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RESUMO 

 

No contato com a literatura da psicologia jurídica, observa-se com frequência a ideia de 
uma área que ainda está se constituindo e que, portanto, não conta com um arcabouço 
teórico bem sedimentado. Pensar a inserção da psicologia numa instituição judiciária 
poderá oferecer elementos para identificação dos pontos que vêm norteando a prática nesta 
área, e ganhará relevância por abrir caminhos para uma leitura crítica do fazer cotidiano e 
para a recriação ou ampliação do campo de saber psicológico. Para isso, adotou-se a 
perspectiva de saberes compartilhados e em contínua construção, na qual o “ingênuo” e o 
científico se irrigam, perspectiva da Teoria da Representação Social. Assim, objetivando 
identificar e analisar os possíveis elementos que orientam a prática dos profissionais da 
psicologia no Poder Judiciário de Pernambuco, esta pesquisa foi realizada junto a 56 
psicólogos integrantes do corpo funcional da instituição. Em uma abordagem qualitativa, 
plurimetodológica, lançou-se mão de questionário de múltipla escolha, associação livre, 
entrevistas semi-estruturadas e análise documental para a coleta dos dados, enquanto para a 
análise contou-se com o auxílio dos softwares EVOC e ALCESTE, além da técnica de 
análise de conteúdo. Os resultados indicaram maior concentração de profissionais nas áreas 
de infância e juventude e de família e maior frequência das atividades de elaboração de 
laudos e pareceres, de avaliação e estudo psicológico e de atendimento e orientação 
individual. Isso em muito se aproxima do conteúdo das leis que regulamentam a função do 
psicólogo na instituição. Tais informações também estão presentes no discurso apresentado 
pelos participantes quando definiram a psicologia jurídica. Uma estreita relação foi 
percebida entre a prática profissional descrita, as leis que regulamentam o cargo e as 
representações construídas para definir psicologia jurídica. Ao mesmo tempo em que 
novos formatos de prática são indicados, há também menção de que os profissionais 
recorrem ao modelo teórico-metodológico convencional, a clínica. Os dados expressam a 
tensão entre o tradicional e a mudança que caracteriza a construção de representações 
sociais, evidenciando também a tensão entre atender às exigências institucionais ou voltar-
se ao sujeito que a ela recorre, numa relação com um domínio de saber já há muito 
demarcado, o Direito.  

Palavras-chave: psicologia jurídica, atuação profissional, representação social, perfil 
profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In judicial psychology literature, the idea that this field of knowledge is still being built is 
recurrent. Therefore, the field doesn’t have a consolidated theoretical framework. 
Considering the insertion of psychology in a judicial institution may offer elements to 
identify the points that have been guiding practice in this area and will gain relevance for 
opening paths for a critical reading of daily action, as well as for recreating or broadening 
psychological knowledge. In order for this study to take place, the perspective of the Social 
Representation Theory was adopted, a perspective of shared and continuously built 
knowledge, in which the “ingenuous” and the scientific aspects irrigate each other. Thus, 
with the objective of identifying and analyzing the possible elements that guide the 
professional practice of psychologists in the Judiciary Power of Pernambuco, the present 
research was done by questioning 56 psychologists who integrate the functional corps of 
the institution. In a qualitative plurimethodological approach, data collection was done 
through multiple choice questionnaires, as well as free association, semi-structured 
interviews and document analysis, while for data analysis, EVOC and ALCESTE 
softwares and the content analysis technique were used. Results indicated a higher 
concentration of professionals in the juvenile and in the family areas, as well as a higher 
frequency of activity in issuing technical opinions and reports, doing psychological 
assessments and studies, and giving individual attention and guidance. This is nearly the 
content of the laws that regulate the psychologists’ institutional role and is also present in 
the discourse of the participants when defining judicial psychology, showing that there is a 
close relationship between the described professional practice, the laws regulating the 
position and the representations built in the definitions. Further on, while new practice 
formats are indicated, professionals mentioned having referred to the conventional 
theoretic-methodological model – the clinic. Data expressed the tension between tradition 
and the change that characterizes the construction of social representations, showing 
clearly that there is also tension between meeting institutional demands and turning to 
those who resort to the institution, in a relationship with a domain of knowledge that has 
long been demarked - Law. 

Key-words: judicial psychology, professional performance, social representation, 
professional profile. 
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Há muito tempo que saí de casa 
Há muito tempo que caí na estrada 

Há muito tempo que eu estou na vida 
Foi assim que eu quis 

E assim eu sou feliz 
 

Principalmente por poder voltar 
A todos os lugares onde já cheguei 
Pois lá deixei um prato de comida 

Um abraço amigo 
E um canto pra dormir e sonhar 

 
 

E aprendi que se depende sempre 
De tanta muita diferente gente 

Toda pessoa sempre é as marcas 
Das lições diárias de outras tantas pessoas 

 
 
 

E é tão bonito quando a gente entende 
Que a gente é tanta gente 
Onde quer que a gente vá 

 
E é tão bonito quando a gente sente 

Que nunca está sozinho 
Por mais que a gente pense estar 

 
É tão bonito quando a gente pisa firme 

Nessas linhas que estão 
Nas palmas de nossas mãos 

É tão bonito quando a gente vai à vida 
Nos caminhos onde bate  

Bem mais forte o coração 
O coração 

Caminhos do Coração (Gonzaguinha) 
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Introdução 

 

 Ao entrar em contato com a literatura específica da psicologia jurídica, 

frequentemente encontrou-se a menção de que essa é uma área que ainda está se 

constituindo, uma área emergente e em expansão, para qual ainda não se conta com um 

arcabouço teórico bem sedimentado. As publicações em sua maioria se constituem num 

conjunto de artigos que se referem ou descrevem as práticas em diferentes instâncias que 

se relacionam com o Direito e a lei, investigando e refletindo sobre temáticas concernentes 

ao serviço ou à clientela atendida, como por exemplo: a violência intra-familiar, o 

fenômeno da menoridade, a institucionalização dos sujeitos, a avaliação psicológica e a 

perícia, entre outros.  

Yamamoto e Campos (1997) na década de noventa refletiram sobre a possibilidade 

de edificação de práticas psicológicas que se desvinculem do modelo “elitista” ao qual se 

viu associada por um longo tempo. Eles localizaram na atuação em equipes, por exemplo, 

uma oportunidade para a transformação dos modelos teórico-metodológicos adotados pelos 

profissionais. Além disso, os autores advertiram que, para pensar a Psicologia, é necessário 

considerar que, diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, no Brasil, ela segue o 

caminho de um saber aplicado à medicina e à educação, e não os moldes da 

experimentação. 

