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1 - Introdução e Justificativa 

 A relação entre Mídia e Psicologia será alvo de discussão ao longo dessa pesquisa. 

Sabe-se, de antemão, que a produção acadêmica acerca dessa interface é exígua, poucos são 

os trabalhos desenvolvidos por pesquisadores brasileiros da área da Psicologia que se 

debruçam sobre questões relacionadas às mídias (MIGUEL, 2007). Entretanto, cabe ressaltar 

que a preocupação com a temática existe. Tal fato fica explícito diante da presença de grupos 

de pesquisa e pesquisadores voltados para estudos das mídias, tais como o Grupo de Estudos e 

Representações Sociais do Instituto de Psicologia da PUC do Rio Grande do Sul, tendo como 

expoente o Prof. Pedrinho A Guareschi; a linha de pesquisa Mídia e Processos de 

Significação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos no Rio Grande do Sul; o psicólogo Benedito Medrado, um dos 

coordenadores do Programa de Apoio ao Pai (PAPAI/UFPE).  

 Outro ponto que evidencia a preocupação de profissionais da psicologia com a mídia 

são ações desenvolvidas tanto pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), quanto por alguns 

dos Conselhos Regionais desta profissão (CRP). É possível citar como exemplo a 

publicação  “Mídia e Psicologia: produção de subjetividade e coletividade”, fruto do 

"Seminário Internacional Mídia e Psicologia: produção de subjetividade e coletividade" que 

aconteceu em 2007 no Rio de Janeiro. Essa obra vem mostrar o engajamento político de tal 

instituição nas discussões em prol da democratização das comunicações. 

 A referida publicação traz, no bojo de suas discussões, a preocupação no que tange à 

importância de se pensar a mídia a partir do olhar da psicologia. Tal fato fica evidente quando 

se tem em mente que a construção da subjetividade é objeto central para a psicologia. Nesse 

sentido, Bock (2009) afirma que  
 

Essa relação subjetividade e mídia está estabelecida, e os psicólogos, sendo 

profissionais da subjetividade, têm-na estudado, mas pouco. Há muitos anos a 

Psicologia contribui com o campo da comunicação. No entanto, a leitura crítica 

dessa relação, a possibilidade de ampliar a compreensão da sociedade sobre essa 

relação e a contribuição para uma educação que enfrente a relação com a mídia são 

questões que têm sido pouco debatidas, apesar de estudadas em alguns espaços de 

nossa profissão (p. 19).  

 

 Dessa forma, fica claro que a preocupação com a relação mídia e psicologia não é uma 

novidade para o CFP e alguns CRP, como o de Santa Catarina. De acordo com o psicólogo 
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Marcos Ferreira (2016), desde 1997 o CFP faz parte do Fórum Nacional pela Democratização 

da Comunicação (FNDC), participando ativamente das plenárias realizadas, fazendo coro ao 

debate em prol da democratização da comunicação. Em 2009 a psicologia teve lugar de 

destaque na I Conferências Nacional de Comunicação Social. A fim de divulgar as teses 

apresentadas pelo CFP nessa conferência, foram produzidos pequenos vídeos que têm como 

foco a discussão sobre mídia como participante na constituição de subjetividades.  

 A visão de mídia que perpassará as discussões do presente trabalho está em 

consonância com o que foi dito anteriormente. Assim, a mídia será considerada um 

instrumento de mediação que, ao mesmo tempo em que participa do processo de constituição 

dos sujeitos, retrata um contexto cultural e social construído e transformado por estes sujeitos. 

Os significados veiculados pela mídia são apropriados pelos sujeitos e transformados em 

mediações na constituição destes. Vista assim, a mídia passa a ser considerada um fator que 

contribui na construção das subjetividades. 

Como instrumento de mediação, a mídia pode ser vista como o outro, categoria esta 

fundamental para a constituição do sujeito. Uma vez que a atividade humana apresenta como 

característica fundante o fato de ser mediada, são os signos os instrumentos mediadores, que 

 

permitem, assim, a inserção do homem [sic.] na ordem da cultura e o 

estabelecimento de relações qualitativamente diferenciadas com a realidade: ao 

invés de diretas e imediatas, passam a ser mediadas pela cultura. (...) os signos, 

portanto, relacionam inexoravelmente sujeito e sociedade, eu e outro (ZANELLA, 

2003, pp. 6 e 7). 

 

A relação com o outro, realizada através de signos em uma atividade humana mediada, 

é constituinte do próprio sujeito. O encontro com o outro é que possibilitará encontrar a 

diferença, fazendo com que o sujeito se reconheça e se constitua através da diferença, através 

da alteridade. Compreender a mídia como o outro pode ser útil, uma vez que os signos 

“comportam inexoravelmente tanto uma dimensão coletiva quanto privada, são porta vozes 

tanto da história social humana quanto das histórias dos sujeitos que os produzem/utilizam.” 

(id., p. 8). 

Dessa forma, a mídia poderia ser um instrumento possibilitador de mudança, caso 

contemplasse a multiplicidade dos sujeitos, a “verdade plural, definida pelo local, pelo 

particular pelo limitado, pelo provisório” (LOURO, 2003, p.51), ao mesmo tempo que 

inserida em um momento histórico, social e político, desconstruindo a naturalidade e a 

universalidade, que compreenda o movimento e as possibilidades inúmeras das relações.   
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Em consonância com essa visão, é possível falar, ainda, da mídia como um lugar de 

educação e que, dessa forma, dissemina, prescreve e perpetua valores e códigos de 

comportamento e de conduta. Os veículos midiáticos, nas suas mais diferentes formas, 

ensinam e prescrevem formas de agir, de pensar, de ser.  

Apesar dessa pesquisa não se pautar nas ideias foucaultianas, falar em prescrição nos 

remete ao pensamento deste autor. Dessa forma, vale lembrar uma passagem em que Foucault 

(2005, p. 44) discute o poder da educação, especialmente quando ele diz que “todo sistema de 

educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com 

os saberes e os poderes que eles trazem consigo”. Seu pensamento vai ao encontro das ideias 

apresentadas com relação ao poder presente nos discursos, mesmo que eles sejam 

considerados da ordem do ordinário, do comum, distantes da educação formal. 

Entretanto, cabe ressaltar que todas essas imposições e todo esse poder presentes nos 

discursos não tornam o ato de assistir a um programa de tv, de ler um jornal ou uma 

revista,  uma atividade passiva ou ingênua; nenhum sentido ou compreensão é imposto por 

qualquer veículo de informação. De acordo com Roger Chartier (1999), ao lado da tentativa 

de imposição está a apropriação, estabelecendo, ambas, uma dança dialética na qual a 

liberdade dos/as leitores/as e as convenções estabelecidas estão presentes.    

Na direção do que foi apresentado até agora, estão os estudos realizados no âmbito da 

pedagogia cultural, a qual concebe a educação como algo que ultrapassa os bancos escolares. 

Tomaz Tadeu da Silva (2002) aborda essa questão ao refletir sobre a redução de fronteiras 

entre o conhecimento escolar e o conhecimento cotidiano ou a cultura de massa. Para esse 

autor, todo conhecimento é cultural, uma vez que se constitui em um sistema de significação. 

No mesmo caminho encontram-se os estudos de Heny Giroux (1994) que abordam a 

dimensão pedagógica presente em diferentes produtos da chamada indústria cultural. O autor 

estadunidense utiliza a expressão “pedagogia cultural” para se referir  a agenciamentos sociais 

que funcionam como dispositivos pedagógicos fora do ambiente escolar. 

Diante da ideia da existência de modalidades sócio-educativas que ultrapassam os 

muros escolares, Cleci Maraschin (2003) problematiza a relação que a psicologia estabelece 

com a educação. A autora enfatiza que esta relação deve ir além da participação desse 

profissional na escola, devendo este atentar-se aos demais agenciamentos educacionais ativos 

na contemporaneidade. A esse respeito, Maraschin indica que as instituições formadoras de 

psicólogos/as deveriam comprometer-se com a criação de uma agenda teórico-metodológica. 

Tal agenda contemplaria, entre outras questões, a   
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constituição de um campo de pesquisa para a análise das transformações nos modos 

educacionais [assim como a] construção de conhecimento no sentido de investigar 

como determinados agenciamentos coletivos, que podemos definir como pedagogias 

ativas no social (mídia, corporações, internet), participam da configuração dos 

modos de viver, de pensar, de sentir (MARASCHIN, 2003, p. 239).  

 

Assim, um profissional da área da psicologia que atue na interface psicologia-

educação deve estar comprometido com uma visão crítica, uma atitude problematizadora dos 

espaços de aprendizagem contemporâneos. Considerando, em suas atividades e pesquisas, que 

a educação não se restringe ao espaço escolar. Tal contextualização teórica acerca do conceito 

de mídia torna ainda mais evidente as possíveis contribuições advindas de estudos 

desenvolvidos pela psicologia sobre as mídias.  

Desta forma, diante do interesse nas possíveis articulações entre mídias e psicologia, 

surgiu a presente pesquisa. Tal pesquisa foi desenvolvida através de uma parceria entre o 

Conselho Regional de Psicologia da 12 ª Região (CRP- 12), o Centro de Referências Técnicas 

em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) e o Núcleo de Estudos e Ações em Gênero e 

Educação, Mídia e Subjetividade (NUGEMS) da Universidade Federal de Santa Catarina, 

coordenado pela professora Raquel de Barros Pinto Miguel. 

Assim, formou-se em 2016 um grupo de trabalho composto por membros do CRP-12 

e pesquisadoras/os vinculadas/os à UFSC, sob a coordenação da Prof. Raquel. Com a intenção 

de mapear a forma como profissionais da Psicologia, residentes em Santa Catarina, 

relacionam-se com a mídia, o grupo de pesquisa esteve reunido em sucessivos encontros, 

realizados na UFSC e na sede do CRP-12. Após inúmeras reuniões o "se relacionar com a 

mídia" foi ganhando especificidade e chegou, por fim, em uma proposta central: compreender 

como profissionais da psicologia se relacionam com a mídia, tanto como fonte de informação, 

quanto como objeto e ferramenta de trabalho.  

 Assim, mesmo que existam algumas iniciativas tanto no âmbito acadêmico quanto no 

âmbito político, a escassez de discussões na psicologia sobre mídia é o que movimentou o 

presente projeto. Por entender que a psicologia tem contribuições consistentes aos estudos da 

área da comunicação, essa pesquisa buscou compreender e dar visibilidade a essa interface. 

Sendo assim, espera-se que a aplicação do questionário possa fornecer um panorama dessa 

relação por parte de profissionais da área.  
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo geral 

Compreender como profissionais da psicologia se relacionam com a mídia, tanto como 

fonte de informação quanto como objeto e ferramenta de trabalho, a fim de contribuir para a 

construção/solidificação da mídia como tema relevante na psicologia.  
 

2.2. Objetivos específicos 

• Verificar como profissionais da psicologia fazem uso das mídias para obtenção de 

informações tanto profissionais, quanto sobre o cotidiano. 

• Investigar se profissionais da psicologia utilizam a mídia como ferramenta de trabalho 

• Verificar a presença de discussões sobre a mídia na graduação/formação de 

psicólogas/os. 

• Caracterizar o uso das mídias na formação continuada dos psicólogas/os. 

• Contribuir para a formação de futuros profissionais da psicologia proporcionando 

embasamento teórico para discussões críticas sobre mídia. 

• Contribuir para a construção e consolidação de um campo de estudo sobre mídia na 

área da psicologia. 
 

 

3. Método  

Para se alcançar os objetivos propostos, a pesquisa foi desenvolvida a partir da 

aplicação de um instrumento quali/quantitativo para coleta de dados com profissionais da 

psicologia do estado de Santa Catarina.  
 

 3.1. Participantes 

O público-alvo desta pesquisa é constituído pelas/os profissionais regularmente 

cadastradas/os no Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina - 12ª Região (CRP/12). 

Segundo informações fornecidas pelo CRP/12, em 2016, ano de formulação do projeto desta 

pesquisa e lançamento do instrumento para coleta de dados, o número de profissionais 

inscritos no estado era de aproximadamente 15.000. 

Aceitaram participar da pesquisa 590 respondentes, ou seja, 590 pessoas fizeram a 

leitura da carta de apresentação da pesquisa e concordaram com o enunciado da questão nº 1: 

“Declaro estar ciente das condições de participação e concordo em contribuir, 
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voluntariamente, com este levantamento”. Destes participantes, 487 deram continuidade ao 

preenchimento do questionário. Entre estes, quatro eram graduados e 67 responderam o 

questionário de forma demasiadamente incompleta. Sendo assim, optou-se por excluir estes 

71 questionários da análise, resultando em uma amostra final de 416 participantes. Cabe, 

ainda, ressaltar que nem todos as/os 416 participantes responderam a todas as perguntas do 

questionário. Por conta disso, para as análises que envolveram seis itens (38 a 46) do 

questionário, foram considerados 370 participantes, por cautela.   
 

