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1 Introdução 
 
 Esse estudo objetivou investigar os interesses dos estudantes do curso de 
Psicologia pelas suas diversas áreas, comparando alunos ingressantes e formandos de 
duas universidades, destacando e analisando em especial como os interesses pela área 
da psicologia social se apresentam nos alunos desses dois grupos. A motivação por essa 
pesquisa se justifica no objetivo de discutir como a formação vai delinear os interesses 
dos estudantes pelos diversos campos e discutir como a formação influencia o caminho 
desses interesses. 

A formação profissional do psicólogo envolve a realização de escolhas que 
ocorrerão, durante todo o período vivido no interior da universidade, uma vez que, o 
aluno desde o início de sua formação se aproxima da pluralidade de práticas 
psicológicas e de saberes heterogêneos que objetivam dar conta da complexidade 
humana, necessitando compreender e lidar com essa diversidade. Ao tentar entender e 
acolher as diferenças e as divergências de saberes engendrados nesse processo, o aluno 
necessita fazer escolhas teóricas que serão importantes para a formação de seus pontos 
de vista e, posteriormente, para o aprofundamento teórico realizado em trabalhos, como 
a monografia, assim como, a escolha por uma abordagem de estudo, seja para a análise 
clínica, seja para a leitura da realidade social. A essa escolha do estudante de Psicologia, 
soma-se outro fator importante a ser levado em consideração: a demanda da sociedade a 
quem se destinam os serviços oferecidos pela Psicologia. Objetivando debater esse 
impacto da Psicologia na sociedade este estudo recorreu à teoria das representações 
sociais de Moscovici (1961), para compreender que a sociedade constrói representações 
sobre a Psicologia e lida com essa ciência, campo de saber e de intervenção, a partir da 
construção de um pensamento social compartilhado que pode ser favorável ou 
desfavorável. 

As demandas da sociedade e a forma como os saberes da psicologia são 
compreendidos e reificados pela sociedade influenciam de modo significativo o espaço 
que a ela se destina. As representações sociais podem ser entendidas como uma base de 
compreensão da forma como a sociedade lida com essa profissão, enfim entender como 
a sociedade organiza seu conhecimento sobre a Psicologia propicia a nossa 
compreensão sobre a forma como a profissão é recebida no seio da sociedade. Alguns 
estudos têm verificado que as representações sociais da Psicologia formadas pelos 
leigos são construídas a partir de grande carga de preconceito com a área. Esses estudos 
também mostraram que a área reconhecida pelos entrevistados e, principalmente, ligada 
à Psicologia é a clínica, certamente esse reconhecimento produz conseqüências, tanto 
para a sociedade como na formação dos psicólogos. A seguir será apresentada uma 
breve revisão sobre os estudos de representações sociais da Psicologia dentre estudantes 
de Psicologia objetivando explicitar as dimensões dessas representações. 



O estudo das representações dentre os próprios estudantes foi justificado por 
Japur (1994) a partir do pressuposto de que a formação profissional é o lugar onde se 
encontra o maior número de subsídios para a construção de uma nova imagem social do 
psicólogo. A autora apresenta a formação profissional do psicólogo como resultante de 
um processo coletivo de interação humana mediado por competências, expectativas e 
atitudes em relação à mesma. 

Souza (2004) investigou as representações sociais que circulam no meio 
estudantil sobre a psicologia. A pesquisa teve como objetivo investigar as 
representações apresentadas por alunos universitários ingressantes em cursos de 
licenciatura. Os resultados indicaram que os núcleos: central e periféricos das 
representações sociais, coletadas através da técnica de evocação livre se apresentaram 
conforme as idéias mais normativas sobre a psicologia, apresentando um caráter 
impessoal e de senso geral, ou seja: representações em torno de idéias positivas da 
psicologia. Em contrário, foram encontradas representações com conteúdos valorativos, 
localizadas no final do questionário, apresentando as dimensões do preconceito e da 
rejeição, quando os sujeitos “falavam a partir de outros personagens” que apresentaram 
valores negativos e carregados de preconceitos a respeito do psicólogo e da psicologia 
como, por exemplo, o psicólogo foi representado como “charlatão”, como “aquele que 
vende um serviço humanitário”, a psicologia foi representada como algo “supérfluo”, de 
“pessoas com dinheiro”, de pessoas “de mente fraca”. 

