
 

 

INFORMAÇÃO PROFISSIONAL 

ROTEIRO PARA A TEMÁTICA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO 

PSICOLOGIA / PEDAGOGIA / FILOSOFIA / EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Apresentação 

 onde se formou 

 alguma outra formação 

 por que escolheu esta profissão 

 trajetória profissional (desde a vida acadêmica) 

 local de trabalho atual / atividades atuais 

 como o trabalho influencia na vida pessoal 

 

1. Quais faculdades (públicas e particulares) você considera que têm bons cursos 

para a formação profissional? Os vestibulares são muito concorridos? 

2. Como são os cursos? O que se estuda? 

3. Você acha que os cursos consideram que os profissionais estão sendo 

preparados para atuarem como responsáveis pela formação/constituição de 

pessoas? 

4. Para atuar como professor, há cursos diferenciados para o trabalho nos 

diversos ciclos da educação escolar? 

5. A Pedagogia é mais voltada para a Educação Infantil? Como a Pedagogia 

forma professores especialistas / de áreas específicas? 

6. É necessária especialização para que o profissional de Psicologia/Psicanálise 

atue na área de Educação? 

7. Você acha que a indissociação corpo-mente é algo considerado atualmente por 

profissionais nessas áreas? 

8. A formação em Educação Física apresenta o sujeito além do corpo e 

contempla possibilidades amplas de atuação, na perspectiva de trabalho 

profilático e de saúde? 

9. Qual a formação exigida para um educador atuar na coordenação de uma 

instituição educacional? 

10. Há cursos diferenciados para a atuação em escolas e em outras instituições 

educacionais (creches, abrigos, orfanatos, ONGs, OSCIPS)? 

11. O curso escolhido correspondeu às suas expectativas? Cite algumas delas. 

12. Durante o curso, quais são os estágios? 



 

 

13. Há semelhanças entre os cursos de Pedagogia e Psicologia? E de Psicologia e 

Filosofia? Se sim, quais são elas? 

14. Qual você acha que é a causa de tantas pessoas abandonarem cursos da área 

(em particular o de Filosofia) no decorrer dele? 

15. Como e por que você escolheu a formação em Psicologia / Pedagogia / 

Filosofia / Educação Física como caminho para atuar junto a pessoas? 

16. As profissões de psicólogo / pedagogo / educador físico, filósofo têm 

importante papel na constituição do sujeito sendo, então, presentes nas áreas 

de Educação e de Saúde. Em quais outras áreas esses profissionais podem 

atuar?  

17. Por que os filósofos / psicanalistas / pedagogos têm sido chamados para 

prestar assessoria a revistas feministas, programas de rádio, empresas etc.? 

18. Quais são as opções de especialização após o término da faculdade? 

19. Você acha que poderia realizar suas atividades atuais se tivesse cursado outra 

faculdade? 

20. Considerando os cursos de formação, você considera útil o que aprendeu para 

a realização do trabalho que exerce hoje? 

21. Linhas de pensamento diferentes (ex.: psicanálise, antroposofia) podem exigir 

formação e experiência específicas? Isso pode limitar as possibilidades de 

trabalho? 

22. Nas faculdades, há algum tipo de terapia para os alunos? Como se lida com a 

possibilidade que em um estágio ou na profissão, alguém possa se envolver 

com alguém que esteja atendendo/acompanhando/formando? 

23. Os cursos de Pedagogia, Psicologia, Filosofia, Educação Física ensinam a dar 

aulas?  

24. Todo profissional de Educação trabalha também em casa? 

25. Você se sente sobrecarregado com problemas alheios? Como você lida com 

isso? 

26. É possível para um profissional trabalhar em Educação e em outras áreas de 

atuação simultaneamente? Isso pode ser necessário do ponto de vista do 

retorno financeiro? 

27. Há legislação sobre jornada de trabalho diário de um profissional de Psicologia 

/ Educação / Filosofia? 

28. Ter experiência como psicanalista/psicoterapeuta ajuda na atuação na área de 

Educação? E na Saúde? 



 

 

29. Ter estudado Psicologia / Pedagogia / Educação Física / Filosofia interfere nas 

suas relações? 

30. Ser psicanalisado ou ter passado por processo psicoterapêutico em alguma 

linha da Psicologia é importante para a formação e/ou o exercício profissional 

de um psicólogo, independente de sua área de atuação? E de um 

pedagogo/filósofo/educador físico? 

31. Com quais faixas etárias você trabalha / trabalhou? Existem diferenças 

especiais no trabalho com adolescentes? 

32. Quais são os trabalhos existentes com a população mais idosa? Em uma 

realidade na qual há cada vez mais velhos, como você vê a atuação dos 

profissionais de sua área? 

33. Como é a inserção e a atuação profissional em discussões / programas 

voltados a contextos como os da cracolândia? 

34. A ampliação do 3º setor, com a diversificação de OSCIPS, ONGS, mudou o 

valor atribuído aos profissionais?  

35. Como é o trabalho em equipe multidisciplinar na área de Educação? Há 

atuações conjuntas de diferentes profissionais? Como se estabelece a relação 

entre os profissionais?  

36. Quais são os principais desafios para a Educação brasileira atualmente, em 

sua opinião? 

37. Como é desenvolvida a escuta psicanalítica (ou outras técnicas de 

psicoterapias) para ser apto a atender? Isso é trabalhado nos cursos de 

formação? 

38. Como é encarado o resultado de atendimentos realizados? Como é possível 

conseguir “respostas” de atendimentos?  

 

 