3.2. Instrumento 

 Para a coleta de dados, foi desenvolvido o questionário intitulado “Mídia e psicologia: 

tecendo conexões”.  Composto por 57 perguntas, divididas em questões abertas e fechadas, o 

instrumento pode ser visualizado no anexo 1. 

 Como primeiro passo para a confecção das perguntas que comporiam o questionário, 

foram retomados os questionamentos norteadores da pesquisa: como as/os profissionais se 

relacionam com as mídias em seu dia a dia, para fins pessoais e de entretenimento? como 

as/os profissionais se relacionam com as mídias para a manutenção de sua formação 

profissional? psicólogos e psicólogas catarinenses utilizam as mídias para divulgar seus 

serviços? profissionais da psicologia utilizam recursos midiáticos para trocar informações 

com seus pares? como se dá a relação de psicólogas/os catarinenses com os canais midiáticos 

oficiais do CRP e do CFP? Como se dá a relação com a mídia na e durante a graduação de 

Psicologia? 

Tais questionamentos deram origem a cinco blocos temáticos, que nos permitiram 

distribuir parte das perguntas da seguinte forma: 

1. Uso das mídias no cotidiano (8 perguntas) 

2. Uso das mídias como acesso para a obtenção de informações profissionais (6 

perguntas) 

3. Uso das mídias para divulgação profissional (4 perguntas) 

4. Presença das mídias na graduação/formação (8 perguntas) 

5. Uso das mídias relacionadas ao CRP/12 (11 perguntas fechadas e 2 perguntas 

abertas) 

 Além destas, foram desenvolvidas 17 perguntas para estabelecer o perfil pessoal e 

profissional das/dos participantes. Por fim, a última questão (nº 57) foi formulada para que os 

participantes interessados em acompanhar a pesquisa deixassem seu email.  
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 3. 3. Procedimentos  
 

3.3.1. Coleta de dados 

 O questionário foi aplicado no formato eletrônico, por meio do SurveyMonkey, sendo 

disponibilizado de modo online. O instrumento ficou disponível na plataforma durante três 

meses: entre outubro de 2016 e janeiro de 2017 

 Cabe ressaltar que, junto ao questionário, foi disponibilizado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme anexo 1. Além disso, o instrumento foi 

desenvolvido de modo a não conter itens de identificação das/os profissionais (como, por 

exemplo, o nome e/ou o número de registro no CRP), a fim de manter o caráter anônimo da 

participação na pesquisa. 
 

3.3.2. Recrutamento de Participantes 

A divulgação da pesquisa junto às/aos profissionais de Psicologia do estado de Santa 

Catarina foi realizada através de anúncios periódicos nos canais virtuais do CRP/12 como, por 

exemplo, o site do Conselho e a página da entidade na rede social Facebook. Além disso, foi 

enviado um e-mail para cada um/a dos/as psicólogos/as cadastrados/as no Conselho Regional 

de Psicologia do Estado até o ano de 2016. Estas divulgações, bem como os convites 

individuais por e-mail, eram compostos por um texto explicativo, bem como o link de acesso 

à pesquisa na plataforma SurveyMonkey.  

Tais métodos de divulgação, contudo, não se mostraram eficientes e durante o mês de 

outubro e primeira quinzena de novembro, os registros de acesso à plataforma para 

preenchimento do instrumento foram reduzidos, sendo contabilizadas, durante o período 

citado, apenas 211 participações. Diante disso, o grupo de trabalho optou por uma nova 

estratégia de convite, que envolvia entrar em contato por telefone com os/as profissionais. 

Além do contato telefônico aleatório com profissionais da área, optou-se por telefonar para 

algumas instituições a fim de reforçar o convite para participação na pesquisa, são elas: 

Centros Formadores: profissionais da psicologia; Universidades: discentes de psicologia; PJs 

Clínicas: profissionais de psicologia; FEPSIC: entidades que compõem o Fórum; Entidades 

Participantes do FEPSIC: profissionais integrantes e/ou associados da entidade. 

Os contatos telefônicos foram realizados pelas duas bolsistas vinculadas a essa 

pesquisa, que estiveram na sede do CRP/12 no período entre 16 de novembro e 16 de 

dezembro, perfazendo uma média de 13 horas semanais. O primeiro passo foi a elaboração de 

uma lista das instituições a serem contatadas. Da mesma forma, foi elaborada uma lista de 
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profissionais cadastrados no CRP/12. Esta, por suas vez, foi construída aleatoriamente, a 

partir dos dados cadastrais dos profissionais, disponíveis no CRP. Cabe ressaltar que, os 

materiais e dados disponibilizados às bolsistas permaneceram na própria sede do Conselho, 

sendo preservados todos os dados dos participantes de acordo com a política da própria 

instituição. 

A fim de manter um equilíbrio na amostra no que tange ao ano de registro do/a 

profissional, optou-se por formar uma planilha inicial de contatos, com 5 profissionais de 

cada ano de registro, revezando-se entre o ano de registro mais antigo e o mais recente. Para 

exemplificar: foram selecionados os 5 primeiros nomes da listagem de 1974, após, os 5 

primeiros de 2016; os 5 primeiros de 1975 e os 5 primeiros de 2015 e assim sucessivamente 

até atingir uma amostra de inscritos de cada ano.  

Finalizada a lista de contatos de profissionais, foi dado início às ligações, que foram 

realizadas tanto para o telefone residencial, como para o telefone celular, a depender da 

disponibilidade de contato de cada profissional. Durante o turno de cada bolsista - que teve 

duração média diária de 4 horas - foram realizadas, em média, 60 ligações. 

Para iniciar o contato, os/as profissionais eram informados que se tratava de uma 

ligação do CRP e assim as bolsistas se identificavam como pesquisadoras. Em seguida, era 

feita uma breve apresentação da pesquisa e seus objetivos centrais. Por fim, era feito o convite 

para participar da pesquisa, por meio do preenchimento do questionário. Quando o convite era 

aceito, pedíamos, então, o endereço eletrônico do/a participante, para que fosse enviado um e-

mail com link do questionário, bem como informações da pesquisa. 

Desta forma, ao final do período de um mês, efetuamos 710 ligações. Destas, 379 

resultaram em contatos bem sucedidos, onde o profissional aceitou participar da pesquisa; os 

demais estão divididos entre ligações completadas cujos/as profissionais recusaram-se a 

participar e entre as ligações não completadas por variados motivos: as/os profissionais não 

foram localizados no número cadastrado; a/o profissional não se encontrava no momento da 

ligação; ou não podia dar continuidade à ligação, solicitando que entrasse em contato mais 

tarde. 

As ligações bem sucedidas duraram, em média, 60 segundos. Já as ligações em que as/ 

os profissionais recusaram-se a participar foram um pouco mais demoradas do que as demais, 

isto porque a/o psicóloga/o buscava explicar o motivo da recusa. Dentre estes, os motivos 

mais citados foram: falta de tempo para efetuar a pesquisa ou falta de identificação com o 

tema. Com relação a este último chamou-nos atenção a resposta de uma das profissionais 

contatadas: “eu não costumo utilizar mídias”. Fato que nos fez questionar quais os 
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entendimentos de mídia que atravessam estes/as profissionais. Vale destacar que, na grande 

maioria dos contatos, os/as profissionais mostraram-se gentis e atenciosos.  

Por fim, as próprias estratégias de recrutamento de participantes já forneceram 

algumas pistas para se pensar a relação que as/os psicólogas/os de Santa Catarina estabelecem 

com as mídias de um modo geral, com os canais de informação do CRP, em específico e, 

ainda, com a própria instituição Conselho Regional de Psicologia, questões que serão 

retomadas ao longo das discussões apresentadas neste relatório. 
 

3.3.3. Análise de dados 

Após a coleta, os dados obtidos através do instrumento foram tabulados em uma 

planilha do software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) e submetidos à análise 

estatística descritiva. Foram realizadas estatísticas descritivas para a caracterização 

sociodemográfica dos participantes, assim como para apresentar a distribuição das respostas 

obtidas em cada uma das questões relacionadas ao uso das mídias.  

Igualmente, vale mencionar que antes de realizar as análises estatísticas, para o 

tratamento das respostas coletadas especificamente com as questões 55 e 56 - pelo fato de 

essas serem do tipo “aberta” - efetuou-se o método da Análise de Conteúdo Temática, que 

consiste em reorganizar os dados coletados a partir de padrões que possibilitem a elaboração 

de blocos temáticos de conteúdo (FRANCO, 1994).  

Tendo isso ocorrido, as questões foram separadas em seis categorias de análise, que 

compreenderam o perfil pessoal/profissional, bem como os cinco blocos temáticos, já 

mencionados, a saber: uso das mídias no cotidiano; uso das mídias como acesso para 

obtenção de informações profissionais; uso das mídias para divulgação profissional; presença 

das mídias na graduação/formação e uso das mídias relacionadas ao CRP/12. 

Com relação à primeira categoria, por apresentar questões sobre o perfil das/os 

profissionais respondentes, foram realizadas estatísticas descritivas. Além disso, vale dizer 

que alguns itens dessa categoria (idade das/os participantes [tendo sido utilizado a mediana], 

tempo de formação [tendo sido utilizado a média], o tipo de IES de formação [pública ou 

particular], além do sexo das/os respondentes) foram utilizados como variáveis dependentes 

para verificar diferenças de médias nas demais cinco categorias de análise.  

Para as demais categorias, foram gerados escores brutos, sendo que para isso, foi 

realizada a soma das respostas atribuídas aos itens pertencentes a cada uma delas. Ao final, 

utilizou-se a média ou a mediana das respostas, dependendo da distribuição dessas respostas, 

para gerar variáveis dicotômicas. Essas categorias foram utilizadas como as variáveis 
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independentes. Vale dizer que optou-se por essa estratégia tendo em conta que os itens dessas 

categorias apresentam tipos de respostas diferentes (como abertas, com três ou duas opções de 

resposta). Considerando-se, então, as variáveis dependentes e independentes mencionadas, 

foram realizados estudos de diferenças de médias entre as categorias criadas, sendo que, por 

conta da normalidade da distribuição das variáveis, foi utilizado o Teste T de Student.  
 

4. Resultados 

 A análise dos 416 questionários respondidos possibilitou o acesso a diversas questões 

acerca da relação entre profissionais da psicologia do estado de Santa Catarina com as 

diferentes mídias. Inicialmente serão apresentadas as informações referentes ao perfil das/os 

psicólogas/os que participaram da pesquisa. Na sequência, serão apresentados e discutidos os 

resultados referentes às demais questões, obedecendo a divisão das seis categorias de análise, 

tal como apresentada anteriormente - perfil pessoal/profissional e demais blocos temáticos.  

 Como será possível observar, para a exposição dos resultados serão utilizadas tanto 

tabelas quanto texto, de acordo com o que se julgar o mais adequado para cada item discutido. 
 

 4.1. Sobre as/os participantes 

 Tal como dito anteriormente, foram analisados 416 questionários. Destes, 327 

respondentes são mulheres (78,61%) e 89, homens (21,39%). Com relação à cor/raça, 

88%  identificaram-se como brancos (ver Tabela 1). A idade mínima entre as/os respondentes 

foi de 20 anos e a máxima, 76 anos. A mediana das idades foi de 34 anos.  

 A fim de contemplar as diversas formas de se perceber no mundo com relação ao 

gênero, foi feita a seguinte questão aberta "Com qual gênero você se identifica?". Diante da 

pergunta, a maioria se identificou como feminino (71%). As respostas suscitadas por essa 

questão merecem uma discussão a parte (Tabela 7). Tal tema será retomado, brevemente, no 

tópico destinado a reflexões. 

 Com relação à região onde reside, a maioria afirmou morar na Grande Florianópolis 

(30,29%), conforme aponta a Tabela 2. A maior parte das/os respondentes tem tempo de 

formação igual ou inferior a 5 anos (ver Tabela 3). Sendo oriundos, em sua maioria, de 

instituições de ensino superior particulares (80,77%). 

 No que tange à área de formação, as mais indicadas foram Clínica (29,57%) e 

Organizacional e do Trabalho (15,38%), conforme dados da Tabela 4. Com referência aos 

processos de trabalho, 38% dizem estar inseridos em Processos de Acompanhamento e 34,6% 

em Avaliação/Perícia Psicológica (Tabela 5). 
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 Por fim, diante da pergunta "Quais mídias você utiliza?", as mais assinaladas foram o 

uso da internet via computador (28%) e o uso da internet via aparelho celular ou tablet 

(26,8%), confome a Tabela 6. 
 

