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Introdução: A escolha profissional consiste em questionamentos que ajudam o sujeito
a compreender ou a definir o seu próprio ser e o que será futuramente. Sua realização
está de acordo com as prováveis mudanças do mercado de trabalho que
consequentemente, interfere nos projetos de vida do sujeito. Podemos observar que
neste momento surgem alguns sintomas, dentre eles ansiedade e angustia.
Acredita-se que a escolha profissional ajuda na construção da identidade de cada um,
podendo interferir diretamente na vida do sujeito que tem como principais aspectos o
conhecimento, habilidades e inclinações profissionais. 
A identidade profissional, quando vista como um projeto de futuro, não possui apenas
vínculos pessoais, há sempre aspectos diferentes da sociedade interferindo na escolha
profissional, não há como construir um futuro sozinho (BOCK,1999).
Segundo Teixeira e Gomes (2005) os indivíduos que se sentem apoiados em relação
aos seus planos profissionais, no sentido de terem com quem contar no seu percurso de
estabelecimento na profissão, devem apresentar níveis da decisão de carreira mais
elevados do que aqueles que não contam com tal tipo de apoio. 
De acordo com Super (1983 apud Oliveira,Guimarães e Coleta 2006) um dos fatores
que influencia o desenvolvimento e equilíbrio da vida do sujeito é a carreira,
considerada  tão importante quanto aspectos pessoais e do cotidiano como família e
estudo.A partir disso, a conclusão  da formação acadêmica do sujeito abre a
possibilidade de desenvolver identidades profissionais, que consequentemente gera o
fazer profissional, inserindo-o na teia de ralações produtivas, e verificando se a escolha
profissional interfere nas etapas de construção da identidade profissional.
 Objetivo: O objetivo da presente pesquisa busca compreender o processo de
construção da identidade profissional em formandos dos cursos de psicologia da região
do Vale do Aço. Conclusão: A pesquisa encontra-se em fase de revisão de literatura,
porém já posso concluir que a inserção do psicólogo no mercado de trabalho após a
formação acadêmica é um processo que depende desde a sua identidade pessoal á
identidade profissional que vem ocorrendo ao longo da vida do sujeito.
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