Partindo dessas reflexões, questiona-se a possibilidade de considerar a Psicologia 

Jurídica como novo campo de saber e de prática psicológicos, já que nos espaços em que 

se desenvolvem trabalhos psicológicos e que fazem interface com o Direito é encontrada, 

segundo Brito (2005) e Rovinski (2009), uma variedade de propostas de intervenção, como 

também uma diversidade de compreensão do que vem a ser o seu objeto. Essa diversidade 

poderia indicar o desenvolvimento de ações novas, ou apenas a conquista de novos postos 

de trabalho para o psicólogo. E estaria, para Rovinski, relacionada com a situação atual da 

Psicologia como ciência, não sendo “privativa” da Psicologia Jurídica. 

Considerada uma ciência jovem, a Psicologia verá suas idéias transcorrerem longo 

percurso até a conquista do status de saber autônomo, atrelando-se a outros domínios, num 

processo de psicologização dos mesmos, e deles se afastando em seguida para constituir 
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sua autonomia de disciplina. Nesse percurso se vê despontar, desde o século XVIII, a 

posição de controle do ser humano e de seu funcionamento que, dois séculos após, segundo 

Vidal (2007), será assumida por aquela, em sua profissionalização.  Estaria assim pautado 

o encontro entre Psicologia e Direito?  

Enquanto na Europa esse encontro se fez, segundo Jacó-Vilela (1999), através da 

investigação dos processos mentais, buscando-se alcançar a “fidedignidade do 

testemunho”, no Brasil, esse “saber aplicado” se dirigiu àqueles que permitiriam a 

compreensão do ato criminoso. Neste início observou-se a vinda de profissionais 

estrangeiros que se inseriram em instituições da área criminal (ROVINSKI, 2009). Instiga-

se, assim, o profissional a se lançar no desvendar do universo de uma Psicologia aplicada 

(ou implicada?) nas questões de Justiça: afinal, o que vem a ser essa psicologia adjetivada 

de jurídica? Essas são as questões que serão abordadas no primeiro capítulo. 

A formalização da presença de equipe multiprofissional no judiciário em 

Pernambuco se fez mediante concurso público da Corregedoria Geral de Justiça em 1993, 

o qual objetivava munir o corpo funcional desse Tribunal com profissionais das áreas 

humana e social. A absorção de outras áreas de conhecimento nos procedimentos dos 

órgãos judiciários se fez devido, segundo Miranda Júnior (1998, p. 28), às complexas 

regras de convivência decorrentes da Modernidade e da busca dos “ideais revolucionários 

da liberdade, da igualdade e da fraternidade.” O ingresso da pesquisadora nessa equipe e o 

início dos trabalhos no Juizado da Infância e da Juventude trouxeram o interesse em 

compreender a atuação psicológica no âmbito jurídico. 

Esse início foi marcado por certa indefinição nos espaços de atuação e nas 

atribuições dos diferentes “técnicos”, como eram e ainda são chamados os psicólogos, 

assistentes sociais e pedagogos, que ali estavam/estão. Não se fazia clara, à época, a 

existência de um “modelo” ou orientação para “o pensar e o fazer” dos psicólogos que 

desenvolviam suas atividades nas mais diferentes temáticas: a colocação em família 

substituta ou a execução de medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes autores de 

atos infracionais, por exemplo. 

Contudo, entre as várias atividades já em curso, uma pareceu ser privilegiada pelo 

ambiente institucional: a elaboração de subsídios para as tomadas de decisão dos juízes e 

para a constituição dos pareceres dos representantes do Ministério Público. Esse fato, de 

certo, estava em consonância com o texto da lei federal 8.069 de 1990, Estatuto da Criança 
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e do Adolescente, que, em seus artigos 150 e 151, indica em linhas gerais as atribuições 

dos serviços auxiliares da Justiça da Infância e da Juventude e que embasou a implantação 

da nova equipe multiprofissional no quadro do Poder Judiciário. Vale ressaltar que 

profissionais da psicologia, do serviço social e da medicina já atuavam no judiciário muito 

antes da realização de concursos, oriundos de outros órgãos públicos.  

 Do encontro com esse “novo campo” de atuação, sobre o qual pouco se fazia 

menção nos cursos de graduação das décadas de oitenta e noventa, em seus primeiros anos, 

vários questionamentos emergiam e desafios se erguiam, como por exemplo a necessidade 

de atender simultaneamente a “dois senhores” (as exigências institucionais e as demandas 

da população), de construir a convivência de saberes que em alguns momentos pareciam 

conflitantes e de transpor a relação de subordinação entre eles, numa proposta de 

emancipação dos sujeitos envolvidos. 

O enfrentamento de algumas dessas questões por meio do contato com outros 

profissionais e com os estudos que aos poucos eram sistematizados na área, além do 

retorno aos bancos acadêmicos, deixou evidente a existência na instituição de dois 

movimentos simultâneos: a ampliação dos locais de intervenção do psicólogo e dos outros 

profissionais – implantação de diferentes serviços psicossociais, como na Vara de Crimes 

contra a Criança e o Adolescente, na Vara de Execução de Penas Alternativas, nos 

Juizados Especiais Criminais – e a busca, empreendida pelo profissional da psicologia, ao 

delineamento e resguardo da identidade profissional. 

O primeiro movimento, o de ampliação, poderia indicar o reconhecimento do lugar 

e da importância do psicólogo na instituição, mas a diversidade de atuações que assim 

foram inauguradas pareceu evidenciar certa fragilidade no delineamento de sua função: um 

espaço de múltiplos discursos e múltiplas propostas, levando-o ao segundo movimento. A 

pergunta, então, não calava: haverá um traço distintivo do “pensar e fazer” psicológicos no 

âmbito jurídico? É possível delimitar o campo de uma Psicologia Jurídica? 

 Assim, apesar de visível empenho dos psicólogos em traçar os limites de atuação no 

judiciário, a partir de estudos e pesquisas sobre temas que a atravessam e de ser constatado 

o início de discussão sobre os parâmetros que devem orientar tal intervenção, promovida 

pelos Conselhos Federal e Regional de Psicologia junto à categoria, não se localizou até o 

momento documentos que analisem essas práticas na atualidade e que se desdobrem em 

orientações para as mesmas, delimitando-as como um campo específico.  
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Pensa-se que analisar a atuação do psicólogo no Poder Judiciário de Pernambuco 

pode oferecer elementos para identificação dos pontos que a norteiam e abrir caminhos 

para uma leitura crítica do fazer cotidiano. Assim, traz-se relevância ao estudo por 

subsidiar a discussão sobre as “novas” práticas profissionais que se dão em espaços 

institucionais e sobre o domínio de saber psicológico, contextualizando sua constituição 

como disciplina autônoma. Essa foi a empreitada assumida por esta pesquisa e pode ser 

apreciada na apresentação e discussão dos seus resultados no capítulo quatro. 