Cor/ raça 

 
Frequência Porcentagem 

Branca 365 88 

Parda 40 9 

Preta 8 2,3 

Amarela 3 0,7 

Total 416 100 

Tabela 1 - Cor/Raça 

 

Regiões de Santa Catarina 

 
Frequência Porcentagem 

Grande Florianópolis 126 30,29 

Vale do Itajaí 74 17,79 

Oeste 57 13,70 

Sul 55 13,22 

Norte 51 12,26 

Litoral 20 4,81 

Meio Oeste 19 4,57 

Planalto Serrano 14 3,37 

Total 416 100 

  Tabela 2 - Região 

 

Tempo de Formação 

 
Frequência Porcentagem 

Até 1 ano 25 6,01 

De 1 até 5 anos 156 37,50 

De 6 até 10 anos 99 23,81 

De 11 até 20 anos 69 15,60 
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De 21 até 30 anos 38 9,12 

31 até 47 anos 33 7,96 

Total 420 100 

Tabela 3 - Tempo de formação 

 

Área de Atuação 

 
Frequência Porcentagem 

Clínica 123 29,57 

Outras atuações 85 20,46 

Organizacional e do trabalho 64 15,38 

Saúde pública 54 12,98 

Psicologia social/ comunitária 43 10,34 

Escolar/ educacional 24 5,77 

Psicologia jurídica 9 2,16 

Neuropsicologia 6 1,44 

Psicologia do trânsito 5 1,20 

Psicologia do esporte 3 0,72 

Total 416 100 

   Tabela 4 - Áreas de atuação como psicólogo 

 

Processos de Trabalho 

 
Frequência Porcentagem 

Processos de acompanhamento 184 38 

Avaliação/ perícia psicológica 164 35 

Processos de comunicação 58 12 

CREAS, CRAS, Assistência social 15 3,5 

Psicologia hospitalar e da saúde 13 3 

IES, Ensino, escola, professor (a) 13 3 

Não atua no momento 7 1,5 

Psicologia clínica 7 1,5 

Trabalho, organizacional 5 1 

Psicólogo policial 3 0,6 
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Dependência química 2 0,5 

Pesquisa 2 0,5 

Total 473 100 

  Tabela 5 - Processos de trabalho 

 

Mídias utilizadas pelos profissionais 

 
Frequência Porcentagem 

Internet- computador 395 28 

Internet – celular/ tablet 394 26,8 

Televisão 274 18,5 

Rádio 201 13,5 

Mídia impressa 202 13,2 

Total 1466 100 

  Tabela 6 - Mídias utilizadas 

 

Gênero  

 Frequência Porcentagem 

Masculino 60 16 

Feminino 321 71 

Heterossexual 15 3 

Homossexual/ gay 3 0,5 

Os dois/ indiferente/ todos/ homem e mulher 6 1 

Não entendi 7 2,5 

Mulher 17 4 

Homem 6 1 

Total 435 100 

 Tabela 7: Respostas à pergunta aberta “Com qual gênero você se identifica?” 

 

 4.2. Blocos Temáticos 

 Na sequência serão apresentados, separadamente, os resultados referentes a cada um 

dos cinco blocos temáticos: uso das mídias no cotidiano; uso das mídias como acesso para a 

obtenção de informações profissionais; uso das mídias para divulgação profissional; presença 

das mídias na graduação/formação; uso das mídias relacionadas ao CRP/12. 



	 17	

 4.2.1. Uso das mídias no cotidiano 

Para entender como se dá o uso das mídias por parte das/os psicólogas/os de Santa Catarina 

em seu cotidiano, dividimos as oito perguntas realizadas nesse bloco (30 até 37) em 3 áreas: 

uso das mídias para o lazer; uso das mídias para atualizar-se sobre assuntos do cotidiano e uso 

das mídias para atualizar-se sobre assuntos profissionais. As perguntas são as seguintes: 

 

30. Indique, ao lado de cada opção, com que frequência você costuma utilizar as mídias 

listadas abaixo para o lazer. Sendo 1 "nunca", 2 "mensalmente", 3 "semanalmente", 4 

"diariamente" e 5 "várias vezes ao dia". 

31. Indique, ao lado de cada opção, com que frequência você costuma utilizar as mídias 

listadas abaixo para se atualizar sobre assuntos do cotidiano. Sendo 1 "nunca", 2 

"mensalmente", 3 "semanalmente", 4 "diariamente" e 5 "várias vezes ao dia". 

32. Indique, ao lado de cada opção, com que frequência você costuma utilizar as mídias 

listadas abaixo para se atualizar sobre assuntos profissionais. Sendo 1 "nunca", 2 

"mensalmente", 3 "semanalmente", 4 "diariamente" e 5 "várias vezes ao dia". 

33. Quais estações de rádio você ouve? 

34. Quais programas você assiste na televisão? 

35. Quais sites você costuma acessar? 

36. Quais meios impressos você costuma ler? 

37. Quais redes sociais você mais utiliza? 

 

Nas três primeiras, a/o respondente deveria indicar com que frequência costuma 

utilizar as seguintes mídias: rádio; televisão; internet-celular/tablet; internet-computador e 

meios impressos. O modelo destas perguntas pode ser consultado no questionário anexo 

(anexo 1 - questões 30 a 32).  

A fim de expor os resultados referentes a estas três primeiras perguntas do bloco, 

serão apresentadas tabelas com as porcentagens referentes a cada uma das mídias e a 

frequência de uso. Estarão em negrito as porcentagens mais altas para cada uma das mídias. 

No que se refere ao uso das mídias para lazer, foi encontrado o seguinte resultado: 
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Frequência de uso das mídias para lazer (em porcentagem) 

 Rádio Televisão Internet/ 

computador 

Internet/  

celular/ 

tablet 

Meios 

impressos 

Nunca 28,70 13,20 1,45 1,70 11,90 

Mensalmente 14,50 13,70 1,90 1,20 37,60 

Semanalmente 20,90 23,10 10,60 3,85 33,30 

Diariamente 28,70 42,30 29,90 19,95 14,30 

Várias vezes ao 

dia 

7,20 7,70 56,15 73,30 2,90 

Total 100 100 100 100 100 

  Tabela 8: Frequência do uso das mídias para lazer. 

 

No que tange ao uso das mídias visando atualização referente a assuntos cotidianos, é 

possível encontrar as seguintes respostas: 
 

Frequência de uso das mídias para assuntos cotidianos (em porcentagem) 

  Rádio Televisão Internet/ 

computador 

Internet/ celular/ 

tablet 

Impressos 

Nunca 37,80 13,50 0,95 2,15 19,70 

Mensalmente 14,90 16,60 2,40 2,15 31,75 

Semanalmente 20,50 23,55 8,90 3,85 30,55 

Diariamente 23,20 38,20 33,90 23,10 14,40 

Várias vezes ao 

dia 

3,60 8,15 53,85 68,75 3,60 

Total 100 100 100 100 100 

 Tabela 9: Frequência de uso das mídias para assuntos cotidianos 

   

Por fim, com relação ao uso da mídia para fins de informação profissional, o quadro 

de respostas encontrado é o seguinte: 
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Frequência de uso para obtenção de informação profissional (em porcentagem) 

   Rádio Televisão Internet/ 

computador 

Internet/ celular/ 

tablet 

Impressos 

Nunca 81,30 56,75 0,25 6,30 13,50 

Mensalmente 10,80 20,45 4,30 2,90 36,05 

Semanalmente 4,30 11,80 21,65 18 28,85 

Diariamente 2,40 9,40 34,85 29,80 14,70 

Várias vezes ao 

dia 

1,20 1,60 38,95 43 6,90 

Total 100 100 100 100 100 

 Tabela 10: Frequência de uso para obtenção de informação profissional 

 

Trazendo uma reflexão a respeito de cada mídia, é possível dizer que no que se refere 

ao rádio, 28,70% das/os participantes informaram nunca fazer uso para o lazer, enquanto a 

mesma quantidade de profissionais costuma utilizá-lo diariamente para a mesma finalidade. 

O rádio também não é o principal veículo para atualização de assuntos cotidianos, uma vez 

que 38,70% das/os respondentes alegam nunca fazerem uso do mesmo para tal atividade. 

Para atualização de assuntos profissionais, tampouco, já que 81,30 % informaram que nunca 

utilizam o rádio para obtenção de informações dessa natureza. 

Já a televisão é assistida diariamente por 42,30 % das/os entrevistadas/os como modo 

de lazer, enquanto 38,20% recorrem a ela diariamente para obter informações sobre o 

cotidiano. Quando se trata de atualização profissional, contudo, a TV é um meio pouco 

utilizado pelas/os participantes: 56,75% das/os psicólogas/os entrevistadas/os informaram que 

nunca usam a televisão para obter informações profissionais. 

A internet, tanto por meio de tablets e celulares, quanto por meio do computador, 

mostrou-se a mídia mais utilizada pelas/os participantes nas três dimensões elencadas. Para 

atividades de lazer, ela é acessada várias vezes ao dia por 56,15% das/os participantes, que o 

fazem via computador, e por 73,30% das/os pesquisadas/os, através de celular e tablet. De 

modo semelhante, para atualizações sobre assuntos cotidianos, a internet é utilizada várias 

vezes ao dia por 53,85% das/os respondentes que fazem uso do computador, e por 86,75% 

das/os participantes, por meio de seus celulares e tabletes.  

Ainda sobre a internet, para a obtenção de informações profissionais o acesso também 

ocorre várias vezes ao dia via computador, para 38,95% das/os pesquisadas/os e através de 

celulares e tablets para 43% das/os profissionais que participaram da pesquisa. 
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Os meios impressos, por sua vez, são acessados mensalmente por 37,60% das/os 

participantes para finalidade de lazer, enquanto que 31,75% utilizam mensalmente para 

atualizarem-se sobre assuntos cotidianos. Já para obter informações profissionais, a utilização, 

também de forma mensal, é feita por 36,05% das/os entrevistadas/os.  

Desta forma, os resultados obtidos com as três perguntas (30, 31 e 32) apontam para a 

centralidade da internet na relação das/dos profissionais com as mídias. No entanto, ao 

compararmos as três tabelas, podemos observar que este uso se mostra maior na dimensão do 

lazer. Quando se trata desta finalidade, o acesso diário às demais mídias (rádio, televisão e 

meios impressos) também é mais recorrente. Tais questões possibilitam questionar se para os 

profissionais pesquisados, as mídias, de um modo geral, ainda possuem um caráter 

predominantemente recreativo, questão a ser explorada no decorrer da discussão. 

Com relação à utilização das mídias para assuntos cotidianos, também é possível 

observar uma predominância do uso da internet (via computador e celular/tablet), com uma 

frequência recorrente para esta finalidade - diariamente e várias vezes ao dia. A televisão 

aparece na sequência, sendo acessada diariamente para este propósito. Já os meios 

impressos destacam-se como uma opção mensal ou semanal, enquanto o rádio é pouco 

considerado para esta finalidade. 

Já para obtenção de informações profissionais, as mídias elencadas na questão 32 - 

rádio, televisão, internet/computador e internet/celular/tablet - são menos demandadas. Até 

mesmo a internet, com maior recorrência diária nas três dimensões, é menos utilizada para 

esta finalidade. O rádio e a televisão, por sua vez, são preteridos por mais da metade das/dos 

respondentes nesta sessão: 81% nunca recorrem ao rádio e 56,75% nunca recorrem à 

televisão. Já para a leitura de meios impressos, a preferência é mensal, a exemplo das demais 

sessões.  

 Na sequência, a fim de conhecer um pouco mais sobre os hábitos das/os respondentes 

no âmbito da sua relação com os meios de comunicação, cinco perguntas foram lançadas 

(questões 33 à 37). Em cada uma delas a/o participante poderia escrever até três respostas 

referentes a: estações de rádio que escuta, programas de televisão que assiste, sites que 

consulta, meios impressos que costuma ler e redes sociais que costuma acessar. 

 As questões 34, 35 e 36 - de natureza obrigatória - foram respondidas por 372 

participantes. Já as questões 33 e 37 - ambas não-obrigatórias - foram respondidas por 290 e 

358 entrevistadas/os, respectivamente. Para analisá-las, recorremos à Análise de Conteúdo 

Temática (FRANCO, 1994), já mencionada anteriormente. 
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Antes de apresentar tais resultados, contudo, cabe destacar que a análise das respostas 

à questão 33 (“Quais estações de rádio você ouve?”) foi inviabilizada por conta do formato da 

pergunta. Para respondê-la, as/os participantes referiram-se a informações de diferentes 

naturezas. Foram mencionados canais de rádio (Ex: Itapema, Atlântida); programas 

específicos (Ex: Voz do Brasil); tipos de conteúdo (Ex: noticiários) e até mesmo tipos de 

transmissão, como AM e FM. Além disso, muitos respondentes optaram por identificar a 

estação pelo número, fato que impossibilitou a análise, uma vez que os canais de rádio 

diferem de estação a depender da localidade. 