Praça e Novaes (2004) realizaram uma investigação semelhante quando 
entrevistaram estudantes do penúltimo ano de graduação dos cursos da área de saúde, 
questionando sobre as representações sociais da Psicologia e do trabalho do psicólogo. 
As autoras constataram que as representações apontam para uma visão altamente, 
segundo suas palavras, subjetivista e individualista, em que as condições sociais, 
históricas e culturais presentes nas experiências subjetivas são excluídas. 

Enfim foram levantados, até aqui, dois fatores importantes na determinação dos 
interesses dos estudantes pelos diversos campos da Psicologia, tais como: as demandas 
da sociedade e as representações sociais da psicologia que impactam diretamente a 
forma como a sociedade lida com a área. A esses fatores somam-se outros elementos 
importantes na constituição desse interesse, eles podem ser entendidos como: a 
ideologia que rege a constituição das diretrizes curriculares, as práticas desenvolvidas 
no interior do curso também impactam de forma consistente os interesses dos estudantes 
pelas diversas áreas da psicologia. 

O ensino de Psicologia tem sido uma preocupação sistemática dos profissionais 
dedicados ao ensino desde o final dos anos setenta, tendo se intensificado na década de 
noventa. Os debates produzidos pelos profissionais de ensino enfocam qualidade teórica 
e técnica do curso e a necessidade de formar profissionais que possam acompanhar a 
demanda de mercado produzida pela sociedade para o profissional de psicologia. Tais 
estudos têm enfocado, em linhas gerais, as questões da pertinência dos currículos 
existentes, a necessidade de atualização e redimensionamento da práxis do psicólogo, o 
impacto da formação na escolha do campo de atuação profissional, a influência dos 
estágios na formação profissional, a opinião dos estudantes a respeito de sua formação, 
etc. Tais investigações proporcionam aos profissionais de ensino da psicologia um 
questionamento a respeito de suas práticas e a criação de caminhos que melhorem a 
transmissão do conhecimento psicológico e, aos estudantes, a possibilidade de serem 
ouvidos em seus anseios e insatisfações. 



Carvalho e Sampaio (1997) discutem a formação do psicólogo e as 
representações sociais da psicologia, atribuindo um papel fundamental a essa relação na 
construção da imagem clínica da psicologia, uma vez que é nas instituições de ensino 
que a imagem clínica da psicologia se acha melhor constituída. 

As investigações citadas levantaram representações sociais sobre a Psicologia. É 
importante destacar a ausência de investigações, seja no meio estudante, seja em outros 
grupos sociais, a respeito das representações sociais criadas a respeito especificamente 
da psicologia social. 
 
2 O campo da Psicologia Social e sua interface com a Psicologia 
 
 A Psicologia Social tem uma ligação histórica com a Psicologia e com a 
Sociologia, pois de ambas ela herdou teóricos, métodos e objetos de investigação. 
Entretanto no que se refere à formação de profissionais interessados em suas questões, a 
Psicologia é que tem, desde o seu primeiro modelo de currículo, introduzido os 
profissionais no campo teórico e no campo da pesquisa da Psicologia Social. Essa 
disciplina está presente no curso de Psicologia desde a primeira proposta de grade 
curricular apresentada para o curso. E desde a década de cinqüenta, a disciplina 
Psicologia Social foi se firmando como um campo do ensino do curso de Psicologia. A 
Psicologia Social se fortaleceu na graduação e também na pós-graduação. Os primeiros 
programas de pós-graduação em Psicologia Social, apesar de abertos a outras 
especialidades, acolheram em maior número os psicólogos. Permitindo que desde as 
primeiras gerações, os psicólogos sociais brasileiros se formassem no seio da própria 
Psicologia. 

O percurso histórico do ensino da Psicologia Social iniciou-se durante os anos 
vinte e trinta, quando especialistas estrangeiros lecionaram os primeiros cursos de 
Psicologia Social. Em seguida passa pela inserção da disciplina de Psicologia Social no 
curso de Psicologia (desde sua origem). Nas últimas décadas observa-se o aumento da 
inserção de psicólogos através de concursos públicos em atividades voltadas para o 
campo social, principalmente aquelas desenvolvidas pelas instituições ligadas as 
Secretarias de Desenvolvimento Social.  