Então, foi preciso conhecer tais psicólogos, como desenvolvem sua atuação no 

judiciário, e, sobretudo, como concebem sua ciência e profissão. Enfim, busca-se aqui 

conhecer as concepções acerca da Psicologia Jurídica que estão orientando as práticas dos 

psicólogos no Poder Judiciário de Pernambuco. Para tanto, adotou-se como esteio a Teoria 

da Representação Social constituída por Moscovici em 1961. Para então identificar se o 

psicólogo atribui sentidos para “o fazer e o pensar” enquanto psicólogo no judiciário, 

construindo significados que refletem as redes de relação e o posicionamento social. 

Enfim, se esses especialistas estão construindo representações sociais.  

Considerando que a representação social diz respeito a um conhecimento que se 

produz socialmente e que se compartilha com os membros de um grupo, neste caso - no 

que diz respeito à concepção do psicólogo acerca da psicologia jurídica - está-se diante da 

construção de um conhecimento “natural” ou “ingênuo”, o conhecimento do senso 

comum? Ou há aí a construção de um conhecimento “puramente” científico? A discussão 

dessas questões se fará no segundo capítulo. 

Para proceder à investigação de possíveis representações elaboradas por esses 

profissionais, que em conjunto com outros determinantes vêm norteando a prática dos 

psicólogos no judiciário, e para conhecê-los, foi necessária uma montagem metodológica 

capaz de contornar o fenômeno em sua complexidade e promover o diálogo entre o 

pesquisador e o pesquisado. O estudo, então, se organizou em três fases. A primeira, com a 

aproximação e a entrada no campo, redundou no mapeamento da população pesquisada, 

compondo-se de 56 participantes. A fase seguinte constituiu-se na coleta dos dados a partir 

da identificação e leitura de documentos oficiais que tratam das atribuições do psicólogo 

no judiciário em Pernambuco, da aplicação do questionário com a parte de associação livre 

e de perguntas de múltipla escolha e, por fim, da realização das entrevistas. A última fase 

compreendeu a análise dos resultados na qual se fez recurso a diferentes métodos, a análise 
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documental e de conteúdo e os programas de computador denominados de EVOC e 

ALCESTE. O percurso metodológico foi discutido no capítulo três.  

Com o objetivo de identificar os possíveis elementos que orientam a prática 

profissional dos psicólogos no judiciário em Pernambuco, construiu-se esta dissertação que 

se inicia com questionamentos acerca da Psicologia Jurídica - enquanto saber 

especializado, enquanto campo de conhecimento a se constituir - que se levantam para o 

embate: como foi e vem sendo constituído esse saber? Para que e com que propósitos a 

psicologia foi e vem assim se delineando como jurídica, ou mais especificamente como 

judiciária? 
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1 Entre poderes e saberes 

 

Pensar a prática da Psicologia numa instituição de justiça exige que sejam 

contornadas minimamente as concepções e definições formuladas, ou em processo de 

construção, para este campo da Psicologia, hoje nomeado como Psicologia Jurídica, e que 

sejam investigadas suas origens no processo de constituição da Psicologia enquanto área de 

saber autônomo.  

Tal exigência tanto diz respeito ao fato de se tratar, para alguns, de um campo de 

aplicação da Psicologia que traz, como tantos outros, especificidades e desafios ao 

arcabouço teórico e técnico desta disciplina, como também ao fato de essa inserção 

profissional ser frequentemente tomada como algo novo.  Veja-se, por exemplo, o que 

informa Miranda Júnior (1998, p. 29), ao tratar da absorção pelos órgãos legislativos e 

judiciários de conhecimentos de outras áreas que não o Direito: “Constitui-se então uma 

nova área de prática dos psicólogos: a psicologia jurídica. Denominação ampla e pouco 

definida, a aplicação da psicologia ao espaço jurídico ainda suscita desconfianças e 

incômodos.” 

Enquanto Miranda Júnior (1998) a destaca como uma área de prática psicológica, 

França (2004) irá tomar a Psicologia Jurídica como ciência autônoma que, ao produzir um 

conhecimento especializado, interage com o conhecimento produzido pelo Direito. Pode-se 

então pensar que a interseção entre diferentes saberes é uma das características desta área 

de conhecimento e prática. 

 

1.1 A Psicologia no Judiciário: aproximações. 

 

Para investigar esta “nova área” que parece “pouco definida” e tentar responder ao 

questionamento “O que é a Psicologia Jurídica?” adotar-se-á como ponto de partida o 

percurso trilhado por Japiassu (1992), em seu texto “O que é epistemologia?”. Nele, ao se 

debruçar sobre os possíveis conceitos para a epistemologia, o autor passa em revista o 

próprio conceito de ciência e o processo de constituição das disciplinas, informando a 
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ultrapassagem da ideia de ciência como verdade última e absoluta para a ideia da ciência 

enquanto processo. 

Servindo-se dos questionamentos deste autor, a pesquisa ora apresentada se propõe 

a “desvendar” como os psicólogos pensam a Psicologia que praticam.  Assim, em uma 

adaptação que permita ir margeando o campo do que aqui é chamado de psicologia 

jurídica, sobretudo no que se refere ao como e ao por que se faz psicologia no judiciário, 

reescrevem-se as questões dirigidas por ele à epistemologia, numa tentativa de instalar o 

diálogo entre um olhar que se lança a “partir de dentro”, de quem pratica a psicologia no 

judiciário, e um olhar que se lança “a partir de fora”, de quem pesquisa a psicologia. Têm-

se, portanto, as seguintes questões: De que fazemos a psicologia? Quem vai fazê-la? Por 

que se faz psicologia? Como ela é feita?   

Japiassu refere-se, em seu texto, a que, por muito tempo, a epistemologia esteve 

situada no campo filosófico e que, por isso, não era construída pelos próprios cientistas. 

Em suas palavras, tem-se que: “Tradicionalmente, a epistemologia é considerada como 

uma disciplina especial no interior da filosofia. [...] Esta era ‘para’ a ciência ou ‘sobre’ a 

ciência, mas não era obra dos próprios cientistas.” (1992, p 25).  