A pergunta 34 (“Quais programas de tv você assiste?”), como mencionado 

anteriormente, foi respondida por 372 participantes. Destes, 275 responderam também a 

segunda opção de programa televisivo assistido. Já a terceira opção foi preenchida por 202 

profissionais. Estas respostas foram agrupadas em 5 categorias: canais de televisão; 

programas jornalísticos; programas temáticos; outros programas; outras respostas. Os 

resultados são listados na tabela abaixo: 

Programas de TV assistidos (em porcentagem) 

Programas Opção 1 Opção 2 Opção 3 

Canais de TV 12,10 11,60 13,90 

Documentários 3,50 9,10 7,40 

Filmes 5,10 15,60 16,80 

Séries 7,25 7 7,90 

Novela 2,15 6,55 0,50 

Programas jornalísticos 40,60 22,50 13,35 

Programas Temáticos 17,20 24,35 34,20 

Outros programas 1,30 -------- 1 

Outras respostas 10,80 3,30 4,95 

Total 100 100 100 

 Tabela 11: Programas de tv assistidos pelas/os psicólogas/os 
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 Para 40,60% das/os participantes, os programas jornalísticos são a primeira opção de 

programa de TV. Além da resposta genérica “jornal”, as/os respondentes também 

mencionaram Jornal Nacional (20); Fantástico (5); Jornal do Almoço (4), além de outros 14 

jornais televisivos. Já os programas temáticos são mencionados como primeira opção por 

17,20% das/dos respondentes. Nesta categoria estão incluídas as Entrevistas (5); Programas 

de entretenimento (4); Culinária (4); Esportes (3); Investigação (2), além de Programas 

Temáticos (5). Ainda neste grupo estão todos os programas listados nominalmente, como Saia 

Justa (4); Café filosófico (3), Bem Estar (3) além de outros 24 programas mencionados. 

 Os programas temáticos também se encontram como segunda opção para 42,35 % 

das/dos participantes, seguidos de 22,50 % que marcaram programas jornalísticos. Segue-se a 

mesma ordem para aqueles que listaram a terceira opção de programa de tv: 34,20 % 

programas temáticos e 13,35 % marcaram programas jornalísticos.  

 Dentre os canais mencionados como primeira opção encontram-se: Discovery (7); 

Globo (3); GloboNews (14); GNT (10); Multishow (2); TV Cultura (2), além de outros 7 

canais. Como segunda opção são citados: Discovery (5); Fox (3); Globo News (5); GNT (2); 

History Channel (7), além de outros 10 canais mencionados uma única vez. Já como terceira 

opção de programa televisivo estão: Discovery (6); Globo (2); Globo News (2); GNT (5); 

MTV (2); TV Câmara (3); além de outros 8 programas citados uma única vez. 

 Foram inseridos na categoria “outros programas”, as respostas consideradas válidas 

que não se enquadram nas demais categorias, como por exemplo Netflix (primeira e terceira 

opção) e Youtube, mencionada como primeira opção (2). Tanto os documentários, como os 

filmes, séries e novelas foram mencionados genericamente. Já a categoria “outras respostas” 

contemplou respostas como “nenhum”, além de respostas inválidas. 

 Para saber mais sobre os sites acessados pelas/os psicólogas/os de Santa Catarina, 

fizemos a pergunta “Quais sites você costuma acessar?” (pergunta 34 do instrumento, anexo 

1). Responderam a esta pergunta: 369 profissionais, como primeira opção; 315, como segunda 

opção; e na terceira opção, 227 respondentes citaram o site de sua preferência. Os resultados 

são listados na tabela a seguir: 
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Sites acessados (em porcentagem) 

Conteúdo Opção 1 Opção 2 Opção 3 

Base de dados acadêmicos 10,30 9,20 8,80 

Google e outros sites de busca 12,50 6,40 7,90 

Institucionais 26,00 27,90 20,70 

Notícias 11,40 13,00 18,10 

Outros sites 8,10 7,30 7,50 

Redes Sociais 7,60 3,50 4,00 

Serviços de e-mail 5,40 4,40 3,00 

Sites Temáticos 15,70 26,40 25,10 

Outras respostas 3,00 1,90 4,90 

Total 100 100 100 

 Tabela 12: Sites acessados pelas/os psicólogas/os 

 

 Como primeira  e segunda opção mais escolhidas pelas/os respondentes estão os sites 

institucionais. Dentre estes, destacam-se os sites do Conselho Federal de Psicologia (14) e 

Conselho Regional de Psicologia (58). Destes 58, 17 referem-se ao CRP-12 e outros 5 ao 

CRP de Santa Catarina.  

Como terceira opção estão os sites relacionados a temas específicos, correspondendo 

aqui à categoria “Sites Temáticos”, escolhidos por 25,10 das/dos participantes. Ao separarmos 

por temas, encontramos os sites de Psicologia (14); Material Científico (9); Comércio Online 

(5); Variedades (4); Saúde (3); além de outros 11 temas mencionados uma vez. 

Entre as fontes de notícias, escolhidas por 11,40% das/os profissionais como primeira 

opção, encontram-se G1 (8); Clic RBS (5); Carta Capital (4), Folha de São Paulo (3); Tijolaço 

(2); além de outras 13 fontes de notícias mencionadas individualmente e da palavra “notícias” 

mencionada genericamente sete vezes. 
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Classificados como “outros sites” na primeira opção estão Globo.com (7); Uol (7); 

Youtube (7); Netflix (3); Terra (2); Yahoo (2); Scribd (1); Slide Share (1). Na segunda opção, 

encontram-se Uol (8); Youtube (5); Netflix (3); Yahoo (3); MSN (1); Scribd (1); Terra (1); 

Paper.li (1). Novamente, como terceira opção, são listados Youtube (7); Uol (4); Yahoo (3); 

Terra (1); 4 Shared (1); Netflix (1).  

Como primeira opção de rede social estão o Linkedin (2); além de outras seis 

respostas envolvendo as palavras “mídia social” ou “rede social”. Como segunda opção, 

foram mencionados Facebook (14); Linkedin (2) e Instagram (1). Já na terceira opção surge 

Facebook, com nove respostas; Redes/Mídias Sociais, com 5 respostas; além de Instagram, 

Linkedin, Pinterest e Twitter, todas mencionadas apenas uma vez.  

Entre os serviços de e-mail encontram-se Gmail e Hotmail, mencionados como 

primeira, segunda e terceira opção. Já na categoria “outras respostas”, a exemplo da questão 

anterior, foram inseridas as respostas inválidas. 

 Na pergunta 36, solicitamos às/aos profissionais, que listassem os impressos de sua 

preferência, respondendo com sua primeira, segunda e terceira opção. Para esta questão, 

forma obtidas 372, 226 e 115 respostas, respectivamente. Estas, por sua vezes, foram 

divididas em 7 categorias: Artigos Científicos; Jornais; Jornais e Revistas do CRP/CFP; 

Livros; Outros Impressos; Revistas e, por fim, “Outras respostas”. A distribuição de respostas 

pode ser visualizada na próxima tabela: 
 

Impressos lidos (em porcentagem) 

Conteúdo Opção 1 Opção 2 Opção 3 

Artigos Científicos 1,10 1,80 1,70 

Jornais 32,50 18,10 28,00 

Jornais e Revistas do CRP/CFP 5,90 8 4,30 

Livros 27,10 19 19,10 

Outros Impressos 1,30 3,10 5,20 

Revistas 19,60 41,10 30,40 
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Outras respostas 12,50 8,90 11,30 

Total 100 100 100 

Tabela 13: Impressos lidos pelas/as profissionais. 

 

Para 32,50% das/os psicólogas/os de Santa Catarina, os jornais são a primeira 

impressão de leitura impressa. Dentre estes, são citados Diário Catarinense (19); Folha de São 

Paulo (3) e Zero Hora (3), além de outros 8 jornais, que são mencionados nominalmente uma 

vez. Na sequência, estão os livros, com 27,10% das respostas. Entre os temas citados, está a 

Psicologia, com cinco menções. Já as revistas são a leitura preferida de 19,60% das/dos 

respondentes, que citam, dentre outras, as revistas Veja (10); Mente & Cérebro (8); Psicologia 

Psiqué (6); Radis (3) e Superinteressante (3). São mencionadas duas vezes as revistas: Cult, 

Psique Ciência & Vida, Você RH; Você S/A e Caros Amigos. 

Entre “outros impressos”, encontram-se respostas como folhetos, periódicos, outdoors. 

Estes são seguidos dos “artigos acadêmicos”, presentes em 1,10% das respostas. Por fim, 

“outras respostas” contempla, dentre outras, as respostas inválidas. 

As revistas são as mais citadas como segunda opção (41,10% das respostas) e como 

terceira opção, com 30,40% das respostas. Entre as revistas mencionadas como segunda 

opção, estão Veja (7); Revistas Científicas (6); Psicologia Psiqué (3); Carta Capital (2); Cult 

(2); Mente & Cérebro (2) e Você S/A (2). Como terceira opção aparecem, novamente, as 

“Revistas Científicas” (2); além de Superinteressante (3) e Revista Piauí (2). 

A seguir, encontram-se as redes sociais preferidas pelas/os pesquisadas/os, que 

responderam à seguinte questão: “quais redes sociais você mais utiliza”? (nº 37). Nesta, 358 

participantes responderam a primeira opção, 274 mencionaram a segunda rede social mais 

acessada e destes, 135 deram, ainda, a terceira opção de acesso. A análise destas respostas 

encontra-se organizada na tabela a seguir: 
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Redes sociais acessadas (em porcentagem) 

Conteúdo Opção 1 Opção 2 Opção 3 

Facebook 72,60 23,70 5,20 

Whatsapp 15,10 29,90 21,50 

Instagram 3,35 22,60 27,40 

Linkedin 2,30 5,50 8,90 

Twitter 0,30 3,70 5,20 

Outras mídias 2,00 9,90 19,20 

Outras respostas 3,35 4,70 12,60 

Total: 100 100 100 

 Tabela 14: Sites acessados pelas/os psicólogas/os. 

 

Como se pode observar, o Facebook é a primeira opção de rede social para 72,60% 

das/os respondentes, seguido pelo Whatsapp, com 15,10% das respostas. Como segunda 

opção, é o Whatsapp que vem primeiro, com a preferência de 29,90% das/os pesquisadas/os, 

enquanto o instagram é a terceira escolha de 27,40% das/dos respondentes. Além destes são 

mencionados Linkedin e Twitter, com menos de 4% das respostas nas três opções. Além das 

redes sociais, também foram mencionadas outras mídias, como e-mail, Youtube, Google, 

Hangouts e Messenger.  
 

4.2.2 Uso das mídias como acesso para obtenção de informações profissionais 

Este bloco, composto por seis perguntas (questões 22 à 27), teve como intenção 

compreender em que medida os meios de comunicação, sobretudo a internet, têm se 

constituído como fonte de informações profissionais e científicas para as/os psicólogas/os de 

Santa Catarina. As perguntas deste bloco são as seguintes: 
 

22. Você faz uso da internet para obter informações sobre eventos científicos (ex: palestras, 

seminários e congressos)? 
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23. Você considera a internet um meio importante para a obtenção de informações para uso 

profissional? 

24. Você realiza alguma intervenção psicológica online? 

25. Costumo obter informações sobre eventos científicos por meio de: 

26. Costumo acessar material científico para auxílio da minha prática profissional nas 

seguintes fontes: 

27. Você costuma utilizar as redes sociais para trocar informações profissionais com seus 

colegas? 

 

Nas questões 25 e 26, a/o respondente encontrava 10 opções, podendo assinalar 

quantas lhe conviesse (ver questionário no anexo 1). 

Quase a totalidade das/os participantes da pesquisa (99%) afirmou que faz uso da 

internet para a obtenção de informações sobre eventos científicos. Quando questionadas/os 

sobre onde buscam tais informações, a maioria apontou as redes sociais (17,5%) e os boletins 

eletrônicos do CRP/12 (17,5%), tal como pode ser observado na tabela abaixo. 
 

Mídias para informações sobre eventos científicos 

 Frequência Porcentagem  

Redes sociais 353 17,5 

Boletins eletrônicos- CRP/ 12 353 17,5 

Sites de Psicologia 253 11 

Meios não midiáticos 237 10,60 

Site do CRP/ 12 221 9,5 

Boletins eletrônicos do CFP 215 8,5 

Revistas científicas 154 7,2 

Facebook do CRP/12 152 6,4 

Site do CFP 136 5,6 

Facebook do CFP 110 4,3 

Televisão 33 1,2 

Rádio 16 0,7 

Total 2233 100 

 Tabela 15 - Mídias utilizadas para informações sobre eventos científicos. 
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Com relação à internet ser um meio importante para a obtenção de informações para 

uso profissional, assim como na questão citada anteriormente, 99% das/os participantes 

responderam afirmativamente. Para obter tais informações, costumam recorrer, com maior 

frequência, às seguintes fontes: Livros (10,30 %) e Revistas Científicas (19,08 %). 
 

Fontes de informações científicas sobre práticas profissionais 

Mídias Frequência Porcentagem 

Livros 370 20,30 

Revista científicas 348 19,08 

Boletins eletrônicos CRP/12 342 18,75 

Sites de busca 268 14,70 

BVS - Psi 203 11,10 

Canais Oficiais do CRP - 12 156 8,55 

Redes Sociais 107 5,87 

Revistas Comerciais 30 1,65 

Total 1824 100 

 Tabela 16 - Mídias utilizadas para informações profissionais 

 

Ainda, 65% das/os participantes afirmaram utilizar as redes sociais para trocar 

informações profissionais com seus colegas. 

No que concerne à intervenção psicológica online, 89% das/os respondentes disseram 

não fazer uso dessa prática. 
 

