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27 de agosto



omo psicólogo, eu me comprometo a
colocar minha profissão a serviço da
sociedade brasileira, pautando meu  C

trabalho nos princípios da qualidade
técnica e do rigor ético. Por meio do meu
exercício profissional, contribuirei para o
desenvolvimento da Psicologia como
ciência e profissão na direção das
demandas da sociedade, promovendo
saúde e qualidade de vida de cada sujeito e
de todos os cidadãos e instituições.” 

Juramento do Curso de Psicologia, conforme
o Art. 3º da Resolução Nº 002/2006 do
Conselho Federal de Psicologia. 

"

http://www.crpsp.org.br/portal/orientacao/resolucoes_cfp/fr_cfp_002-06.aspx


Em 27 de agosto, é celebrado o Dia do Psicólogo. A data

foi oficializada nacionalmente em 2016 pela Lei nº

13.407/2016, e remete à regulamentação da profissão,

conforme a Lei nº 4119/1962 sancionada pelo ex-

presidente João Goulart.

  

Os profissionais psicólogos são responsáveis pela

pesquisa e orientação do comportamento humano.

Os psicólogos diagnosticam, previnem e tratam doenças

mentais, transtornos de humor e de personalidade;

podem, ainda, estudar e avaliar o desenvolvimento

emocional, processos psicológicos e sociais de pessoas,

grupos e instituições. Esses profissionais não

prescrevem medicamentos, mas tratam conflitos que

causam sofrimento através de tratamentos em diversas

áreas da psicologia. 

Confira aqui o código
de ética da profissão.

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2016/lei-13407-26-dezembro-2016-784138-publicacaooriginal-151727-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l4119.htm
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf


Breve História daBreve História da
PsicologiaPsicologia



A psicologia, como conhecemos, tem suas origens na filosofia

grega, recebendo contribuições marcantes do médico Alcmeão

de Crotona. Além do grego estudar a vida mental e funções

cerebrais, também analisava a imaginação, memória e

pensamento. Outras personalidades que contribuíram com o

desenvolvimento da psicologia, em seus primórdios, com suas

observações e questionamentos, foram os filósofos Aristóteles,

Platão e Descartes. 

Portanto, o termo psicologia deriva das palavras gregas psykhé

(alma) e logos (conhecimento). Isso porque os filósofos

gregos acreditavam que o

comportamento dos homens seria

resultado das manifestações da

alma. O primeiro registro do termo,

é do início do século XVII, pelo

filósofo alemão Christian Wolff,

definindo-o como estudo dos

fenômenos da mente e do espírito. 

Christian Wolff, responsável
pelo primeiro registro da
palavra "psicologia".

Estima-se que os
primeiros

"questionamentos
psicológicos" tenham

sido na Grécia Antiga. 

Detalhe do afresco "A Escola de Atenas", de Rafael Sanzio.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcme%C3%A3o_de_Crotona
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Christian_Wolff


A psicologia ganhou espaço na ciência alguns séculos mais

tarde, em 1879, quando de maneira oficial teve seu

desenvolvimento acadêmico impulsionado. Na ocasião, o

primeiro instituto experimental de Psicologia foi fundado na

Universidade de Leipzig, na Alemanha, com destaque para os

fundadores: os médicos Wilhelm Wundt Ernst, Heinrich

Weber e o físico Gustav Theodor Fechner. 

A partir da fundação do instituto, e  do

consequente aumento do número de

profissionais capacitados no estudo da

mente, diversas escolas de pensamentos

foram criadas ao longo dos séculos. As

diferentes perspectivas 

têm auxiliado na compreensão da complexidade humana e

seus eventos, influenciados por fatores biológicos e

socioculturais, inclusive. 

Laboratório do
primeiro instituto
experimental de
Psicologia, na
Universidade de
Leipzig, na Alemanha.
Sentado, Wilhelm
Wundt, considerado
"pai da psicologia". 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Leipzig
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wundt
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ernst_Heinrich_Weber
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gustav_Theodor_Fechner


Pouco tempo depois, no século XIX, a psicologia começou a
tomar força no Brasil, estando ligada a outros campos do
saber, auxiliando na complementação de estudos. Diversos
pesquisadores já realizavam atividades em laboratórios de
pesquisa, com destaque para as cidades de Belo Horizonte e
São Paulo. Com isso, em 1953, foi aberto o primeiro curso de
Psicologia do Brasil, na Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro – PUC-RJ.
 
Desde então, técnicas e estudos seguem sendo desenvolvidos,
no Brasil e no mundo, a fim de melhor compreender e auxiliar
os seres humanos e a sociedade. Atualmente, em tempos de
pandemia, destaca-se a imensa ajuda que esta ciência e seus
profissionais vêm prestando, principalmente, a famílias que
perderam entes queridos, a profissionais da linha de frente no
tratamento dos pacientes de Covid-19, e a todos que enfrentam
o isolamento e o afastamento impostos pela doença.

