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Uma ciência que procura estudar a mente humana e uma 
profissão que tem como prioridade resolver problemas 
específicos dela: esse e-book é para você, interessado 
em Psicologia!

Tem boa capacidade de ouvir, empaa e interesse pelo 
comportamento humano? Então, aproveite cada uma das 
próximas páginas! 

VVocê irá encontrar informações sobre essas duas divisões 
da Psicologia (também chamada de Psicologia Cienfica 
e Psicologia Aplicada), além de conhecer um pouquinho 
mais sobre o curso e o mercado de trabalho para os 
profissionais da área. 

Boa leitura!



Filósofos da Grécia Anga já se preocupavam em 
pensar sobre a alma humana. Sócrates, Platão e 
Aristóteles, por exemplo, possuem estudos 
buscando entender como a razão nos diferencia 
dos demais seres vivos e o “espaço” que ela possui 
dentro do corpo humano.

DDurante a Idade Média, outros filósofos também 
se debruçaram a descobrir os mistérios da mente 
e sua relação com o corpo sico, mas foi apenas 
no final do século XIX que surgiu a Psicologia 
Moderna como uma ciência autônoma.
 
OO pontapé inicial para isso veio de Wilhelm 
Wundt, considerado o pai da Psicologia. Em 1879, 
na Alemanha, ele abriu o primeiro laboratório de 
Psicologia no Instuto Experimental de Psicologia 
da Universidade de Leipzig.

AAtualmente, a Psicologia causa fascínio em muita 
gente, se tornando um dos campos de estudos 
mais procurados pelos vesbulandos.

"A psicologia possui um longo 
passado, mas uma história curta".
Hermann Ebbinghaus (1850 – 1909) – psicólogo alemão.

Psicologia é a ciência que trata do pensamento e do 
comportamento humano. A palavra Psicologia vem do 
grego, psychologia, e significa:

Psico
Psyché  - alma, mente.

Logia
Tratado, estudo.

PSICOLOGIA: 
UMA BREVE 
HISTÓRIA 



Wilhelm Wundt (1832 – 1920)
Considerado pai da Psicologia, Wilhelm Wundt criou o primeiro 
laboratório da área no Instuto Experimental de Psicologia da 
Universidade de Leipzig, na Alemanha , em 1879, e publicou o 
livro Princípios de Psicologia Fisiológica, em 1873.

Sigmund Freud (1856 – 1939)
SSigmund Freud é o criador e principal nome da psicanálise, um 
dos principais campos clínicos da Psicologia. Em seus estudos, 
ulizava a hipnose como forma de chegar à camada mais 
profunda da mente, o inconsciente. 

John B. Watson (1878 – 1958)
EEspecializado em Neuropsicologia (sua tese abordava o 
comportamento de ratos brancos de acordo com o seu sistema 
nervoso central), ele defendia que o comportamento humano 
era derivado de esmulos e reações externas (behaviorismo).

CONHEÇA OS TRÊS PSICÓLOGOS QUE 
MUDARAM A HISTÓRIA DA PROFISSÃO!

O símbolo grego Ψ (psi) é a vigésima letra do 
alfabeto grego, sendo ulizada como prefixo 
da palavra psique.

A letra Ψ também é uma referência à 
Poseidon, deus das águas na mitologia grega 
(Poseidon é conhecido por ulizar um 
tridente que se assemelha ao símbolo).  

FONTE
Dicionário de Símbolos. 
Disponível em hps://goo.gl/vzcsH7

Ψ: O SÍMBOLO DA 
PSICOLOGIA 
MODERNA

Ψ



Foi em 27 de agosto de 1962 que a edição da Lei nº 
4119/62 regulamentou a profissão de psicólogo (a) 
no Brasil (porém, antes disso os conhecimentos a 
respeito da Psicologia já faziam parte do âmbito de 
ensino da Medicina e da Educação).

EEm 1973 foram criados o Conselho Federal de 
Psicologia e os Conselhos Regionais, estabelecendo 
diretrizes para a profissão.

FONTE: A Psicologia no Brasil – Antonio Rodrigues Soares.

No curso de Psicologia, você irá entender como 
mapear e estudar o comportamento, pensamento e 
processos mentais humanos (incluindo suas emoções, 
sonhos, medos e desejos), aplicando técnicas para 
diagnóscos e promoções de intervenções.

CCom duração de 5 anos, o curso conta com disciplinas 
como Análise Experimental do Comportamento, 
Psicologia e Trabalho, Psicoterapias - Abordagem 
Psicodinâmica, entre outras. Há, ainda, os Estágios 
Supervisionados na área.

SAIBA MAIS 
SOBRE O CURSO 
DE PSICOLOGIA

PSICOLOGIA NO BRASIL: 
REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO



Psicologia 
Escolar/Educacional 

Psicologia 
Clínica 

Psicologia 
Organizacional e 
do Trabalho

Psicologia 
Hospitalar

Psicologia de 
Trânsito 

Psicomotricidade 

Psicologia 
Jurídica 

Psicologia 
Social

Psicologia do 
Esporte 

Neuropsicologia

Quando falamos em atendimento psicológico, a 
primeira imagem que vem à mente é a do paciente 
deitado no divã enquanto o psicólogo faz anotações 
em uma caderneta. 

A Psicologia Clínica é sim um campo de trabalho, mas 
não o único!

FONTE: Conselho Regional de Psicologia. Disponível em hps://goo.gl/kwe29N

ÁREA DE ATUAÇÃO 
DO PSICÓLOGO

NA VERDADE, O PROFISSIONAL DE 
PSICOLOGIA POSSUI UMA VASTA ÁREA 
DE ATUAÇÃO. CONFIRA: 



ESSA É UMA CARREIRA PROMISSORA!

O (a) profissional formado (a) em Psicologia lida 
com pessoas, logo encontrará um campo variado 
de atuação. 

EleEle (a) poderá trabalhar em instuições 
educacionais, como escolas, creches e endades 
socioeducavas; em instuições de saúde e/ou 
saúde mental, como hospitais, centros de saúde, 
ambulatórios de saúde mental, hospitais-dia e 
clínicas psicológicas; em departamentos de 
Recursos Humanos, na assessoria, orientação e 
planejameplanejamento das ações; em instuições de ensino, 
na práca da docência.

MERCADO DE 
TRABALHO  
O QUE VOCÊ IRÁ 
ENCONTRAR 



O que você irá encontrar: oferecemos uma formação 
generalista, atualizada e voltada ao compromisso 
social com a saúde e a qualidade de vida da população, 
buscando o desenvolvimento da consciência políca e 
ambiental e valorizando a diversidade teórica e das 
prácas profissionais.
 
OO corpo docente altamente qualificado de mestres e 
doutores atuantes acadêmica e profissionalmente 
acompanha o aluno passo a passo nas avidades, 
como, por exemplo, na Clínica de Psicologia. 

FFunciona também como uma empresa júnior, onde 
atualmente os serviços oferecidos são: Plantão 
Psicológico e Psicoterapia (infanl, para adolescentes, 
de adultos, de casais e famílias).

COORDENADOR A: 
PROFA. DRA. ROBERTA LADISLAU LEONARDO

MODALIDADE: BACHARELADO

DURAÇÃO: 10 SEMESTRES

PSICOLOGIA 
NO UDF



SAIBA MAIS SOBRE O 
CURSO DE PSICOLOGIA!

3003-1189
(capitais e regiões metropolitanas)

0800-721-5844
(demais localidades)

www.udf.edu.br

https://www.udf.edu.br/noticias/psicologia-entenda-a-mente-humana-conheca-nosso-e-book/