4.2.3 Uso das mídias para divulgação profissional 

 Com o intuito de acessar informações sobre a utilização dos meios de comunicação 

para a divulgação profissional por parte de psicólogos/as de Santa Catarina, quatro perguntas 

foram realizadas neste bloco temático (questões 18 à 21). Essas quatro perguntas obedeciam a 

uma mesma consigna, onde a/o respondente deveria assinalar seu grau de concordância com 
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cada uma das quatro afirmações, onde o 1 era "discordo totalmente", o 2 "discordo 

parcialmente", o 3 "não concordo nem discordo", o 4 "concordo parcialmente" e o 5 

"concordo totalmente". Cada uma das quatro questões trazia uma afirmação: 
 

18. Considero a internet um meio importante para a divulgação do meu trabalho. 

19. Faço uso das redes sociais para manter contato com meu público alvo. 

20. Tenho um perfil profissional nas redes sociais para a divulgação de meu trabalho. 

21. Mantenho um blog/site profissional para a divulgação de meu trabalho. 
 

 Considerando os graus de concordância mencionados acima, é possível afirmar que a 

maioria das/os participantes da pesquisa consideram internet um meio importante para a 

divulgação de seus trabalhos, uma vez que a média referente a tal afirmação foi de 4.  

 A média das respostas para a segunda afirmação foi de 3,17, desta forma, pode-se 

conjecturar que a maioria das/os respondentes mostraram-se neutras/os diante do uso das 

redes sociais para manter contato com seu público alvo. 

 Já com relação ao fato de ter um perfil profissional nas redes sociais para divulgar seu 

trabalho, a maioria dos profissionais que participaram da pesquisa não se mostraram 

simpáticos a essa prática, já que a média foi de 2,48. 

 A questão 21, por sua vez, aponta que a maioria das/os respondentes não mantém blog 

ou site profissional voltado para divulgação de seu trabalho. Tal fato pode ser confirmado 

pela média para esta consigna: 1,95.  
 

4.2.4 Presença das mídias na graduação-formação 

A fim de averiguar a presença de discussões acerca das mídias ao longo da formação 

de psicólogas e psicólogos de Santa Catarina, foram formuladas oito questões (28, 29 e da 38 

à 43). Estas giram em torno tanto da graduação quanto da formação continuada desses/as 

profissionais. São elas: 
 

28. Você costuma participar de espaços para discussão sobre a relação entre mídia e 

psicologia? 

29. Em quais espaços você costuma participar para discussão sobre a relação entre mídia e 

psicologia? 

38. Durante sua graduação, as mídias eram utilizadas por algum(a) professor(a) como 

ferramentas auxiliares no processo de ensino-aprendizagem? 
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39. Durante sua graduação, você participou de discussões sobre mídia? 

40. Durante sua graduação, você teve disciplinas que trabalhassem com a temática das 

mídias? 

41. Durante sua graduação, você participou de pesquisas e/ou projetos de extensão sobre 

mídias? 

42. Durante sua graduação, você participou de eventos sobre mídias? 

43. Você acompanha os debates a respeito da democratização dos meios de comunicação? 

	  

	 Iniciando a apresentação dos resultados com as questões que contemplam a graduação 

das/os respondentes (38 à 42), foi possível ter acesso a dados que apontam para a escassez de 

discussões acerca dos meios de comunicação nos cursos de Psicologia.  

 Quanto ao uso de mídias, por parte das/os professores, como ferramentas auxiliares no 

processo de ensino-aprendizagem, 52% das/os participantes da pesquisa afirmaram que sim, 

seus professores/as as utilizavam como ferramenta. Com relação às demais perguntas acerca 

da graduação, as respostas da grande maioria das/os respondentes deixaram evidente que as 

discussões sobre mídia nos cursos de Psicologia são praticamente inexistentes.   

Neste sentido, 60% disseram ter participado de alguma discussão sobre o tema na 

graduação, porém, 80% relataram que não tiveram disciplinas que trabalhassem com o tema 

mídia, 96% nunca participaram de projetos de pesquisa ou extensão sobre o assunto e 84% 

nunca participaram de eventos acadêmicos sobre mídia durante a graduação. 

 Uma pergunta específica, voltada para o tema da democratização da comunicação, 

apontou que 52% das/os respondentes não acompanham as discussões concernentes a esse 

tema. 

 Pensando na formação continuada das/os profissionais da Psicologia de Santa 

Catarina, as questões 28 e 29 trouxeram indagações sobre a participação das/os profissionais 

em debates acerca da interface mídia e psicologia. Assim, 79 % das/os participantes 

informaram que não costumam participar de espaços para discussão sobre o tema. Quando tal 

discussão ocorre, os espaços mencionados com maior frequência foram universidades e 

especialização (21,5%) e CRP/12 e CFP (20%). 
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Espaços mencionados com maior frequência 

 Frequência Porcentagem 

Universidade, especialização 15 21,5 

CRP/ 12 e CFP 14 20 

Facebook 9 13,5 

Whats app 9 13,5 

No trabalho 9 13,5 

Colegas 7 10 

Blogs 6 8 

Total 69 100 

 Tabela 17 - Espaços para discussão sobre mídias na graduação/formação 

 

4.2.5 Uso das mídias relacionadas ao CRP 12 

Composto por 13 perguntas, sendo que destas duas são questões abertas (55 e 56), o 

objetivo deste bloco temático é buscar apreender de que maneiras os meios de comunicação 

adotados pelo CRP/12 estão presentes na vida das/os profissionais credenciadas/os a este 

conselho, bem como verificar de que forma tais profissionais avaliam e se relacionam com as 

mídias desta instituição. Vale destacar que as mídias disponibilizadas pelo CRP/12 

compreendem um boletim eletrônico de frequência quinzenal, uma revista impressa mensal, 

um site e uma página na rede social Facebook. As perguntas que compõem o bloco são as 

seguintes: 
 

44. Você recebe o boletim eletrônico do CRP/12? 

45. Ao receber o boletim eletrônico do CRP/12 você: 

46. Você recebe a revista do CRP/12? 

47. Ao receber a revista do CRP/12 você: 

48. Com relação à frequência dos boletins eletrônicos do CRP/12 marque uma das opções 

seguintes: 
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49. Qual/quais tipo(s) de notícia(s) nos boletins informativos do CRP mais lhe interessam? 

50. Indique com que frequência você acessa o site do CRP/12. Sendo 1 "nunca", 2 

"semestralmente", 3 "mensalmente", 4 "semanalmente", 5 "diariamente" e 6 "várias vezes ao 

dia". 

51. Indique com que frequência você acessa a página no facebook do CRP/12. Sendo 1 

"nunca", 2 "semestralmente", 3 "mensalmente", 4 "semanalmente", 5 "diariamente" e 6 

"várias vezes ao dia". 

52. Como você avalia a qualidade dos conteúdos e informações compartilhados pelo CRP/12? 

53. Como você gostaria de receber as informações do CRP-12? 

54. Como você avalia a qualidade das informações compartilhadas pelo CRP/12 a respeito de 

sua área de atuação? 

55. Que tipo de informações você desejaria encontrar no site do CRP/12? 

56. Neste espaço, fique à vontade para fazer críticas e/ou inserir sugestões sobre os conteúdos 

compartilhados pelo CRP-12. Sua contribuição é muito importante. 
 

 Sobre o boletim eletrônico, 94% das/os respondentes afirmam recebê-lo e 80,83% 

consideram sua frequência adequada. Uma vez recebido o boletim, 71,84% disseram que 

leem algumas notícias na íntegra (ver Tabela 18). 
 

Resposta dos/das participantes ao Boletim Eletrônico do CRP/12 

Ao receber o boletim eletrônico... Frequência Porcentagem 

“Lê algumas notícias na íntegra” 176 71,84 

“Lê apenas os títulos das notícias” 41 16,73 

“Lê todas as notícias na íntegra” 25 10,20 

“Não abre o e-mail” 3 1,22 

Total 245 100 

 Tabela 18 - Resposta ao boletim eletrônico  

 

 Com relação às notícias que mais lhes interessam nos boletins eletrônicos do CRP/12, 

a alternativa assinalada com maior frequência foi "documentos que discutem a prática 

profissional" (44,44%), seguido por "novas resoluções ou normativas do CRP/12 e/ou CFP", 

configurando 24,72% das respostas (ver tabela abaixo). 
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Conteúdo de interesse nos boletins eletrônicos 

 Frequência Porcentagem 

Documentos que discutem a prática profissional 160 44,44 

Novas resoluções ou normativas do CRP/12 e/ou CFP 89 24,72 

Eventos 81 22,50 

Informações sobre ações realizadas pelo Conselho 30 8,33 

Total 360 100 

 Tabela 19 - Conteúdos de interesse nos boletins eletrônicos do CRP/12 

 

 No que tange à revista impressa distribuída por correio pelo CRP/12, 71% dos 

participantes da pesquisa afirmaram recebê-la. Destes, 76,22% disseram ler algumas notícias 

na íntegra ao recebê-la, enquanto 10,81% disseram ler apenas os títulos das notícias (ver 

Tabela 20). 

Resposta dos participantes à revista do CRP/12 

  Ao receber a revista... Frequência Porcentagem 

“Lê algumas notícias na íntegra” 141 76,22 

“Lê apenas os títulos das notícias” 20 10,81 

“Lê todas as notícias na íntegra” 17 9,19 

“Não abre o e-mail” 7 3,78 

Total 185 100 

 Tabela 20 - Resposta frente à revista do CRP/12 

 

 Ao serem indagadas/os sobre a frequência com que acessam tanto a página do 

Facebook quanto o site do CRP/12, as respostas encontradas foram as seguintes: 

Frequência de acesso aos canais virtuais do CRP/12 

 Site Facebook 

nunca 7,76 37,67 

semestralmente 22,71 14,96 

mensalmente 39,06 26,04 

semanalmente 23,27 15,51 

diariamente 5,82 4,43 

várias vezes ao dia 1,39 1,39 
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Total 100 100 

 Tabela 21 - Frequência de acesso aos canais do CRP/12 

 

 Ou seja, a maioria das/os respondentes diz que acessam mensalmente o site do 

CRP/12 (39,06%), enquanto que a maior parte das/os respondentes (37,67%) afirma nunca 

acessar a página do conselho na rede social na Facebook. 

 Quando questionados sobre a qualidade dos conteúdos e informações compartilhados 

pelo CRP/12, a grande maioria (76,69%) avaliou como sendo de boa qualidade, conforme 

pode ser verificado na tabela 22. 

Qualidade de conteúdos e informações do CRP/12 

   Frequência Porcentagem 

Boa qualidade 273 76,69 

Excelente qualidade 32 8,99 

Baixa qualidade 28 7,87 

Não leio 23 6,46 

Total 356 100 

 Tabela 22 - Qualidade do conteúdo produzido pelo CRP/12 

 

 Quando o que está em questão é a avaliação do conteúdo e informação a respeito, 

especificamente, à sua área de atuação profissional, a maioria classifica como sendo de boa 

qualidade (64,33%), porém, 22,75% avaliam como sendo de baixa qualidade (ver tabela 

abaixo). 
 

Avaliação de conteúdo a respeito da área de atuação 

   Frequência Porcentagem 

Boa qualidade 229 64,33 

Baixa qualidade 81 22,75 

Excelente qualidade 30 8,43 

Não leio 16 4,49 

Total 356 100 

 Tabela 23 - Qualidade do conteúdo do CRP/12, por área de atuação. 

 

 Para responder a questão 53, sobre como gostaria de receber as informações do 

CRP/12, a/o respondente poderia escolher entre as alternativas: revista impressa, Facebook, 



	 35	

site do CRP/12, Whatsapp, ao que poderia escolher mais de uma alternativa, havendo, ainda, 

espaço para escrever mídias não contempladas nas opções.  

Desta forma, 356 participantes deram 603 respostas (considerando que um único 

respondente optou por mais de uma mídia). Destes, seis utilizaram o espaço em aberto para 

especificar outras mídias não elencadas. A distribuição de respostas encontra-se na tabela 

abaixo: 
 

Preferência das/dos profissionais quanto ao veículo de informações do CRP/12 

Gostaria de receber as informações do CRP via.. Frequência Porcentagem 

Facebook 146 24,25 

Revista impressa 145 24,05 

Site do CRP/ 12 142 23,55 

Whatsapp 110 18,20 

E-mail 54 8,95 

Outros 6 1,00 

Total 603 100 

 Tabela 24 - Preferência quanto aos canais de comunicação do CRP/12 

 

Com relação às perguntas 55 e 56 do instrumento, estas pediam respostas abertas e 

tinham como objetivo identificar as demandas destes/as profissionais quanto ao Conselho 

Regional de Psicologia - 12ª Região e ao material produzido em seus canais oficiais. Assim, 

foram apresentados dois enunciados, respectivamente: “Que tipo de informações você 

desejaria encontrar no site do CRP/12?” e “Neste espaço, fique à vontade para fazer críticas 

e/ou inserir sugestões sobre os conteúdos compartilhados pelo CRP-12. Sua contribuição é 

muito importante.” 