E por fim pode ser citado o reconhecimento da Psicologia Social como uma 
especialidade da Psicologia, definida pelo Conselho Federal de Psicologia. Atualmente 
observa-se uma grande quantidade de programas de pós-graduação que desenvolvem 
importantes projetos de pesquisas e os trabalhos produzidos pelas novas gerações de 
psicólogos sociais que vem se inserindo no ensino e na pesquisa. 
 
3 Método 
 
3.1 Objetivo 

Esse estudo objetivou investigar os interesses dos estudantes ingressantes e de 
formandos do curso de Psicologia de duas universidades do município do Rio de 
Janeiro, sendo uma pública e uma privada, destacando o lugar que a Psicologia Social 
ocupa nessa hierarquia. 
 
3.2 Amostra 

Os resultados referentes aos dados coletados pelos questionários foram 
submetidos a comparações entre o grupo de estudantes formandos (60 estudantes) com 



os estudantes ingressantes (60 estudantes), os estudantes ingressantes foram divididos 
em estudantes da universidade pública (30 estudantes) e universidade privada (30 
estudantes) e entre os estudantes formandos da universidade pública (30 estudantes) e 
privada (30 estudantes). 
 
4 Resultados 
 
4.1 Interesses dos Estudantes 
 
4.1.1 Resultados referentes aos interesses demonstrados pelos estudantes formandos e 
ingressantes. 
 
Tabela 1 Áreas de interesse de ingressantes e formandos 

Categoria/Grupo Ing Form 
f. % f. % 

Psicologia Clínica 38 31.40 37 29.85 
Psicologia Hospitalar 14 11.57 21 16.93 
Psicanálise 8 6.61 14 11.29 
Psicologia Social 6 4.96 13 10.48 
Psicologia Escolar/OV 10 8.26 10 8.06 
Psicologia Organizacional 18 14.88 7 5.64 
Hospital Psiquiátrico/Saúde Mental 5 4.13 5 4.03 
Psicologia Jurídica 11 9.09 5 4.03 
Psicologia do Desenvolvimento 1 0.83 4 3.23 
Pesquisa/mestrado/epistemologia 0 0 4 3.23 
Psicologia de Processos Básicos 3 2.48 1 0.82 
Outros (sincretismo científico) 1 0.83 0 0 
Aplicadas (esportes, trânsito, polícia) 1 0.83 3 2.41 
Em Branco/Não sabe 5 4.13 0 0 
TOTAL 121 100,00 124 100,00 

X2= 26.486, gl= 13, (p) = 0.0146 
 
 Os dados indicam que o interesse se foca na clínica no início e permanece 
focado nela durante a formação até o fim. Quanto a área social houve um crescimento, 
entretanto no fim do curso ela ocupa o quarto lugar dentre os maiores interesses. 
 
4.1.2 Resultados referentes aos interesses demonstrados pelos estudantes ingressantes da 
universidade pública e da universidade privada. 
 
Tabela 2 Comparação da área de interesse de ingressantes pública e privada  

Categoria/Grupo Ing Pu Ing Pri 
f. % f. % 

Psicologia Clínica 18 28.57 20 33.33 
Psicanálise 8 12.70 0 0 
Psicologia Organizacional 7 11.11 11 18.33 
Psicologia Jurídica 8 12.70 4 6.67 
Não sabe/Não respondeu 5 7.94 0 0 
Psicologia Hospitalar 4 6.36 10 16.67 
Pesquisa 2 3.17 0 0 
Educação 2 3.17 8 13.33 
Psicologia Social 2 3.17 4 6.67 
Saúde Mental/ Hosp.Psiquiátrico 2 3.17 3 5.00 
Psicologia de Processos Básicos 
(Psicologia Cognitiva, 

3 4.76 0 0 



Neuropsicologia, Behaviorismo) 
Psicologia Infantil 1 1.59 0 0 
Outros (Sincretismo científico) 1 1.59 0 0 
TOTAL 63 100,00 60 100,00 

X2= 29.31, gl= 12, (p) = 0.0035 
 
 A psicologia clínica é prioridade em ambos os grupos, sendo que o grupo de 
ingressantes da universidade pública manifestou interesse significativo, especificamente 
na abordagem da psicanálise. Quanto à psicologia social o interesse foi baixo nos dois 
grupos. 
 
4.1.3 Resultados referentes aos interesses demonstrados pelos estudantes formandos da 
universidade pública e da universidade privada. 
 
