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Introdução: Acredita-se que os indivíduos buscam inserir-se na teia das relações
produtivas a partir da conclusão da formação acadêmica, o que abre a possibilidade de
desenvolver suas identidades profissionais, despertando o sentimento de pertença a um
grupo específico que geralmente legitima o fazer profissional. Ao considerar as
diretrizes curriculares propostas para os cursos de psicologia, é possível perceber que
ocorre uma formação generalista do profissional, o que implica no surgimento da
angústia e dúvida nos formandos em relação à escolha das áreas de atuação
concomitantemente na identificação das inclinações profissionais dentro da psicologia.
Assim, a partir de um estudo de caso destina-se relacionar a escolha profissional com o
processo de construção da identidade profissional; identificar as inclinações
profissionais em formandos dos cursos de Psicologia; descrever o processo de
formação em Psicologia e suas atuações profissionais; bem como caracterizar as
transformações do mundo do trabalho e a perpesctiva de inserção no mercado de
trabalho que os profissionais psi possuem no último ano de graduação baseando em
suas influências durante formação em Psicologia. Considerando-se que as profissões
surgem  de acordo com a necessidade da sociedade, temos a Psicologia como uma
delas que também se vê envolvida na transformação do meio social, sendo assim,
estudá-la faz com que se pense a respeito de sua função social bem como as mudanças
que podem ser realizadas para obter melhorias, e ninguém melhor do que o próprio
estudante de Psicologia para dizer de sua formação e da profissão que eles escolheram
para atuar.Desta forma, espera-se que esse estudo contribua para ampliar o
conhecimento e a produção científica dentro da temática “a identidade profissional do
psicólogo”, compreendendo as questões subjetivas que permeiam a escolha desta
profissão, bem como possibilitar a reflexão do processo de formação em psicologia
presente nos currículos das IES do Vale do Aço. Objetivo: Esta pesquisa tem como
objetivo compreender o processo de construção da identidade profissional em
formandos dos cursos de Psicologia da região do Vale do Aço - MG, bem como
caracterizar a inserção do Psicólogo no mercado de trabalho e as mudanças que vem
ocorrendo. Conclusão: As conclusões são parciais, passíveis de mudanças, já que o
trabalho encontra-se em andamento, porém pode-se perceber que os formandos nos
cursos de psicologia terminam a graduação inseguros e muitas vezes despreparados
para ingressar na carreira profissional devido a graduação generalista e o mercado de
trabalho sempre mais exigente.
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