Ao tentar situar “a natureza” da epistemologia, esse autor a coloca em relação à 

filosofia e às disciplinas que, segundo ele, funcionam como vias de acesso à mesma, mas 

que não se articulam de forma harmoniosa, como sejam: a história das ciências, a 

psicologia das ciências, a sociologia do conhecimento, entre outras. Isso requer, então, de 

cada estudioso a conceituação de sua disciplina. Assim concluiu Japiassu (1992, p.37-38): 

Não é pois inútil que cada especialista se interrogue, antes de tudo, sobre a 
idéia que ele faz de sua disciplina. A este respeito, várias questões se 
colocam. Por exemplo, se queremos conceituar a epistemologia, a questão 
inicial é a seguinte: de que fazemos a epistemologia? Em seguida, as outras 
questões: Quem vai fazê-la? Por que se faz epistemologia? Como ela é 
feita? E isto porque o objeto de uma disciplina não consiste apenas na 
matéria própria sobre a qual se aplica seu estudo, naquilo pelo que ela se 
interessa ou naquilo de que ela se ocupa, mas em sua intenção, seu 
desígnio ou seu objetivo, quer dizer, em sua finalidade, em sua destinação 
e em seu porquê. E sabemos que não encontramos hoje a unidade de uma 
disciplina na direção de seu objeto, pois toda ciência se dá mais ou menos 
o seu objeto: é a ciência que constitui e constrói seu objeto pela invenção 
de um método, apropriando-se, assim, de seu domínio.  

Nesta direção seguirá a reflexão que ora se pretende fazer sobre a Psicologia. O que 

não significa dizer que o trabalho filosófico está sendo desconhecido ou desconsiderado, 
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mas que se quer abrir espaço para que o psicólogo assuma a posição, quiçá filosófica, de 

interrogar a Psicologia, sua constituição, sua “razão de ser”. Interrogar a sua intenção, 

como o fez George Canguilhem (1999, p. 12-13)”1 no texto “O que é a psicologia?”: 

Durante muito tempo procurou-se a unidade característica do conceito de 
ciência na direção de seu objeto. Este ditaria o método a ser utilizado no 
estudo de suas propriedades. Mas, no fundo, isso era limitar a ciência à 
investigação de um dado, à exploração de um domínio. Quando se tornou 
patente que toda ciência dá mais ou menos a si mesma seu dado e por essa 
razão apropria-se do que se chama seu domínio, o conceito de ciência 
progressivamente se deslocou de seu objeto para seu método. Ou mais 
exatamente, a expressão “objeto de uma ciência” recebeu um sentido novo. 
O objeto da ciência não é mais somente o domínio específico de 
problemas, de obstáculos a resolver, é também a intenção e a visada do 
sujeito da ciência, é um projeto específico que constitui uma consciência 
teórica como tal. 
 

É possível encontrar algumas tentativas de definição para a Psicologia Jurídica, 

assim como depreender, dos textos que descrevem suas práticas, as concepções que ali 

estão subjacentes para este campo da Psicologia. Duas dessas definições são discutidas por 

França (2004), no texto “Reflexões sobre Psicologia Jurídica e seu panorama no Brasil”, a 

definição de Popolo e a do Colégio Oficial dos Psicólogos de Madri-Espanha. 

Destaca a mencionada autora que as duas definições se referem ao objeto de estudo 

da Psicologia Jurídica como sendo o comportamento. Na primeira definição, a de Popolo, 

enfatiza-se que o comportamento a ser investigado deve ser de interesse do jurídico, 

enquanto que o Colégio Oficial dos Psicólogos de Madri-Espanha considera a Psicologia 

Jurídica como área de trabalho e pesquisa sobre o comportamento dos atores jurídicos no 

âmbito do direito, da lei e da justiça. 

Ao comentar as ideias de Popolo França sublinha aquelas que se dedicam à relação 

da Psicologia com o mundo jurídico, com o Direito, caracterizando-a como sendo de 

subordinação ou de complementaridade e refletindo sobre o fato de que, a um 

conhecimento submetido ou subordinado, corresponderia uma prática submetida. 

  Ademais, para ela, a investigação da Psicologia Jurídica vai além do estudo do 

comportamento que é do interesse do jurídico. Ao que parece, para ela, a investigação 

psicológica não só buscará compreender como formas diferentes de conceber o mundo 

                                                             
1
 Esta versão do texto de Canguilhem foi publicada no nº 26 da Revista Impulso da Universidade Metodista 

de Piracicaba. Originalmente foi publicada versão em português em 1972 no nº 30/31, jul/dez, da Revista 
Tempo Brasileiro.  
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levam as pessoas a adotarem comportamentos que infringem as normas jurídicas, mas 

também buscará compreender como a legislação e como o âmbito jurídico de uma forma 

geral terminam por construir subjetividades. Diz ela: “Sob essa perspectiva, a Psicologia 

Jurídica enfocaria também as determinações das práticas jurídicas sobre a subjetividade, 

não mais enfocaria apenas o comportamento do indivíduo para explicá-lo de acordo com a 

necessidade jurídica.” (2004, p. 77). 

  Essa concepção é ainda mais ampliada quando se reconhece a importância ou 

mesmo a essencialidade de considerar as transformações sociais nas quais os sujeitos 

interatuam, produzindo-as e sendo por elas produzidos, de considerar o contexto no qual as 

subjetividades se constituem e se interligam, o que necessariamente levaria ao repensar da 

própria Psicologia enquanto saber e prática sobre o humano, sobretudo aquela que se 

assenta nos conceitos de interioridade e individualidade. 

Brito (1999, p. 7), neste sentido, indica que:  

A Psicologia adjetivada como jurídica deve dedicar atenção especial à 
saúde mental dos indivíduos atendidos, promovendo uma reflexão crítica 
dos impasses e interrogantes constantemente dirigidos aos que atuam neste 
âmbito. Rejeita-se o papel exclusivamente pericial, influência do ideário 
positivista, quando vislumbrava-se que desvendar segredos ou conteúdos 
psíquicos contribuiria para uma efetiva aplicação das leis. 

E ainda: 

No que se refere ao termo Psicologia Jurídica, o jurídico é adjetivo. Sendo 
assim, é preciso atenção aos pressupostos teóricos da Psicologia, que 
certamente vêm sofrendo mudanças e a contextualização e atualização 
acerca das manifestações psicológicas se faz necessária. (BRITO, 2005, p. 
14) 

Enquanto a Psicologia Jurídica parece dizer respeito de forma bastante abrangente 

às questões da subjetividade e das relações humanas que mantêm alguma interface com o 

Direito e as leis; a Judiciária ou Forense estaria ligada diretamente à atividade judicante 

(LOBÃO, 1997, citada em nota de final de texto por ASSIS, 1999). Ainda que com raio de 

ação mais restrito, esta última vem requerer, assim como anteriormente referido no que 

tange à Psicologia Jurídica, um repensar constante de seus pressupostos e de sua prática. 

Na mesma tentativa de delinear esses campos, podem-se tomar as definições 

apresentadas pelo Dicionário Houaiss da língua portuguesa para os termos jurídico e 

judiciário, e aí constatar que jurídico se refere ao que é relativo ao direito, ao que está em 

conformidade com os princípios do direito, ao que se faz por via da justiça, ao que é lícito, 
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legal e, por fim, ao que é  relativo à justiça. Enquanto judiciário irá se referir ao Poder 

Judiciário, ao que é relativo aos juízes e ao processo judicial, como também à justiça. 