Tabela 3 Comparação da área de interesse para estudantes formandos pública e privada 

Categoria/Grupo Formandos Pu Formandos Pri 
f. % f. % 

Psicologia Clínica 20 29.85 17 30.91 
Psicanálise 9 13.43 5 9.09 
Psicologia Hospitalar 9 13.44 12 21.82 
Psicologia Social 8 11.94 5 9.09 
Psicologia Escolar/OV 6 8.96 4 7.28 
Psicologia Organizacional 3 4.49 3 5.45 
Desenvolvimento Infantil 4 5.97 0 0 
Hospital Psiquiátrico/Saúde 
Mental 

2 2.98 3 5.45 

Psicologia Jurídica 1 1.49 4 7.27 
Neurociências 1 1.49 0 0 
Pesquisa/Epistemologia 2 2.98 1 1.82 
Aplicadas (Trânsito, esporte)  2 2.98 1 1.82 
TOTAL 67 100,00 55 100,00 

X2= 9.485, gl= 11, (p) = 0.5772 
 
 A clínica foi a área de maior interesse de ambos os grupos, nessa categoria 
apresentou-se a segunda maior convergência entre os grupo, a categoria que apresentou 
maior convergência entre os grupos foi psicologia escolar/OV. Quanto à psicologia 
social os dois grupos apresentaram um baixo interesse pela área, sendo um pouco maior 
no grupo dos estudantes da universidade pública. 
 
4.1.4 Resultados referentes às atividades que os estudantes pretendem realizar  
 
Resultados referentes às atividades que os estudantes formandos e ingressantes 
pretendem realizar. 
 
Tabela 4 Atividades que ingressantes e formandos pretendem realizar 

Categoria/Grupo Ing Form 
f. % f. % 

Psicologia Clínica 26 29.88 44 42.72 
Psicologia Hospitalar 8 9.19 11 10.69 
Pesquisa 5 5.75 9 8.74 
Psicologia Organizacional 15 17.24 7 6.80 
Professor no ensino superior 2 2.30 6 5.82 
Psicologia Social Comunitária 0 0 6 5.82 



Hospital Psiquiátrico/Saúde Mental 3 3.45 4 3.88 
Psicologia Escolar 6 6.90 4 3.88 
Não Sabe 12 13.79 2 1.94 
Orientação Vocacional  0 0 2 1.94 
Psicologia Jurídica 4 4.60 1 0.97 
Pequenos Infratores 0 0 1 0.97 
Psicologia Comunitária 1 1.15 0 0 
Aplicadas (Dinâmicas, publicidade, 
trabalho com crianças,creches, 
psicopedagogia, esportes) 

5 5.75 6 5.83 

TOTAL 87 100,00 103 100,00 

X2=29.593, gl= 13, (p) = 0.0054 
 
 A clínica foi a área de maior interesse dentre os ingressantes e entre os 
formandos, destacando o crescimento do interesse durante a formação. Especificamente 
quanto à psicologia social pode-se observar que os estudantes ingressantes nem a 
reconhecem como um campo de inserção profissional, ou seja, ele não faz parte daquilo 
que é reconhecido socialmente como psicologia. 
 
4.1.5 Resultados referentes à atividade que os estudantes ingressantes da universidade 
pública e da universidade privada pretendem realizar. 
 
Tabela 5 Atividades que ingressantes da universidade pública e da universidade privada 
pretendem realizar 

Categoria/Grupo Ing Pu Ing Pri 
f. % f. % 

Ainda não sabe 12 27.27 0 0 
Psicologia Clínica 8 18.18 18 40.00 
Psicologia Organizacional 6 13.67 9 20.00 
Pesquisa 5 11.36 0 0 
Psicologia Hospitalar 4 9.09 4 8.89 
Ensino 2 4.54 0 0 
Psicologia Jurídica 2 4.54 2 4.44 
Psicologia das Artes 2 4.54 0 0 
Psicologia Comunitária 1 2.27 0 0 
Psicologia Infantil 2 4.54 2 4.44 
Psicologia Escolar 0 0 6 13.34 
Hospital Psiquiátrico/Saúde Mental 0 0 3 6.67 
Aplicadas (Publicidade) 0 0 1 2.22 
TOTAL 44 100,00 45 100,00 

X2=36.44, gl= 12, (p) = 0.0003 
 
 Esta comparação aponta que os ingressantes da universidade pública apresentam 
maior índice de indecisão quanto à atividade que pretendem realizar. Enquanto os 
estudantes da universidade privada demonstraram objetivaram prioritariamente as áreas 
da clínica e organizacional. Novamente observa-se o desconhecimento do estudante 
ingressante pela área da psicologia social. 
 