Para a questão 55, foram apresentadas 211 respostas, que se referem ao tipo de 

conteúdo procurado no site do CRP-12. Como grande parte das respostas apresentam mais de 

um tipo de demanda, estas foram fracionadas em mais de uma sugestão. Desta forma, as 211 

participações forneceram 297 sugestões que, após analisadas, foram organizadas em três 

categorias, elencadas na tabela abaixo: Divulgação, Material-Conteúdo e Sugestões ao 

CRP/12.  
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Conteúdo procurado pelas/os profissionais no site do CRP/12 

Categorias Frequência Porcentagem 

Divulgação 82 27,60 

Material 173 58,30 

Sugestões ao CRP/12 42 14,10 

Total 297 100 

 Tabela 25: Categorias temáticas a partir das respostas à questão 55. 

 

  Estão agrupadas na categoria “Divulgação”, todas os 82 comentários nos quais as/os 

respondentes sugerem conteúdos voltados à promoção de determinados serviços. Assim, são 

sugeridas a divulgação de: eventos; vagas e editais; cursos e outros modos de capacitação; 

inovações e atualidades. Abaixo, será apresentada a organização da categoria “Divulgação” em 

suas subcategorias: 
 

Categoria: Divulgação 

Subcategorias Frequência Porcentagem 

Eventos 34 40,30 

Vagas e Editais 20 25,50 

Cursos e outros modos de capacitação 16 20,80 

Inovações e atualidades 12 13,40 

Total 82 100 

 Tabela 26: Categoria “Divulgação” e suas subcategorias. 

 

  Como se pode observar, a maior parte (40,30%) das solicitações estão relacionadas a 

divulgação de eventos. Dentre estes, encontram-se os pedidos de eventos voltados para área 

específica, como, por exemplo: “diversificação de eventos principalmente para área da 

psicologia escolar ou educacional”; “eventos, temas, relacionadas à área organizacional”; 

“eventos sobre psicologia organizacional” e ainda: “eventos sobre psicologia ambiental”. Há 

também, as solicitações que fazem menção à região: “penso que poderia acrescentar mais 

informações a respeito de eventos regionais do extremo-oeste”; “eventos que não aconteçam só 

na região da grande Florianópolis”.  

  Na sequência, com 25,30% das sugestões, estão as demandas por divulgação de vagas 

e editais, como por exemplo: “editais para concursos públicos, oportunidades de trabalho 
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(vagas em aberto)”; “informativo sobre concursos”; “indicações de vagas abertas em Santa 

Catarina”  e ainda “ofertas de trabalho de consultoria também pode ser interessante”. 

  Com 17% do total de pedidos por divulgação, estão as solicitações de palestras, 

cursos, formações, especializações e outros modos de capacitação. De modo geral, os 

comentários não se referem a áreas específicas. A exceção fica por conta desta sugestão: 

“workshop de atualização em práticas clínicas”. 

  Já a última subcategoria, que corresponde a 13,40% das solicitações, refere-se a uma 

demanda por atualização. As/os profissionais pedem: “notícias indicando (links) orientações a 

respeito das mudanças ocorridas - atualizações referentes à atuação profissional”; “atualidades, 

novidades”; “inovações na área da psicologia, otimização de processos” e “inovações das 

técnicas, das práticas por área específica (...)” 

  Na sequência está a categoria “Material”, que reúne os 166 pedidos por conteúdo de 

orientação às práticas Psi. Estes foram organizados em 9 subcategorias, dispostas na tabela a 

seguir: 
 

Categoria: Material 

Subcategorias Frequência Porcentagem 

Científico 20 11,55 

Técnico 31 17,90 

Informações 41 24,30 

Posicionamentos 4 2,30 

Resoluções e normativas 16 9,25 

Relatos e Entrevistas 5 2,90 

Textos e outros materiais 9 5,80 

Conteúdos por tema de interesse 39 21,95 

Indicações de leitura 7 4,05 

Total 172 100 

 Tabela 27: Categoria “Material” e suas subcategorias. 

 

  Os pedidos por material científico perfazem 11,55% do total desta categoria. Referem-

se a pedidos por informações científicas, artigos acadêmicos e resultados de pesquisas 

científicas. Para exemplificar, seguem algumas destas sugestões: “artigos sobre as diversas 

possibilidades de áreas de atuação dos profissionais.”; mais informações científicas sobre as 

variadas linhas em Psicologia.”; “estudos e pesquisas sobre desenvolvimento e neurologia” e 
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ainda “trabalhos de pesquisas que estão sendo publicados recentemente no meio acadêmico e 

nacional sobre as temáticas atuais do mundo contemporâneo e suas adversidades” 

  As solicitações de material técnico, por sua vez, correspondem a 17,90% dos pedidos 

por conteúdo. Nestes, as/os participantes solicitam, de diferentes maneiras, orientação às 

práticas profissionais. Estão inclusos, também, aquelas sugestões voltadas para áreas 

específicas de atuação, como ilustram os comentários a seguir: “gostaria de receber mais 

informações técnicas principalmente com relação às áreas de atuação em espaços mais novos 

como CREAS, CRAS.”; “sobre o tema Psicologia e trânsito, atuação e formação profissional e 

responsabilidade dos que atuam nesta área”; “atuação do psicólogo no SUAS e psicoterapia 

comportamental cognitiva”; “atuação do psicólogo nos movimentos sociais e populares”; mais 

informações sobre práticas em organizações”.  

Na subcategoria “informações”, foram elencadas 24,30% do total de solicitações de 

material e referem-se a busca por esclarecimentos, orientações e resoluções de dúvidas. Entre 

estes encontram-se pedidos mais genéricos como “esclarecimentos de dúvidas” e outros mais 

pontuais, relacionados à áreas e práticas específicas, como os transcritos a seguir: “orientações 

(utilizando uma linguagem clara e acessível) acerca de como divulgar o trabalho da/do 

psicóloga/o, pois percebo que muitas/os colegas o fazem de maneira equivocada”; “mais 

informações válidas nas áreas temáticas, mais informações sobre a área organizacional e do 

trabalho, jurídica, forense, etc.”; “quais atividades profissionais são exercidas por psicólogos da 

rede pública (NASF, CRAS, etc)”; “questões que tramitam no legislativo e judiciário que 

tenham influência na nossa atuação diária.” e “mais informações voltadas a gestão de pessoas 

em organizações públicas e privadas, psicologia do trabalho e das organizações.” 

A menor fração de demanda por conteúdo, com 2,30% das sugestões, estão 

relacionadas à busca de posicionamentos do CRP/12. Estes podem ser lidos integralmente, a 

seguir: “Textos sobre a conjuntura política e o posicionamento do CRP/12”; Posicionamentos 

do CRP quanto a temas polêmicos que emergem nas grandes mídias e estão relacionados ao 

campo da Psicologia.”; “apoio a áreas emergentes” e, por último, “Posicionamento sobre o 

atual cenário político brasileiro e os impactos na atuação da psicologia”. 

Na sequência, também com uma pequena fração do total de sugestões, encontram-se 

os 2,90% de pedidos por “Relatos e entrevistas”, onde as/os psicólogas/os solicitam por: 

“entrevistas com profissionais da área”; “histórias de atuações profissionais de sucesso”; “dicas 

de outros profissionais referentes às suas práticas”; “relatos de experiências profissionais” e 

“experiências com colegas da área de Organizacional e do Trabalho”. 
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As solicitações de resoluções e normativas compreendem 9,25% da grande categoria 

“material” e são apontamentos mais diretos e específicos. Nestes, as/os profissionais pedem por 

“normas”, “diretrizes”, “resoluções comentadas”, além de “normativas e esclarecimentos 

éticos”. 

Na subcategoria “Textos e outros materiais”, que perfaz 5,80% das respostas, as/os 

participantes solicitam materiais variados. Seguem alguns exemplos: “textos sobre a ética do 

profissional psicólogo”; “mais materiais sobre a psicologia escolar e os fatores que envolvem a 

aprendizagem”; matérias sobre avanços da psicologia”; “crônicas que traduzem a vida como 

ela se apresenta”; cartilhas e materiais para download por área - já existem materiais 

espalhados em muitos sites, como no site do MEC, por exemplo.” 

Por fim, são solicitadas indicações de leitura, configurando 4,05% da categoria 

“material”. Os sete comentários, na íntegra, são aqui transcritos: “mais indicações de livros 

atuais”; sugestões de livros”; “literatura da área”; “conteúdo e indicações literárias”; “indicação 

de material”; “indicações de leituras acadêmicas” e ainda “livros e relatórios eletrônicos”. 

Na última categoria, estão os comentários direcionados ao CRP, que não dizem 

respeito à busca por conteúdo e sim a sugestões para a entidade. Estas, por sua vez, foram 

organizadas em três subcategorias, a saber: “Sugestões para o site”; “Sugestões para o 

Conselho” e, por último, “Retorno positivo”. A distribuição pode ser visualizada na tabela 

abaixo: 
 

Categoria: Sugestões ao CRP 12 

Subcategorias Frequência Porcentagem 

Sugestões para o site 10 21,40 

Sugestões para o Conselho 19 45,30 

Retorno Positivo 13 33,30 

Total 42 100 

Tabela 28: Categoria “Sugestões” ao CRP 12 e suas subcategorias. 

 

 As sugestões das/os profissionais ao CRP 12 compõem a categoria de menor 

porcentagem, contudo, apresentam as maiores respostas. Na subcategoria que abrange as 

sugestões voltadas para o site, foi possível encontrar nove comentários, que perfazem 21,40% 

do total de respostas desta última categoria. Tais comentários envolvem críticas quanto ao 

layout da página, sugestões de acréscimos de funcionalidades, dentre outras solicitações.  
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A seguir, serão elencados alguns destes pedidos: “sinto a necessidade que o site seja 

mais claro e objetivo, sinto-me perdido buscando algumas informações no site”; “poderia 

haver um espaço que redirecionasse para esses sites separando por área (...); “gostaria que o 

CRP e o CFP disponibilizassem qualquer assunto pertinente e em formato de texto ou html, 

mas, por favor, evitem banners. Para quem usa recurso de acessibilidade é inútil….mesmo 

que nada” e, por último: “talvez um canal no site para perguntas frequentes a respeito de 

situações mais comuns da/na prática profissional clínica, por exemplo”. 

 As sugestões direcionadas ao Conselho compõem a maior parte dos comentários 

elencados nesta categoria (45,30 %). Tratam-se das mais variadas propostas relacionadas, 

sobretudo, a ações de participação política, projetos de suporte às/aos profissionais, práticas 

de auxílio em áreas específicas, discussões sobre temas diversos, além de algumas críticas.  

A fim de ilustrar as demandas elencadas pelas/os profissionais e a exemplo do exposto 

nas demais categorias, a seguir serão apresentadas algumas das respostas organizadas sob esta 

subcategoria: “atendimento online, ampliar a discussão, as possibilidades, a prática num todo. 

Percebo informações desencontradas e receio dos colegas de profissão”; “chat para 

atendimento online quanto às dúvidas referentes à profissão”; “possibilidades de discutir 

assuntos relacionados à mídia x atuação” e compartilhamento entre as áreas tipo Fórum”. 

Por último, encontram-se as respostas organizadas sob a subcategoria “Retorno 

positivo”. Seguem os exemplos deste grupo: “considero que o site do CRP contém as 

informações necessárias para o bom desempenho da função”; “quando utilizo o site fico 

satisfeita com os conteúdos encontrados”; “desde que iniciei a graduação e me formei, há 7 

anos acompanho o site do CRP e posso dizer com certeza que a melhora é enorme! Muito 

mais interativo, de fácil acesso, e com vídeo aulas interessantíssimas! Parabéns!” 

A exemplo da questão 55, recorreu-se à análise de conteúdo temática também para 

classificar as respostas à questão 56, que continha o seguinte enunciado: “Neste espaço, fique 

à vontade para fazer críticas e/ou inserir sugestões sobre os conteúdos compartilhados pelo 

CRP-12. Sua contribuição é muito importante.”. Responderam a este pedido, 122 

participantes da pesquisa, que contribuíram com críticas, sugestões e elogios, entre outros.  

A análise das respostas possibilitou organizá-las sob cinco grupos temáticos, que 

correspondem às seguintes categorias de análise: Críticas; Sugestões; Elogios; Outros e 

Abstenções. Cabe destacar, contudo, que as categorias escolhidas  pelas pesquisadoras para 

agrupar tais respostas não esgotam as possibilidades de organizar o referido conteúdo. Nem, 

tampouco, possuem limites rígidos. Assim, por exemplo, uma resposta classificada como 

crítica - por conter reclamações destinadas ao CRP - poderia também ser entendida como 
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“Sugestão”, na medida em que muitas respostas, ao reclamarem de determinado aspecto, 

também apresentavam alternativas para resolução. Da mesma forma, parte das críticas 

destinadas aos conteúdos produzidos pelo CRP, também comportam um certo 

descontentamento com o Conselho.  