Depreende-se aqui também uma maior amplitude para o campo jurídico e uma localização 

mais delimitada para o termo judiciário. 

Contudo, embora essas definições possam levar à compreensão de que a 

denominação de psicologia judiciária esteja ligada ao local em que o profissional psicólogo 

desenvolve sua prática, tende-se aqui para a direção do que define Bernardi: “A Psicologia 

Judiciária, mais que um nome a definir lugar, tem sido um espaço amplo e contraditório, 

no qual os profissionais da área inscrevem suas ações e com elas todo um dispositivo de 

saber que, ao ser construído por eles, os constrói a todos.” (2005, p.24). 

 

1.2 Encontros e desencontros: a psicologia jurídica na prática. 

 

 É preciso retomar as questões inspiradas por Japiassu: Por que se faz psicologia? 

Como ela é feita?   

Quando o psicólogo depara com a aplicação de sua disciplina em um campo que, a 

priori, é regido por parâmetros e por uma lógica que não a constituem, depara também, 

inevitavelmente, com a necessidade de pensar a Psicologia. Tanto porque o convívio com 

outros saberes requer a clarificação das fronteiras de cada área, quanto porque algumas das 

exigências das instituições em que se insere o profissional da Psicologia podem não 

corresponder a suas competências éticas e técnicas.  

Cohen, ao abordar a relação entre os profissionais da Saúde Mental e do Direito, 

comenta que, embora voltados para um mesmo objeto de estudo, qual seja, “o ser 

humano”, eles se apoiam em “raciocínios” e intenções distintas. Diz o autor:              

A Saúde Mental ocupa-se de fenômenos humanos, procurando analisá-los 
numa tentativa de explicação das constantes modificações do indivíduo, 
tratando de conhecer as leis do convívio. O direito ocupa-se das 
conseqüências dos atos humanos, criando regras e aspirando à 
obrigatoriedade de seu cumprimento; ele trata assim de normatizar as leis 
do convívio. [...] O especialista em Saúde Mental está preocupado com a 
saúde do indivíduo e não com sua punição; a Justiça quer saber quem foi o 
culpado do fato em julgamento para puni-lo. [...] A Lei procura verdades 
quanto ao fato legal em questão, a Saúde Mental procura verdades 
humanas. (2006, p. 213). 
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Sobre as verdades em foco na cena jurídica, Shine relata que “Quem trabalha numa 

instituição judiciária sabe que sua ação se encontra diretamente ligada à descoberta ou 

confirmação de uma verdade.” (2006, p. 72). 

Portanto, o desencontro e mal-estar (ARANTES, 2004), muitas vezes vividos por 

profissionais da Saúde Mental ou das áreas “psi” e da área do Direito que trabalham 

simultaneamente uma mesma questão, podem indicar - além da necessidade de demarcação 

de espaços profissionais e da tomada de consciência de que ali se opera uma luta de 

verdades e uma busca por poder - uma especificidade na constituição desses campos de 

saber e prática que, orientados por uma lógica própria, muitas vezes se opõem, mas 

também se interpenetram.  

Em se tratando da atuação do psicólogo no judiciário em Pernambuco, parcos são 

os documentos que definem e delimitam suas funções e atribuições. Talvez esse fato possa 

tornar pouco clara ou de difícil compreensão a inserção deste profissional nos seus 

diferentes órgãos, propiciando o uso, pelos recém ingressados na instituição, de 

referenciais teórico-metodológicos anteriormente construídos, que privilegiavam o modelo 

clínico e o do exame pericial, dificultando ou limitando, assim, a identificação da demanda 

(YAMAMOTO e CAMPOS, 1997) que ali lhe é formulada. 

Sobre a posição do psicólogo diante das solicitações da instituição e da demanda 

dirigida pelos sujeitos que atende, cabe retomar as reflexões de Miranda Júnior:  

Afinal, quem é o cliente do psicólogo? A instituição que lhe demanda o 
trabalho ou o sujeito que por algum motivo foi inserido no discurso 
institucional? Sem desconsiderar a importância que ocupa a instituição em 
nosso trabalho, nosso cliente é o sujeito que atendemos. (1998, p. 23). 

 Embora o Conselho Federal de Psicologia, ao reconhecer a Psicologia Jurídica 

como área de especialização para o psicólogo desde o ano de 2000, apresente um amplo rol 

de atribuições para quem atua ou atuará na área, em 2007, na resolução n° 13 - que 

revogou as anteriores, tal atuação no judiciário em Pernambuco parece contar com poucos 

documentos que delimitem e orientem suas ações. Observa-se que esse é um problema que 

ocorre em diferentes estados brasileiros, como se pode constatar pelo comentário de Brito 

acerca da inserção do psicólogo no judiciário do estado do Rio de Janeiro, quando diz: 

Interpreta-se, assim, que os serviços de Psicologia criados nas diferentes 
Varas têm por obrigação definir suas atribuições de acordo com cada 
espaço específico de atuação: Varas de Família, Juizados da Infância e da 
Juventude, Varas de Execução Penal, entre outros. (2005, p. 13). 
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 Vê-se, então, que, mesmo numa pequena parcela daquilo que se designa como a 

prática e o conhecimento da Psicologia Jurídica, ou seja, a psicologia judiciária, há uma 

variedade de propostas de intervenção, como também uma diversidade de compreensão do 

que vem a ser o seu objeto. Sobre isso Sonia Rovinski considera que: 

 A área da Psicologia Jurídica tem se mostrado uma das mais promissoras 
dentro da Psicologia no Brasil, com um campo aberto a novas propostas de 
ação e de investigação. No entanto, observa-se certa dificuldade na 
integração dos saberes que a constituem, cuja fragmentação tende, muitas 
vezes, a gerar controvérsias e práticas diferenciadas. Esse fato não pode ser 
considerado uma característica privativa da Psicologia Jurídica, mas, antes, 
reflete a situação atual da Psicologia como ciência, que tem ainda seu 
objeto de estudo questionado por estudiosos e pesquisadores. (2009, p. 18). 

Do questionamento ao objeto da Psicologia, que implica localizar sua intenção e 

finalidade, como visto com Canguilhem (1999) e Japiassu (1992), desdobra-se o 

questionamento sobre sua prática. Jacó-Vilela (1999) interroga o papel de “estrito 

avaliador da intimidade” que pode ser assumido pelo psicólogo que atua nesta área.  