4.1.6 Resultados referentes à atividade que os estudantes formandos da universidade 
pública e da universidade privada pretendem realizar. 
 
Tabela 6 Atividades que formandos da universidade pública e da universidade privada 
pretendem realizar 



Categoria/Grupo Form Pu Form Pri 
f. % f. % 

Psicologia Clínica 20 41.68 14 33.33 
Pesquisa 5 10.42 3 7.14 
Docência 5 10.42 1 2.38 
Psicologia Escolar 5 10.42 0 0 
Psicologia Organizacional 4 8.34 4 9.53 
Psicologia Hospitalar 3 6.20 8 19.05 
Não sabe 2 4.18 0 0 
Psicologia comunitária 1 2.09 3 7.14 
Hospital Psiquiátrico/Saúde Mental 0 0 4 9.52 
Em branco 0 0 1 2.38 
Psicologia Jurídica 0 0 2 4.77 
Psicologia Social 0 0 1 2.38 
Aplicadas (Creches, OV, psicopedagogia, 
Promoção de Saúde) 

3 6.25 1 2.38 

TOTAL 48 100,00 42 100,00 

X2=23.201, gl= 12, (p) = 0.0261 
 
 Ambos os grupos de estudantes formandos tiveram como prioridade a área 
clínica, mas pôde-se observar, uma significativa prevalência da clínica entre os 
formandos da universidade pública. A área social não apresenta como um campo de 
inserção profissional dos formandos, apesar do aumento no número de concursos para 
as secretarias de desenvolvimento social. 
 
4.2 Menor Área de Interesse 
 
4.2.1 Resultados referentes à área de menor interesse dos estudantes formandos e 
ingressantes. 
 
Tabela 7 Área de menor interesse de estudantes ingressantes e formandos 

Categoria/Grupo Ing Form. 
f. % f. % 

Psicologia Organizacional 14 20.00 31 42.47 
Psicologia Escolar 11 15.71 17 23.29 
Psicologia Clínica 2 2.86 8 10.95 
Psicologia Hospitalar 9 12.86 6 8.22 
Pesquisa 1 1.43 4 5.48 
Psicologia Jurídica 5 7.14 2 2.74 
Psicologia Social 8 11.43 2 2.74 
Hosp. Psiquiátrico/Saúde Mental 5 7.14 0 0 
Psicanálise 4 5.71 0 0 
Não sabe 2 2.86 0 0 
Nenhuma 1 1.43 1 1.37 
Aplicadas (psicometria, esportes) 8 11.43 2 2.74 
TOTAL 70 100,00 73 100,00 

X2=33.145, gl= 11, (p) = 0.0005 
 
 A área organizacional e a área escolar apresentaram maiores índices de rejeição 
nos dois grupos. Os ingressantes apresentaram a maior rejeição para a área de psicologia 
social comparados aos formandos. 
 
4.2.2 Resultados referentes à área de menor interesse dos estudantes ingressantes da 
universidade pública e da universidade privada 



Tabela 8 Área de menor interesse de estudantes ingressantes pública e privada 
Categoria/Grupo Ing.Pu Ing, Pri 

f. % f. % 
Psicologia Escolar 5 15.62 6 15.79 
Psicologia Hospitalar 5 15.62 4 10.53 
Psicologia Social 4 12.50 3 7.89 
Psicologia Organizacional 4 12.50 10 26.32 
Psicanálise 4 12.50 0 0 
Não Sabe 2 6.25 0 0 
Psicologia Clínica 2 6.25 0 0 
Ensino 1 3.14 0 0 
Hospital Psiquiátrico/Saúde Mental 0 0 6 15.79 
Psicologia Jurídica 0 0 5 13.16 
Nenhuma 0 0 1 2.63 
Aplicadas (Esportes, psicometria) 5 15.62 3 7.89 
TOTAL 32 100,00 38 100,00 

X2=24.079, gl= 11, (p) = 0.0124 
 

Os estudantes ingressantes pública apresentaram uma distribuição equilibrada 
dentre as áreas rejeitadas, já os estudantes ingressantes privada rejeitam mais a área 
organizacional. 
 
