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Objetivo: O presente estudo objetivou conhecer como ocorre o processo de escolha por
uma área de atuação pelos graduandos de Psicologia, uma vez que este processo pode
gerar conflitos e angústia na vida do estudante.   Metodologia: A amostra foi composta
por oito alunos do nono período do curso de Psicologia de uma Instituição de Ensino
situada na região do Vale do Aço. Sendo seis do sexo feminino e dois do sexo
masculino, com idades entre 22 e 37 anos. O instrumento de coleta de dados utilizado
foi entrevista semi-estruturada, contendo questões sobre formação em Psicologia e o
processo de escolha da área de atuação. As entrevistas foram gravadas, após
consentimento dos entrevistados, e posteriormente transcritas. Analisou-se os dados de
forma qualitativa, utilizando-se a técnica de análise de conteúdo. Resultados: Os
resultados indicaram que os principais fatores que influenciam no processo de escolha
da área de atuação profissional concentram-se nas experiências dos estágios, na
afinidade com determinada área ou teoria e na identificação com o professor. Dentre os
graduandos entrevistados, cinco disseram que não escolheram uma área de atuação
específica, dois disseram que já escolheram uma área de atuação, destes um optou pela
área organizacional e o outro optou pelas áreas de Orientação Profissional e
Organizacional. Um dos entrevistados relatou sua escolha pela abordagem
Fenomenológica Existencial. Verificou-se que o processo de escolha pode ocorrer de
duas formas: para aqueles que optaram por uma área, há uma afinidade pela área desde
o início do curso e esta escolha se reafirma ao longo da graduação. Os entrevistados
que não optaram por uma área, valorizam a experimentação das possibilidades,
pontuando que a percepção sobre a Psicologia vai se ampliando ao longo do curso,
estes, em alguns casos, optam por aguardarem a inserção no mercado de trabalho. Vale
ressaltar que foi observado na fala de alguns dos entrevistados dificuldade em definir
área de atuação e a abordagem psicológica.

 Conclusão: A presente investigação elencou questões relevantes no que se refere à
escolha por uma atuação em Psicologia. Faro este relevante para se compreender que
não há uma obrigatoriedade de se fazer uma escolha durante a graduação, sendo a
escolha um processo singular que faz parte da formação de cada indivíduo.
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