Ora, não é possível desconhecer que as questões que se apresentam no judiciário ao 

psicólogo são questões que não se puderam sanar em outras instâncias, como a família e a 

comunidade, são questões do relacionamento interpessoal que se agravam e que se 

transformam em questões judiciais. A complexidade de tais questões coloca em xeque o 

arcabouço teórico e técnico da Psicologia, que foi herdado da biologia e do modelo médico 

e que se interessava pelo individual e pela interioridade, exigindo a reflexão sobre a 

implicação social deste campo de saber e de intervenção e o diálogo com diferentes 

perspectivas de compreensão do humano, com diferentes saberes.  

Ao discutir o panorama da Psicologia no Brasil, Yamamoto e Campos (1997) 

resgatam estudos anteriores que a caracterizavam como “elitista”, encontrando-se a 

atuação dos psicólogos numa clínica predominantemente praticada em consultórios 

particulares. Para eles, os elementos que contribuíram para tal configuração foram os 

cursos de formação, graduação e as transformações do mundo do trabalho produzidas pelo 

Neoliberalismo. 

Assim, mesmo reconhecendo a possibilidade da constituição de novos espaços e da 

emergência de novas práticas a serem edificadas pelos psicólogos, questionam a inserção 

nestes espaços, quando não acompanhada de uma consciência do processo, o que viria a se 

afigurar como “simplesmente” novas oportunidades de trabalho, conformando-se naquilo 
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que corriqueiramente é nomeado de reserva de mercado. Torna-se extremamente 

pertinente, então, o convite de Jacó-Vilela (1999) para refletir sobre a inserção e prática da 

disciplina psicológica no “mundo jurídico”.   

Yamamoto e Campos se interrogam em que medida o saber psicológico tem se 

traduzido em novas práticas pelo fato de se inserir em novos espaços. Assim, consideram 

que “[...] o novo em si não se constitui em garantia de avanços do ponto de vista teórico-

metodológico, nem prática socialmente mais conseqüente.” (1997, p. 93). O que pode ser 

percebido é a exposição dos profissionais ao novo em diferentes circunstâncias: espaços 

não usuais, novo tipo de clientela, convicções de ordem política e metodologia não usual, 

como os grupos multidisciplinares. 

Não obstante muitas dessas circunstâncias se façam presentes na inserção do 

psicólogo no judiciário, isso não garante que a prática não será convencional, que os 

modelos teórico-metodológicos tomados como aporte para essa prática não serão 

convencionais. Os mesmos autores iniciam a resposta: 

Uma clientela nova, em rigor, relaciona-se a uma demanda nova. A 
questão dos pacientes portadores de AIDS, atendimento psicossocial a 
menores e idosos são exemplos visíveis, assim como as várias atividades 
desenvolvidas no campo forense, judiciário e esportivo. Novamente, temos 
a possibilidade tanto de espaços novos, comportando práticas novas, 
quanto convencionais. (YAMAMOTO e CAMPOS, 1997, p. 95) 

Neste ponto, interessa lembrar que, para Foucault (2003), as ciências humanas - e 

entre elas a Psicologia - são herdeiras do exame, procedimento de “obtenção da verdade” 

que coloca no especialista o poder de saber sobre o outro: ao mesmo tempo em que o vigia, 

o conhece: nas escolas, nas prisões, nos hospitais.  

Ao estudar sobre a história das prisões, Foucault (1987) revela que havia uma 

técnica de infligir dor, suplício, aos corpos dos condenados, os chamados pacientes, e que 

o carrasco que executava essa tarefa era também quem escutava as últimas palavras, as 

confissões. Com a retirada do espaço público desse “espetáculo dos horrores”, os corpos 

dóceis cedem lugar às “almas dóceis”: é o poder disciplinar expresso na missão de realizar 

a “ortopedia social”. Para esse autor, aí estão situados “os saberes psi”: psiquiatria, 

psicologia, psicanálise.  

A partir daqui, reflete-se sobre certa tendência em situar o lugar da psicologia no da 

técnica de controle, da classificação e do ajustamento, esperando-se que o profissional 
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exerça o estrito e “convencional” papel de avaliador (JACÓ-VILELA, 1999), de perito, e 

que anuncie, por exemplo, a capacidade ou incapacidade dos avaliados para a permanência 

na coletividade, ou suas “potencialidades” para o crime (FOUCAULT, 1987). 

Essa ideia se reflete e é reforçada na legislação brasileira que não prevê, por 

exemplo, o atendimento psicológico aos apenados, mas tão somente a participação do 

psicólogo no exame criminológico, conforme refere Tania Kolker: 

Com a Lei de Execução Penal, são estabelecidas as novas condições que 
devem ser garantidas aos presos e internados para o cumprimento de suas 
sanções. Estes passam a ter direito à assistência material, à saúde, jurídica, 
educacional, social e religiosa. Curiosamente na há menção à assistência 
psicológica. Para orientar a individualização da execução penal devem ser 
classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade. (2004, p. 
194). 

Diante da convocação à Psicologia para que assuma o posto de controle, de 

classificação e de ajustamento, é preciso, como alertado por Arantes (2004), que seus 

operadores problematizem as demandas que lhes são dirigidas e lembrem que seu papel é 

estratégico no processo de objetivação/subjetivação. 

 

1.3 “Onde querem chegar os psicólogos fazendo o que eles fazem?” 

 

Trata-se neste ponto de tentar trilhar os caminhos que aproximaram dois campos de 

saber, o da Psicologia e o do Direito. Portanto, é no recurso à história que se procura 

compreender esse encontro, pensando nos seus sentidos e nas contingências que fizeram 

emergir a Psicologia especificada como jurídica e buscando respostas para o quê 

parafraseou-se de Japiassu (1992): de que fazemos a psicologia? Quem vai fazê-la?  

A história é, então, concebida em sintonia com Jacó-Vilela (2008), enquanto 

ferramenta para “desnaturalização” das ideias e dos costumes a partir dos quais se constrói 

o mundo, se definem os objetos do conhecimento, se define o que será ciência. Essa autora, 

no texto “Psicologia: um saber sem memória?”, diz:  

Entende-se a História, ou seja, a tentativa de reconstrução da gênese de 
acontecimentos e, principalmente, de nossas idéias, hábitos e costumes, 
como a grande ferramenta virtualmente apta a nos permitir desnaturalizar 
as idéias que expressamos, bem como os costumes que compartilhamos 
com aqueles outros que nos constituem e com quem, juntos, construímos o 
mundo em que vivemos. (2008, p. 146). 
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Na perspectiva de uma história “a se fazer”, será considerada como um marco para 

a aproximação entre a Psicologia e o Direito no Brasil a formação das equipes 

multiprofissionais no corpo funcional do Poder Judiciário Estadual. Essa realidade, em 

Pernambuco, se deu mediante concurso público da Corregedoria Geral de Justiça em 1993, 

objetivando-se munir esse Tribunal com profissionais das áreas humana e social, 

especificamente da psicologia e do serviço social, para atuarem na Justiça da Infância e da 

Juventude. 