4.2.3 Resultados referentes à área de menor interesse dos estudantes formandos da 
universidade pública e da universidade privada  
 
Tabela 9 Área de menor interesse de estudantes formandos pública e privada 

Categoria/Grupo Form. Pu Form. Pri 
f. % f. % 

Psicologia Organizacional 17 45.96 14 38.89 
Psicologia Escolar 5 13.52 12 33.33 
Pesquisa 3 8.11 0 0 
Psicanálise 3 8.11 0 0 
Terapia Cognitivo Comport. 2 5.40 0 0 
Psicologia Social 2 5.40 0 0 
Psicologia Experimental 1 2.70 0 0 
Psicologia Hospitalar 1 2.70 5 13.89 
Psicologia Clínica Infantil 1 2.70 0 0 
Psicologia Jurídica 1 2.70 1 2.78 
Não há 0 0 1 2.78 
Psicologia Clínica 0 0 2 5.55 
Aplicadas (Esportes) 1 2.70 1 2.78 
TOTAL 37 100,00 36 100,00 

X2=20.83, gl= 12, (p) = 0.0529 
 
 Dentre os formandos as áreas com maiores índices de rejeição são a 
organizacional e a escolar. Quanto ao campo social os números indicam baixa rejeição à 
área. 
 
5 Discussão dos Dados 
 

Quanto ao campo da Psicologia Social observou-se que entre ingressantes e 
formandos o interesse cresceu. Ao comparar os ingressantes, aqueles pertencentes à 
instituição privada apresentaram índices maiores do que aqueles pertencentes à 



instituição pública. Entre os formandos os índices se inverteram, os formandos da 
universidade pública apresentaram maior interesse do que o grupo da instituição 
privada. Essa inversão pode estar relacionada aos baixos índices da aplicação da 
Psicologia Social, encontrados nas ementas, programas e nas entrevistas. Outro fator 
que pode estar em jogo é o baixo índice de estágios oferecido aos alunos na área de 
Psicologia Social. Em contrapartida, na instituição pública, a inserção de estudantes em 
projetos de pesquisa pode ter influenciado no sentido do crescimento.  

A Psicologia Social Comunitária apareceu em baixas freqüências entre as 
atividades que os estudantes pretendem realizar, o índice cresceu entre ingressantes e 
formandos, uma vez que entre os ingressantes essa área não está presente. 

O índice de rejeição às diversas áreas da Psicologia foi avaliado e, 
especificamente, a Psicologia Social apresentou maiores índices de rejeição entre os 
ingressantes do que entre os formandos. Esse índice pode estar relacionado ao baixo 
índice de interesse dos ingressantes. Os maiores índices de rejeição foram encontrados 
entre os estudantes da universidade pública ingressantes e entre os formandos. 

As atividades do psicólogo social apresentaram altos índices de 
desconhecimento nos dois grupos de ingressantes, indicando que as representações 
sociais da psicologia não incluem saberes sobre a área de psicologia social. O baixo 
interesse é reflexo do desconhecimento. Um ponto importante observado foi o alto 
índice de desconhecimento entre os formandos da universidade privada, o que pode 
estar refletindo o desinteresse dos estudantes em aprofundar seu conhecimento na área. 
Um aspecto importante entre os estudantes formandos da universidade pública confirma 
uma tendência observada anteriormente, a principal inserção do psicólogo social é na 
pesquisa. 

Esses dados confirmam a premissa da investigação de que os estudantes do 
curso de psicologia representam as disciplinas da área de Psicologia Social como 
disciplinas básicas e não atentam para as práticas profissionais do campo. 
 
6 Considerações Finais 
 

Os dados indicaram que os estudantes chegam ao curso de Psicologia com seus 
interesses mais diversificados e durante a formação esses interesses se centralizam em 
determinadas atividades. Esses estudantes vão migrando e fechando as possibilidades, 
entretanto a escolha pela clínica permanece. Essa investigação levanta a possibilidade 
de pensarmos a formação profissional e o direcionamento dado aos interesses e a 
inserção dos futuros psicólogos no mercado de trabalho. A flutuação encontrada nos 
interesses dos estudantes é grande, e caminhou no sentido de valorizar certas áreas em 
detrimento de outras, cabe aos profissionais formadores desses futuros psicólogos 
refletirem sobre seu papel nessa realidade. 
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