Psicologia na atualidade: matéria discorre sobre a importância
dos psicólogos durante a pandemia da Covid-19.

x

https://www.youtube.com/watch?v=baBJ785CCvA


Wilheim Maximilian Wundt ,
pai da psicologia moderna  



Wilhelm Maximiliam Wundt nasceu em 1832, e faleceu em

1920. O alemão foi filósofo, médico e psicólogo. 

Algum tempo depois de ter se graduado em Medicina,

Wundt começou a ministrar o primeiro curso de

Psicologia Experimental do mundo, tendo mais de 600

estudantes matriculados. Em seguida, ministrou um curso

de Psicologia Científica e passou a escrever seu primeiro

livro sobre o tema, denominado “Princípios de Psicologia

Fisiológica”, publicado em 1874.

  

Em 1875, o psicólogo começou o projeto mais importante

de sua carreira, na Universidade de Leipzig, onde

trabalhou por 45 anos. Lá também auxiliou na criação do

primeiro instituto experimental de psicologia, em 1879. A

partir disso, trabalhou para realizar a separação definitiva

da psicologia de outras áreas, como a filosofia e a biologia.

Wundt foi a primeira pessoa no mundo reconhecida com

o título de psicólogo. 

https://periodicos.uff.br/fractal/article/view/29514
https://amenteemaravilhosa.com.br/psicologia-experimental/#:~:text=A%20psicologia%20experimental%20examina%20as,experimenta%C3%A7%C3%A3o%20espec%C3%ADfica%20baseada%20em%20fatos.&text=Para%20chegar%20a%20uma%20conclus%C3%A3o,costumam%20usar%20diferentes%20m%C3%A9todos%20cient%C3%ADficos.
https://conceito.de/psicologia-cientifica#:~:text=Trata%2Dse%20da%20ci%C3%AAncia%20que,%3A%20cognitiva%2C%20afectiva%20e%20comportamental.&text=Por%20isso%20trata%2Dse%20de,Wundt%20em%20Leipzig%20(Alemanha)
https://periodicos.uff.br/fractal/article/view/29514


O cientista teorizou que a consciência incluía várias

partes diferentes e poderia ser estudada. Acreditava,

ainda, que a consciência era ativa e organizava seu

próprio conteúdo. Por isso, concentrou-se no estudo da

própria capacidade de organização da mente. 

Ainda sobre a consciência, Wundt acreditava na

possibilidade de estudá-la com o suporte dos métodos

experimentais das ciências naturais. Tudo isso pautado
nos conhecimentos da

fisiologia e medicina. 

Por tanta dedicação e estudos,

acabou por ser reconhecido

como o "Pai da Psicologia".

 

Wilhem Wundt, o pai da
psicologia. À esquerda,
Wundt estuda em sua casa-
foto de 1904. Fonte:
Instituto de Psicologia da
Universidade de Leipzig.



Psicologia JurídicaPsicologia Jurídica

Ela aplica os conhecimentos da

área às situações do Direito, como,

por exemplo, ilegalidades e

infrações. Ela não surgiu dos

trabalhos de um único indivíduo.

No entanto, em 1932, Emilio Mira Y

López publicou o primeiro manual

de Psicologia Jurídica. 

A Psicologia Jurídica é uma das vertentes da psicologia.

Mira Y López nasceu em 1896, em Santiago de Cuba e
faleceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 1964. Foi
psiquiatra, psicólogo e professor da Universidade
Complutense de Madrid. 

Todavia, a vertente não tem atuação específica no campo
da criminologia, mas, sim, estende-se a todas as áreas
jurídicas. O psicólogo jurídico é aquele que atua em
colaboração com a Justiça nas questões da saúde mental e
comportamento de pessoas envolvidas em pendências
legais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Emilio_Mira_y_L%C3%B3pez
https://www.scielo.br/j/pusf/a/nYCrQLPjhhDgjKBrPkLNXYF/?lang=pt
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia_jur%C3%ADdica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Complutense_de_Madrid


Principais Atribuições do
Psicólogo Jurídico

Atestar a condição mental do réu; 

Emitir laudos e perícias para anexar a processos; 

Incentivar a reintegração de indivíduos e vítimas; 

Executar políticas de Direitos Humanos; 

Auxiliar na elaboração de políticas preventivas e

remediadoras.

O médico, psicólogo e professor Emilio Mira Y López.
Autor do primeiro manual de Psicologia Jurídica.



Uma pesquisa divulgada em 2013, pelo Conselho Federal de
Psicologia concluiu que as mulheres constituem 89% da
categoria, ou seja, é uma profissão considerada “feminina”,
pelo menos quantitativamente.  

Conforme resolução do Conselho Federal de Psicologia, a cor
da faixa de beca dos formandos em Psicologia, ou seja, a cor
do curso é o azul. 

Por este fato, a pedra lápis-lazúli é a mais utilizada na
confecção dos anéis de formatura do curso. Além do mais,
essa pedra tem como “simbolismo” a amizade, equilíbrio das
emoções, relações pessoais e a evolução da mente.  