Embora seja um fato relativamente recente a presença do psicólogo como 

integrante do corpo efetivo do Poder Judiciário de Pernambuco, regulamentada pela lei 

estadual nº 10.695 de 27 de dezembro de 1991, publicada no Diário Oficial de Pernambuco 

de 28/12/1991, e em portarias internas posteriores, o encontro entre as áreas de saber e 

prática da Psicologia e do Direito não o é. 

Segundo Jacó-Vilela (1999), o primeiro grande encontro entre Psicologia e Direito 

se deu através da investigação dos processos mentais, buscando-se alcançar a 

“fidedignidade do testemunho”. Surgia, então, a chamada Psicologia do Testemunho, 

calcada no lado que preponderou da “Psicologia Científica” inaugurada por Wundt, o 

experimental, perdendo-se aí a dimensão social da sua concepção sobre a Psicologia como 

uma “ciência dupla”. Diz a autora: 

Wundt é um dos nomes mais conhecidos da Psicologia, principalmente por 
sua responsabilidade na criação do primeiro Laboratório de Psicologia 
Experimental , em 1879, em Leipzig, laboratório que serviu de modelo a 
muitos outros que, posteriormente, surgiram em países europeus, nos 
Estados Unidos, e mesmo no Brasil. Entretanto, é importante ressaltar que, 
para ele, a Psicologia era uma ciência dupla: experimental, na medida em 
que estuda as ‘atividades mentais inferiores’; social, ao investigar os 
processos mentais superiores através da análise dos produtos históricos da 
mente humana. Este segundo entendimento é comumente esquecido na 
história oficial da Psicologia, reduzindo-se a proeminência de Wundt à 
criação do laboratório e da Psicologia Experimental que lá iniciou seu 
desenvolvimento. No jogo de verdades da constituição do saber 
psicológico, esta foi a vertente vencedora. (1999, p. 15-16). 

Não obstante se reconheça que a institucionalização da psicologia tenha se dado no 

final do século XIX e início do século XX e que, no Brasil, o exercício da profissão tenha 

sido legalizado na década de 60 deste último século, grata foi a descoberta de vê-la surgir 

como disciplina genuína no século XVIII para dar suporte a outras disciplinas e como 

preparação para as profissões reconhecidas na época, e que eram o direito, a medicina e a 

teologia. Como nos mostra Vidal: 
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O século XVIII foi, de várias maneiras, “o século da psicologia” – tanto 
para o historiador que se dedica ao Iluminismo de um modo geral, quanto 
para os historiadores da lógica, da estética, da filosofia ou da educação, e 
isso em razão da psicologização que ocorreu nesses e em outros domínios. 
Esta afirmação também é válida para o historiador das ciências humanas, 
porque a psicologia empírica se transformou durante o século XVIII num 
campo de investigação protoprofissional autônomo e, como tal, tornou-se 
um suporte teórico para a psicologização de outros saberes. (2007, p. 67-
68). 

Assim, ao contrário do que alertara Ferreira (2007, p.21) sobre a impossibilidade de 

ver inaugurada a psicologia antes do século XIX, Vidal - além de caracterizar o século 

XVIII como o século da psicologia - aí situa os fundamentos da profissão que, segundo ele, 

se afirmou na modernidade como “um mecanismo maior de definição das normas para o 

ser humano e sua conduta, e para o controle do seu funcionamento.” (2007, p.68).  

Para ele, o “posto de controle”, assumido na atualidade pela psicologia, fora 

“pavimentado” no século XVIII: ora se atendo a questões da alma, em sua imaterialidade e 

imortalidade, e sendo situada na metafísica; ora se dedicando às ligações da alma com o 

corpo e sendo situada no campo da física, como estudo da natureza. 

 A necessidade de retirar as ideias psicológicas do domínio da metafísica e de 

inseri-las na dimensão do observável e da experiência é ditada pelo ideal naturalista do 

Iluminismo e pela necessidade de seguir o percurso da física para se tornar uma disciplina 

autônoma, especializando-se e aprofundando ramos específicos de seu saber. Assim é que: 

“O futuro da psicologia dependia do uso dos métodos empíricos em combinação com a 

especialização.” (VIDAL: 2007, p. 51). 

É interessante pensar no debate que atualmente ocupa os psicólogos sobre a 

crescente “onda” de especializações e a necessidade de especialistas como, por exemplo, o 

psicólogo judiciário ou judicial. O que vem trazer a preocupação com a fragmentação no 

campo da psicologia em geral e da psicologia jurídica em particular e que foi comentado 

por Rovinski (2009) como uma dificuldade. A fragmentação de saberes e a indefinição de 

objetos podem, a partir de uma leitura histórica, ser concebidas como integrando o 

percurso mesmo da psicologia ao se estabelecer como ciência múltipla, ou como propõe 

Luis Claudio Figueiredo (2004) como ciência “inter”. 

Além da necessidade de enfocar e aprofundar ramos específicos, Vidal (2007, p. 56 

- 63) chama a atenção para os contornos que a disciplina psicológica vai tomando em cada 

contexto geográfico e cultural, demonstrando que em diferentes países ela irá tender para 
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diferentes objetos. Assim é que se encontra na proposta escocesa “uma abordagem 

empírica e naturalista da mente” buscando distanciar-se das discussões sobre a 

imaterialidade e imortalidade da alma. A mesma tendência será encontrada entre os 

franceses que sequer aceitarão o termo psicologia para seus estudos sobre a mente, sobre 

“a análise do pensamento”. Já na Alemanha, veem-se surgir psicologias diferentes sob a 

orientação do pensamento de Christian Wolff na primeira metade do século, e do 

pensamento de Immanuel Kant na segunda metade. Das ideias de Wolff se destacam a 

psicologia empírica e a psicologia racional, esta última tem sua validade negada por Kant, 

para ele, segundo Vidal: 

A psicologia, portanto, só pode ser empírica, e, conseqüentemente não uma 
ciência no sentido de ser capaz de produzir evidência demonstrativa. Ela 
poderia proporcionar, no máximo, relatos “históricos” (descritivos, a 
posteriori) da alma. Além disso, ela não poderia ser submetida à análise 
matemática e, dada a não-confiabilidade da introspecção, ela deveria se 
apoiar na história, na biografia, na literatura e nos relatos de viagem. (2007, 
p. 63). 