Desta forma, sugere-se, fortemente, que as respostas sejam lidas na íntegra, uma vez 

que esta divisão temática e a apresentação dos resultados aqui exposta não encerra as 

possibilidades de compreensão deste conteúdo. 

Abaixo são apresentados os resultados por categoria, com suas respectivas frequências 

e porcentagens.  

Conteúdo sugerido pelas/os profissionais ao site do CRP/12 

Categorias Frequência Porcentagem 

Críticas 42 34,40 

Sugestões 52 42,60 

Elogios 16 13,10 

Outros 5 4,10 

Abstenção 7 5,80 

Total 122 100 

 Tabela 29: Categorias de análise referentes à pergunta 55 

 

As respostas classificadas como “Críticas” puderam ser novamente divididas a partir 

de 3 subcategorias: críticas destinadas “ao conselho”; “ao conteúdo produzido” e “às mídias 

do CRP 12”, conforme pode ser visualizado na tabela abaixo: 
 

Categoria - Críticas 

Subcategorias Frequência Porcentagem 

Ao Conselho 18 42,85 

Ao conteúdo produzido 8 19,05 

Às mídias do CRP 12 16 38,10 

Total 42 100 

 Tabela 30: Categoria “Críticas” e suas subcategorias. 

 

As críticas direcionadas ao conselho perfazem 42,85% do total de respostas 

organizadas sob esta categoria e abrangem aquelas respostas que cobram determinados 
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posicionamentos do CRP; que discordam de algumas práticas do Conselho e ainda aqueles 

comentários que apontam ausência de suporte para áreas específicas.  

Para ilustrar, seguem alguns comentários: “Há um tempo venho notando que 

infelizmente estamos muito distantes do CRP, tanto fisicamente quanto de contato, 

poderíamos ter mais debates deslocados para outras áreas do estado e não sempre 

centralizadas em Florianópolis, ou algum tipo de evento que nos aproximasse mais.”; “Tanto 

CRP como CFP, em muitas vezes tratam com mais ênfase assuntos de baixa relevância, prova 

disso é que estamos perdendo áreas significativas para outros profissionais, também percebo 

esses órgãos mais para punir o profissional psicólogo do que para auxiliá-los (minha 

opinião)”. 

Destacaram-se, também, os comentários cujo mote é o posicionamento político do 

Conselho: “O CRP não deveria se posicionar partidariamente como faz”; “(...) Vejo 

posicionamento do CRP sobre impeachmeant, sendo que haviam psicólogos contra e outros a 

favor...Não podem opinar por toda uma classe...nem houve uma votação conosco sobre isso. 

Enquanto isso o desrespeito com nossa profissão continua através de pessoas 

charlatonas...sites com "testes psicológicos" chinfrins, divulgações de "truques psicológicos 

"para os mais absurdos fins na internet...Outra sugestão: facilitar a denúncia deste tipo de 

absurdo.”. 

E ainda: “Não apenas eu, mais diversos profissionais que conheço e que trocam ideias 

em um grupo de whatssap, reclamam que nossos Conselhos estão mais preocupados em se 

posicionar politicamente com questões do governo, do que com questões relacionadas a nossa 

profissão. E isso nos incomoda muito, pois não nos sentimos representados pelos mesmos. O 

CFP e o CRP precisam lembrar que não existem por ideais políticos e sim como 

representantes de uma classe toda de profissionais, e dentre esses tem os de direita e os de 

esquerda e ambos merecem respeito e serem representados". 

A menor subcategoria é aquela composta pelas críticas “ao conteúdo produzido”, com 

19,05% do total de respostas. Nelas, as/os participantes apontam para determinadas 

características das informações produzidas e compartilhadas pelo CRP 12, como podemos 

visualizar nos seguintes exemplos: “muito grande as matérias que relatam eventos”; "sinto 

falta de mais suporte (informações, cursos, etc) sobre a área de atuação escolar/educacional”; 

“geralmente os artigos publicados não me despertam interesse, deveriam mesclar os assuntos 

e não politizar tanto, precisamos de orientações e modelos de práticas que deram certo.” 

Já as críticas direcionadas “às mídias do CRP-12” abrangem, sobretudo, comentários 

relacionados ao layout do site e à divulgação de eventos, como pode ser exemplificado nas 
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respostas seguintes: “ (...) o maior problema que vejo na comunicação, principalmente via e-

mail e Facebook, é meio que técnico (acredito, não sou da área) pois são necessários muitos 

cliques até chegar à informação. O e-mail também tem um visual muito poluído, e as fotos do 

facebook não são atrativas (querendo ou não, nas mídias hoje, as informações circulam mais 

por imagens ou passam primeiro por elas). Acredito que como conselho forte e respeitado que 

é, poderíamos ter um canal de comunicação mais à altura sim.”; "Site carregado. Há 

computadores nos quais não consigo abrir, devido ao excesso de imagens na página inicial.” 

e, por último, “O e-mail muitas vezes chega depois das datas dos eventos que ele cita, assim 

como a revista. É importante cuidar para que a comunicação do Conselho chegue antes do 

acontecimento, seja por qualquer meio que utilize.” 

Na sequência, estão as respostas organizadas na categoria “Sugestões”. Estas, por sua 

vez, também abrangem as sugestões “ao Conselho”; “ao conteúdo produzido”, bem como “às 

mídias do CRP 12” e assim foram subdivididas, conforme pode ser observado na seguinte 

tabela: 
 

Categoria - Sugestões 

Subcategorias Frequência Porcentagem 

Ao Conselho 18 34,60 

Ao conteúdo produzido 16 30,75 

Às mídias do CRP 12 18 34,60 

Total 52 100 

 Tabela 31: Categoria “Sugestões” e suas subcategorias. 

 

Com 34,60% das respostas estão as sugestões destinadas ao CRP 12 e envolvem 

propostas relacionadas a áreas específicas da Psicologia, bem como as solicitações por mais 

ações e eventos: “gostaria que o CRP proporcionasse mais eventos gratuitos, como oficinas e 

cursos de reciclagem para os profissionais por região.”; “gostaria se fosse possível que o CRP 

organizasse rodas de conversa com os profissionais de cidades próximas. Acredito que isto 

poderia fortalecer a profissão, e facilitar a formação de uma rede de apoio entre os 

profissionais.”; “acredito que deveriam ressaltar mais sobre o Processo de Avaliação 

Psicológica em todas as áreas de atuação, como ela acontece e novos estudos sobre o 

assunto.”. 

Com a menor porcentagem (30,75%) estão os comentários voltados ao conteúdo 

produzido e compartilhado pelo CRP 12. Nestes estão contempladas, dentre outras, as 
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seguintes sugestões: “poderiam acrescentar um guia de como proceder em situações de acordo 

com o comitê de ética, para esclarecer dúvidas e guiar melhor a prática profissional”; “Deve 

melhorar em conteúdo por temas, inclusive abrir espaço a pesquisadores, professores e 

profissionais que sejam colaboradores enriquecendo o conteúdo permanentemente. Como um 

jornal, de fato, motivaria a leitura e a pesquisa.”. 

Já as sugestões voltadas para as mídias do Conselho perfazem 43,60% do total de 

comentários desta categoria e envolvem, sobretudo, propostas para melhoria do site, bem 

como sugestões de produção de conteúdos midiáticos: “sugestão de espaço no site para dicas 

e soluções para problemas encontrados no dia a dia profissional relatados pelos profissionais 

(observar a dinâmica de senso comum da Psicologia profissão, situações relatadas pelos 

profissionais, talvez um canal no site para perguntas frequentes a respeito de situações mais 

comuns da -na prática profissional clínica por exemplo)"; “Acho muito tímida a atuação nas 

mídias sociais, etc. Tbm acho que deveria ser melhor esclarecido sobre as práticas neste meio. 

Espero que divulguem a todos o resultado desta pesquisa assim como solicitaram a 

participação, seria relevante.” e ainda “melhora do layout e acessibilidade ao site”. 

Os “elogios” somam 13,10% das respostas coletadas e estão relacionadas à postura e 

atuação do Conselho, bem como aos conteúdos produzidos pela entidade: “elogio a postura do 

CRP diante da atual conjuntura da política nacional. É importante contar com um órgão que 

atue para além da fiscalização, mas que traga informação e orientação à nossa categoria.”; 

“sempre que procurei pelo CRP para esclarecer eventuais dúvidas ou solicitar algum tipo de 

suporte, obtive o apoio e as respostas pelas quais procurava. Sinto-me amparado e seguro para 

acionar o CRP sempre que necessito.” 

Por fim, encontram-se as “abstenções”, com 5,80% das respostas e aquelas 

classificadas sob a categoria “outros”, com 4,10% dos comentários. Neste último, ficaram os 

comentários produzidos sobre o próprio instrumento da presente pesquisa, a saber: “este 

questionário foi elaborado para pessoas que fizeram a graduação depois de 1995 

aproximadamente. Durante minha graduação as mídias sociais eram inexistentes. Sistemas de 

busca podiam ser acessados na biblioteca, eram poucos e complexos.”; “algumas perguntas 

poderiam ter mais opções a serem marcadas.” e “minha sugestão é divulgar o resultado dessa 

pesquisa no site do CRP.”. 
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5. Algumas reflexões 

        A partir dos resultados apresentados, algumas reflexões foram realizadas. É importante 

deixar claro que as reflexões que serão aqui explanadas, tratam-se de um primeiro movimento 

na tentativa de compreender a grande extensão das informações coletadas com esta pesquisa. 

Dessa forma, tais reflexões não esgotam, em absoluto, as possibilidades de discussão 

suscitadas pela análise do presente questionário. Espera-se, inclusive, que após a leitura deste 

relatório por parte de membros do CRP/12, seja possível a construção conjunta de novas e 

aprofundadas análises referentes aos dados apresentados. 

        Cabe ressaltar que muitas das questões trazidas neste item de discussão serão 

trabalhadas, em maior profundidade, em artigos científicos a serem, em um futuro próximo, 

enviados para publicação. 

        Ao cruzar informações referentes ao perfil dos/as profissionais que responderam ao 

questionário com perguntas referentes ao uso das mídias e à presença das mídias na formação, 

foi possível levantar algumas questões. Inicialmente, tal análise apontou que profissionais que 

se identificaram como pertencentes ao sexo masculino e aqueles/as formados/as há menos 

tempo, foram os que apresentaram os maiores índices tanto no uso das mídias no cotidiano, 

quanto no uso da mídia para a obtenção de informações profissionais e para a divulgação 

profissional. 

Tais apontamentos nos permitem algumas reflexões a respeito da relação das mulheres 

com o uso de tecnologias. Uma vez que se trata de uma categoria profissional formada 

predominantemente por mulheres e que interessa ao Conselho estabelecer uma maior 

proximidade com suas inscritas, considerar a dimensão “gênero” na relação entre 

profissionais com o CRP e suas mídias, pode fornecer importantes pistas para estas e outras 

questões referentes ao uso das mídias. 

Neste aspecto, chamou-nos atenção as respostas coletadas na pergunta aberta “Com 

qual gênero você se identifica?” (Pergunta de nº 4). Além das respostas “feminino”, “mulher”, 

“masculino” e “homem”, algumas pessoas responderam com a orientação sexual (3,5%). 

Tiveram também respostas como “os dois”, “indiferente”, “todos”, “homem e mulher”, “sou 

homem masculino”, “Pergunta irrelevante e sem nexo”. Além disso, 2,5% das/os profissionais 

informaram não entender a pergunta. 

Tais respostas podem nos indicar um possível distanciamento das/os profissionais com 

as discussões de gênero. Entendendo que as práticas psi são atravessadas também pelas 

relações de gênero, é possível questionar em que medida o desconhecimento do tema e a 

ausência destas reflexões se manifestam na atuação da categoria. Salienta-se, assim, a 
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importância de promover tais debates, possibilitando as discussões necessárias. Considerando 

o lugar central do CRP como referência a profissionais da Psicologia, é possível pensar que 

tal instituição seria um espaço estratégico na tentativa de promover debates sobre questões 

relacionadas a gênero, visando a aproximação desses/as profissionais com a temática. 

No que diz respeito à faixa-etária e levando em conta a presença de discussões sobre 

mídia durante a graduação, os profissionais mais jovens e formados há menos tempo foram os 

que apresentaram maiores índices para a presença das mídias na graduação/formação. Tal fato 

não é de se estranhar, uma vez que o tema mídia, mesmo que de forma tímida, vem ganhando 

espaço nos últimos anos no meio acadêmico, acompanhando, principalmente, a expansão do 

mundo virtual e o fenômeno das redes sociais. Estas mudanças vêm apresentando novas 

formas de se relacionar e, consequentemente, de constituição de subjetividades, temas caros à 

Psicologia, ainda que pouco explorados.        

        Apesar da maioria dos participantes da pesquisa terem afirmado que seus professores, 

durante a graduação, usavam diferentes mídias como ferramentas auxiliares no processo de 

ensino-aprendizagem, a esmagadora maioria também apresenta respostas que apontam para a 

quase total ausência de discussões sobre mídia na graduação. Tal fato pode indicar que a 

familiaridade com as mídias está no campo da instrumentalização, mas que pouco tem-se 

discutido a respeito de uma educação para as mídias. 

