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Em nosso cotidiano, por vezes nos defrontamos com a necessidade de responder a
pergunta “quem és? “À quem a identidade remete e a repetição de sua resposta acaba por não
trazer certezas sobre seu conteúdo. Reflexões acerca da identidade aparece praticamente em
todas as situações de nossa vida cotidiana embora nunca paramos para pensar como ela se
constrói. A utilização de seu termo, de forma pública, atribuiu a identidade características que
a tornaram complexa e variada, sujeita a inúmeras significações. O presente trabalho buscará
entender melhor a identidade a partir de considerações feitas por pesquisadores acerca do
assunto e de sua construção. Pretendemos investigar, portanto, se há relações nas teorias das
representações sociais de Serge Moscovici com a construção da identidade, se este conceito
está relacionado ou não com o trabalho humano, dado que nos últimos tempos vem crescendo
os interesses sobre a temática, uma vez que vivenciamos na contemporaneidade uma crise
identitária decorrente dos rápidos processos de mudança que nossa sociedade passa
diariamente, organizando e reorganizando as estruturas e processos centrais das sociedades
pós-modernas, desestabilizando desta maneira, os pontos

de referência que davam aos

indivíduos uma base no mundo social, acarretando deste modo um aumento pela busca de sua
conceituação e compreensão. O objetivo deste trabalho visará analisar pesquisas que versam
sobre a teoria da Representações Sociais e a construção da identidade. Para isso, será utilizada
a pesquisa documental a partir de bases online (Scielo, Google Acadêmico, etc.), que foram
publicadas no período de 2010 a 2014, já que se torna coerente com o objetivo do trabalho de
investigar a construção da identidade contemporânea. Serão utilizadas como palavras-chave
para a busca dos textos: trabalho, identidade, representações sociais. Entretanto, será
estabelecido, também como critério de análise, as pesquisas quantitativas e qualitativas que
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foram desenvolvidas na perspectiva da teoria da Representações Sociais. Acreditamos que o
conhecimento acerca da compreensão da identidade contribuirá ao âmbito acadêmico com
futuras pesquisas científicas no campo da psicologia possibilitando um conhecimento mais
abrangente a respeito do tema identidade e de suas várias facetas na contemporaneidade.
Acredita-se que este estudo abrirá novas perspectivas nos desafios enfrentados pelo psicólogo
na compreensão de um ser humano constituído em uma perspectiva histórica e social,
considerando diversos contextos e dentre eles o mundo do trabalho.