A flor de lótus é considerada por muitos como a “flor da
psicologia”. Ela representa o poder da resistência psicológica
como ferramenta de transformação perante adversidades.
Isso porque a flor de lótus é um lírio d’água, que tem raízes
na lama e lodo, e possui sementes que podem aguentar até
30 séculos antes de florescer, sem perder a fertilidade. Sendo
assim, representa a resiliência e a força psíquica. 

Você Sabia?
 

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2013/03/Uma-profissao-de-muitas-e-diferentes-mulheres-resultado-preliminar-da-pesquisa-2012.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/orientacao/resolucoes_cfp/fr_cfp_002-06.aspx


A letra grega "psi”(Y ou Ψ) é o símbolo da psicologia.

Freud, pai da Psicanálise, considerava-o como a

junção do consciente (super ego), pré-consciente (ego)

e inconsciente (id) da mente humana. Apesar de a

psicologia ter sido regulamentada como profissão no

Brasil em 1962, o símbolo foi oficialmente definido

em 2006. Alguns teóricos consideram o Psi como

relacionado ao tridente, mas essa não é a opinião do

Conselho Federal de Psicologia. A escolha foi baseada

na universalidade do símbolo, simplesmente.

 

Na tradição Católica, a padroeira dos psicólogos,

psiquiatras e seus pacientes é a Santa Dimpna.

Isso por muitos

relatarem milagres de

cura psíquica sob o

nome da santa ou junto

ao local em que Dimpna

foi martirizada.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psican%C3%A1lise
https://www.diferenca.com/ego-superego-e-id/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dimpna


Psicologia na Justiça Federal do
Paraná

A Justiça Federal do Paraná conta com uma psicóloga, que

auxilia prontamente servidores e juízes, há 22 anos: é

Laura Cristina Coelho Schabatura. Conheça um pouco

sobre o dia-a-dia, desafios e motivações da profissional. 



“A área de psicologia da JFPR tem como principal missão

colaborar para a criação de políticas de gestão de pessoas e de

saúde", afirma Laura Schabatura. A servidora ingressou no

cargo de Analista Judiciário, especialidade em Psicologia em

1999, e é graduada na área desde 1995 pela Universidade Tuiuti

do Paraná.

A psicóloga acredita que nossa sociedade carece de sabedoria,

apesar da facilidade de disseminação de informações e

conhecimento, ou seja, o sofrimento humano é bastante

presente. Portanto, acredita que a importância do psicólogo na

atualidade seja a de “auxiliar as pessoas a transformarem a

informação, experiência, conhecimento" em sabedoria.

Acerca do dia-a-dia na Justiça, Laura afirma ser bastante

atarefado e repleto de interação social, com atendimentos a

servidores, registros documentais, participação em reuniões e

elaboração de ações conjuntas com os demais profissionais da

área de saúde e gestão de pessoas. 

Ainda sobre o ofício, deixa um conselho aos mais jovens, que

pensam em atuar na área: "psicólogo precisa gostar de gente e

seus dramas, aprender a ter compaixão e respeito diante do

sofrimento alheio", explica. Todavia, destaca que, além da

compreensão, "é necessário olhar e agir para que as

capacidades e potência das pessoas e comunidades

sobrevenham", conclui. 

 



 “Minha maior alegria é quando percebo
benefícios para servidores e magistrados,
relacionados à minha atuação como psicóloga,
geralmente de minimizar o sofrimento de
pessoas, realizando atendimentos ou
executando ações vinculadas ao cargo". 

Laura Cristina Coelho Schabatura, 
Servidora da JFPR desde 1999



INDICAÇÕES DA EDIÇÃO



Gênio Indomável, filme de 1997

Em Boston, um jovem de 20 anos

(Matt Damon), com passagens pela

polícia e que trabalha como

faxineiro em uma famosa

universidade, revela-se um gênio em

matemática e, por determinação

legal, precisa fazer terapia. O

psicólogo Sean Maguire o ajuda a

formar sua identidade e lidar com as

emoções, direcionando-o na vida.

Confira aqui o trailer do filme.
GÊNERO: Drama/Romance 
ONDE ASSISTIR: Telecine

Garra Rufa (Peixe- Médico), curta de 2010

O peixe médico é uma espécie
utilizada com fins medicinais.
 
No curta, “Garra Rufa”, feito
por um grupo de artistas da
Sheridan College, é possível
“explorar” a mente de um
psicólogo. 

Nele, os “peixinhos da cura” marcam presença (mesmo que simbólica), 

 demonstrando a relação psicólogo-paciente, bem como a importância de,

até mesmo o terapeuta cuidar de sua própria saúde mental. 

x

https://www.youtube.com/watch?v=sedpVgMAa2Q
https://www.youtube.com/watch?v=vdNghrAeks0&t=3s


“A psicologia estuda a
mente e as leis que a

governam.” 
- Wilhelm Wundt 

 
Feliz dia do Psicólogo! 

 
 
 
 



Justiça Federal do Paraná

Núcleo de Documentação e Memória

Seção de Memória Institucional