        No que tange ao uso de diferentes meios de comunicação, a internet, especialmente 

acessada por meio do celular, mostrou-se como o meio mais utilizado tanto para o lazer, 

quanto para a obtenção de informações profissionais e atualização sobre assuntos do 

cotidiano. Da mesma forma, a internet ainda é considerada pelos/as profissionais que 

responderam ao questionário, um meio importante para a divulgação profissional. 

        Entretanto, apesar do acesso diário à internet para as três dimensões elencadas no 

instrumento - lazer, cotidiano e profissão - este uso é mais recorrente para atividades de lazer. 

Além disso, algumas mídias são desconsideradas, quando se trata de pesquisar assuntos 

profissionais, já que mais da metade das/os participantes informou nunca utilizar televisão e 

rádio para obtenção de informações profissionais. O que pode sugerir, como mencionado 

anteriormente, uma caracterização destas mídias citadas como “menos sérias” ou meramente 

recreativas. 

        Ainda neste sentido, apesar do uso frequente da internet e das redes sociais, a maior 

parte dos participantes relatou não dispor de perfil profissional nas redes sociais, não 

dispondo,  tampouco, de site ou blog para a divulgação de seu trabalho. Contudo, fazem uso 

das redes sociais para troca com seus pares. 
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Considerando a predominância de redes sociais como o Facebook na resposta dos 

participantes - rede social mais acessada; consultada para eventos científicos e para troca com 

os pares - e da aparente falta de uso para fins profissionais, pode-se questionar em que medida 

ainda é possível fazer uma divisão entre “pessoal” e “profissional”. As fronteiras entre pessoal 

e profissional no mundo virtual encontram-se cada vez mais tênues. É possível, dessa forma, 

refletir que a interação praticamente diária nas redes sociais, como relatada  por grande parte 

dos/as profissionais, embaralha e entrelaça interesses pessoais e profissionais, mesmo que tal 

"mistura" não seja nítida para muitos/as respondentes. 

A respeito ainda do Facebook, é interessante constatar que se por um lado ele é 

considerado fonte de informação sobre eventos científicos, por outro, o perfil do CRP/12 

nessa rede social não é o mais acessado para essa e outras finalidades. Há, contudo, um 

interesse por parte dos/as respondentes de fazer dessa rede um meio de contato eficaz com o 

CRP/12. Levando isso em conta, é possível pensar em uma estratégia de aproximação com os 

profissionais que considere um “investimento” nas redes sociais do CRP/12, como sugeriram 

os próprios participantes em seus comentários nas perguntas abertas (ver anexo 3 e 4). 

Ainda no que concerne às mídias do CRP/12, os participantes informaram considerar 

o conteúdo disponibilizado como de boa qualidade e frequência adequada. No entanto, nas 

respostas abertas às questões 55 e 56, muitos foram as sugestões e críticas quanto à frequência 

e volume de informações, bem como a seu conteúdo. 

Com relação a busca por conteúdo, esta se dá, principalmente, visando a 

instrumentalização para a atuação profissional. As/os participantes pedem documentos que 

discutam as práticas da Psicologia, orientações técnicas, resoluções de dúvidas, bem como 

material científico. Diante disso, foi possível constatar que há uma grande demanda por 

orientação na atuação profissional e que o Conselho Regional de Psicologia representa para 

estas/as psicólogas/os um local de referência para nortear suas práticas. 

Em contrapartida, algumas respostas às perguntas abertas (ainda que poucas) 

sugerem que há um certo descontentamento com relação a determinados posicionamentos do 

CRP/12, principalmente naquilo que consideram ser uma questão partidária e fora do que 

seria o “papel” da entidade. 

Tais demandas podem ser problematizadas, fornecendo pistas para pensar qual é a 

concepção de “Conselho” - como órgão representativo da categoria - que as/os profissionais 

carregam e o que consideram ser a atribuição da entidade. De modo semelhante, o atual 

contexto político e as constantes ameaças de retrocesso, perda de direitos e aumento da 

violência a grupos minoritários, colocam em xeque a noção de neutralidade ainda presente nas 
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discussões que envolvem o “papel do psicólogo”. Assim, temos aqui, mais um importante 

tópico para pensar Ações, Conteúdos e o Debate político necessário com nossa categoria 

profissional. 

        Outra queixa presente nas respostas abertas está relacionada a uma suposta preferência 

do Conselho por determinadas áreas de atuação em detrimento de outras. Assim, de acordo 

com as respostas dos/as profissionais, o campo da Psicologia Social e aqueles atrelados aos 

serviços públicos (SUS, SUAS, CRAS...), estariam em privilégio diante de práticas mais 

tradicionais como a Clínica e outras áreas, como a Psicologia Organizacional. Por outro lado, 

há entre os comentários, solicitações de mais material de referência para atuação junto ao 

SUAS. Tais constatações também sugerem um importante tópico de reflexões. 

        Para além das reflexões no que concerne à análise das respostas, um ponto que merece 

destaque diz respeito ao número de participantes desta pesquisa. A princípio, pode-se pensar 

que 416 respondentes em um universo de aproximadamente 15.000 profissionais de 

Psicologia cadastrados no CRP/12, represente uma baixa participação. Porém, segundo 

informações do próprio CRP/12, a quantidade de profissionais que responderam ao 

questionário em pauta é bem maior do que a média de respondentes de outras pesquisas já 

desenvolvidas pela instituição. Bastante significativo, também, é o aumento de participantes 

após a realização do contato telefônico. Tal fato pode contribuir para pesquisas posteriores, 

apontando diferentes estratégias metodológicas visando maior participação nas pesquisas 

desenvolvidas pelo CRP/12, bem como por outras instituições. 

        Entretanto, mesmo tendo atingido um número favorável de respondentes, ao examinar 

a participação dos profissionais ao longo do questionário, foi possível constatar que a 

quantidade de respostas diminuía, gradativamente, à medida que o questionário avançava. 

Para exemplificar: na página 3, que apresenta a primeira sessão de perguntas (2 - 12) - 

relacionadas ao perfil pessoal do participante - há 487 respostas; já na página 6 (perguntas 18 

a 21), há 454 respostas e assim as participações foram diminuindo sucessivamente, até chegar 

na última página de perguntas obrigatórias (com as perguntas 52, 53 e 54), com um total de 

356 respostas. Assim, levantou-se a hipótese de que a extensão do questionário possa ter 

atrapalhado a participação dos respondentes, podendo, talvez, servir de alerta para a 

construção de um próximo instrumento em outras etapas deste trabalho ou em outras 

pesquisas. 

        Porém, mesmo sendo um instrumento longo e que, possivelmente por isso, causou 

certa exaustão em vários respondentes (como discutido acima), é importante destacar que do 

total de respondentes, 195 demonstraram o desejo de acompanhar a pesquisa, deixando seu e-
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mail para contato. Uma vez que a resposta não era obrigatória para essa última pergunta, 

consideramos um sugestivo número, o que faz refletir a respeito do interesse por parte das/os 

profissionais a esta temática. 

        Tal interesse pode sinalizar que mesmo não sendo ainda um tema presente na 

formação de psicólogas/os, ou escassamente frequente, a mídia está presente no cotidiano de 

forma intensa. É possível conjecturar - ou talvez desejar - que o questionário possa ter 

suscitado certa curiosidade a respeito de tal tema, tendo, talvez provocado reflexões sobre 

quais seriam os diálogos possíveis entre a Psicologia e a mídia. 
 

 

6. Considerações Finais 

O convite para a realização desta pesquisa significou um momento importante para a 

história do NUGEMS e das pesquisadoras vinculadas a este grupo de pesquisa. Ao longo dos 

diferentes trabalhos já desenvolvidos, trazendo a mídia como tema central, a percepção da 

exígua presença de interlocutores acerca das mídias na área da Psicologia é uma constante. O 

desejo de participar da construção e fortalecimento da interface entre mídia e Psicologia é um 

dos objetivos do NUGEMS. Sendo assim, o reconhecimento por parte do CRP/12  frente aos 

trabalhos desenvolvidos pelo referido grupo de estudos na área dos estudos sobre a mídia, 

assim como a confiança depositada ao fazer o convite para o início de uma parceria em prol 

da visibilidade e crescimento da relação entre mídia e Psicologia, foi um momento de muita 

honra para o NUGEMS. 

        Entende-se que a presente pesquisa configura-se como um primeiro passo nessa 

construção. As informações coletadas e analisadas a partir do instrumento coletivamente 

criado, forneceram um panorama, um cenário a respeito de como profissionais da 

Psicologia  do estado de Santa Catarina, cadastrados no CRP/12, se relacionam com as 

mídias. Ter acesso a esse cenário permite não apenas visualizar questões pontuais, mas 

oferece a base para que novas pesquisas e intervenções sejam feitas junto a estes/as 

profissionais, seja em âmbito estadual ou nacional. 

        Sendo assim, esse primeiro passo foi um grande passo, que vem refletir a preocupação 

e comprometimento de uma instituição a respeito de um tema pouco explorado na Psicologia 

e ainda menos explorado no meio acadêmico dos cursos de Psicologia. Uma vez dado esse 

primeiro passo, o desejo é que essa parceria se solidifique por meio de uma caminhada 

frutífera e comprometida. 
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        Uma das preocupações destacadas nas primeiras reuniões do grupo de trabalho que 

deu origem a esta pesquisa, estava relacionada ao questionamento no que concerne à forma 

como os/as psicólogos lidam com as informações oferecidas pelos meios de comunicação. 

Teriam, estes/as profissionais, uma visão crítica? Teriam, eles/as o hábito de questionar os 

conteúdos veiculados pela mídia? Certamente, este é um ponto intrigante, porém, dificilmente 

mensurável através de um questionário. Após muito debate, optou-se por trabalhar, 

inicialmente, com um instrumento que oferecesse um panorama sobre a relação psicólogos/as 

e mídia. Porém, a intenção em abordar aquela preocupação inicial, não foi abandonada. A 

realização da presente pesquisa, as informações e análises por elas suscitadas, servirão como 

base para demais investigações, inclusive sobre a criticidade dos/as profissionais da 

Psicologia frente à mídia. 

        Sendo assim, é possível vislumbrar algumas possibilidades de continuidade que 

tomam esta pesquisa como ponto de partida. Entre elas, pode-se citar a confecção do que se 

poderia chamar de um "relatório simplificado", a ser divulgado amplamente a todos os/as 

psicólogos cadastrados no CRP/12, a fim de publicizar os resultados. Da mesma forma, a 

construção de um material de referência sobre mídia e Psicologia a ser confeccionado em 

parceria com o CREPOP. A divulgação dos resultados em âmbito nacional também seria 

interessante, visando, inclusive, a formação de uma rede de discussão no país de profissionais 

da área da Psicologia interessados no tema em questão. A possibilidade de apresentar o 

questionário utilizado nesta pesquisa a outros CRP, buscando a comparação dos resultados 

com outras regiões do país também é algo a ser considerado. Pensar formas desta pesquisa 

contribuir para as discussões presentes no Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação, também é um ponto importante. 

        A divulgação dos resultados no meio acadêmico é um ponto que já vem sendo 

pensado, tanto através da escrita e publicação de artigos científicos, quanto por meio da 

divulgação da pesquisa em eventos científicos. A divulgação em eventos do CRP/12, como a 

que foi feita em agosto deste ano, também é uma iniciativa fundamental. 

        Por fim, uma outra possibilidade de continuidade, é a realização da segunda etapa 

desta pesquisa, que compreenderia o acontecimento de encontros com psicólogos/as em 

quatro cidades do estado: Florianópolis, Chapecó, Joinville e Criciúma1. Tais encontros 

teriam como objetivos tanto a apresentação e discussão dos resultados obtidos com os 

questionários, quanto a realização de grupos de reflexão a respeito da relação mídia e 

																																																								
1 A escolha por tais municípios se deu uma vez que em tais cidades encontram-se a sede e as subsedes do 
CRP/SC. 
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Psicologia. A análise dos questionários trará subsídios acerca dos temas que merecem ser alvo 

de discussão no encontro com profissionais da Psicologia. Espera-se, dessa forma, que o 

acontecimento de tais os grupos possibilite momentos de reflexão acerca das informações 

advindas dos questionários, buscando, assim, a possibilidade de sensibilizar profissionais da 

Psicologia sobre a importância de se atentarem para a mídia como área de formação, atuação 

e atenção por parte da Psicologia. 

        Esta lista de possibilidades só vem reforçar as contribuições desta pesquisa. Uma 

pesquisa comprometida com diferentes pontos de ação: academia, prática profissional e 

militância. Pesquisa esta que, uma vez que parte da noção de que a mídia participa ativamente 

da constituição de subjetividades, compreende o quanto a preocupação com tal tema deve 

estar em pauta entre psicólogas/os. Dessa forma, mais do que uma pesquisa, compreende uma 

ação política, vinculada e engajada com a construção e consolidação da interface entre mídia 

e Psicologia, em prol de uma Psicologia mais democrática, crítica e igualitária. 
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