Também Ferreira, ao advogar como marco para o surgimento institucional da 

psicologia o século XIX, convoca o leitor a atentar para as hibridações que se dão na 

origem dos múltiplos sistemas psicológicos: 

Assim, as práticas de confissão e o esforço de desvelar as fontes de nossos 
desejos e nossas mais íntimas verdades se cruzam com os modelos da física 
termodinâmica e da química analítica do século XIX na gestação da 
psicanálise; a tentativa de disciplina das atividades humanas na educação e 
no trabalho se cruza com o conceito de adaptação, ensejando o 
behaviorismo; as novas práticas pós-industriais acopladas ao problema do 
conhecimento e aos conceitos de informação e cibernética geram o 
cognitivismo; o exame da experiência ingênua (visando ao controle dos 
erros) associado ao conceito de sensação gera a chamada psicologia 
clássica. É no conjunto dessas experiências e práticas sociais em conluio 
com as transformações no conhecimento que se conduz a constituição do 
campo psicológico em sua multiplicidade [...]. (2007, p. 39). 

Portanto, para delinear as fronteiras desta disciplina, é preciso considerar a 

dinâmica de sua constituição e o contexto sociocultural em que essa constituição se faz. 

Assim, para uma compreensão do formato que vai assumindo a Psicologia no Brasil ao 

longo do século XIX, Alberti defende que se faz necessário o acompanhamento não só do 

percurso que ela trilhou buscando a cientificidade, mas também o conhecimento do “jogo 

político, econômico e social no qual esse saber se insere ou não”. (2008, p. 140). 

Yamamoto e Campos (1997, p. 91) nos advertem que, para pensar a Psicologia, é 

necessário considerar que, diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, no Brasil, ela 
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segue o caminho de um saber aplicado à medicina e à educação, e não os moldes da 

experimentação.  

É, pois, na história da Psicologia no Brasil, que indicativos serão encontrados para 

pensar a constituição 2  da Psicologia Jurídica. Para isso, lança-se mão do trabalho de 

Antunes que oferece uma apreciação das ideias psicológicas construídas no Brasil desde o 

período colonial até as primeiras décadas do século XX, privilegiando, em sua análise, o 

período que se estende da última década do século XIX até a terceira década do século XX. 

Trata-se de um período que, segundo ela, foi de “grandes transformações sociais, 

econômicas e políticas no Brasil e, particularmente, de significativa produção cultural.” 

(ANTUNES: 2007, p. 10) É relacionado a essas questões que o “nascimento” da Psicologia 

científica no Brasil deve estar colocado, segundo Alberti (2008, p. 140). 

Antunes (2007) constata, em seu estudo, que desde o período colonial irão conviver 

perspectivas diversas acerca dos fenômenos psicológicos. Neste primeiro momento, os 

conteúdos psicológicos que eram produzidos no interior de outras áreas do saber tanto 

refletiam os interesses da metrópole, quanto o confronto com esses interesses e os conflitos 

de ideias que se davam na colônia. 

Esta constatação da diversidade de perspectivas e da convivência de diferentes 

formas de produzir conhecimento sobre os fenômenos humanos é muito cara para a tarefa 

aqui empreendida e permite mesmo vislumbrar um caminho para compreensão deste 

espaço em que convivem múltiplos discursos e múltiplas propostas, ou seja: o espaço do 

judiciário em que se insere a Psicologia. 

No período que se segue ao colonial, o Império, a produção de ideias psicológicas 

se fará, segundo a mesma autora, no interior das áreas da medicina e da educação - que 

foram chamadas para o enfrentamento dos problemas trazidos pelas transformações 

econômicas - e estará vinculada às instituições que vão se instalando, sobretudo com a 

vinda da Corte, como os cursos superiores e a imprensa, por exemplo. Agora já era 

possível tanto conhecer as ideias aqui produzidas, quanto ter acesso a outros países da 

                                                             
2 Lembrando Japiassu: “Ora, hoje em dia, o conhecimento passou a ser considerado como um processo e não 
como um dado adquirido uma vez por todas. Esta noção de conhecimento foi substituída por outra, que o vê 
antes de tudo como um processo, como uma história que, aos poucos e incessantemente, fazem-nos captar a 
realidade a ser conhecida. [...] A tarefa da epistemologia consiste em conhecer este devir e em analisar todas 
as etapas de estruturação, chegando sempre a um conhecimento provisório, jamais acabado ou definitivo.” 
(1992, p.27) 
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Europa e entrar em contato com os conhecimentos que lá eram desenvolvidos para 

responder aos desafios da urbanização decorrente da expansão do capitalismo. 

Interessante destacar que, já nesta época, entre as teses da Faculdade de Medicina, 

foi localizado o interesse em temas que relacionam o âmbito da saúde e o universo 

jurídico3, foco de atenção deste trabalho. Refere Antunes que: “Crescente interesse pela 

Medicina Legal é observado, assim como sua proximidade com a Psicologia Social. A tese 

de Júlio Afrânio Peixoto, denominada ‘Epilepsia e Crime’, é demonstrativa desse fato.” 

(2007, p. 27).  

Então, leva-se inevitavelmente a mais uma vez questionar o que institui o caráter de 

novidade no que hoje se denomina o campo da Psicologia Jurídica. E, mais que isso, 

constatar que as interfaces entre os campos da Psicologia e do Direito marcaram o percurso 

da primeira, ao se querer como disciplina autônoma e independente, se fazendo reconhecer 

como ciência.  

No final do século XIX e na primeira metade do século XX, agora na vigência do 

regime republicano, ainda se constata que as ideias psicológicas vão se desenvolvendo no 

interior de instituições médicas e educacionais inclusive com a criação dos primeiros 

laboratórios e institutos de Psicologia. Contudo estava em curso o processo de 

autonomização desta disciplina e de diferenciação entre ela e a área psiquiátrica que, aos 

poucos, demarcava suas fronteiras na medicina. 

Importa aqui lembrar que, neste momento, tanto na Europa como nos Estados 

Unidos, a ciência psicológica está em franco desenvolvimento no plano teórico e também 

em sua aplicação, ou seja, no plano prático. Esse desenvolvimento influencia a produção 

do conhecimento psicológico no Brasil através de professores que vieram participar da 

formação de médicos e educadores e ministrar cursos, aqui permanecendo e ingressando 

em instituições, ou inaugurando-as, como a Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro e 

o Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISOP). 

É, pois, como ciência auxiliar, sobretudo da Psiquiatria, que a Psicologia desponta e 

que se engaja com as outras ciências, conclamadas pela sociedade, na proposta de controle 

                                                             
3
 A este respeito vale conferir o artigo “Medicina legal nas teses da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 

(1830-1930): o encontro entre medicina e direito, uma das condições de emergência da psicologia jurídica”, 
de Ana Maria Jacó-Vilela, Adriana Amaral do Espírito Santo e Vivian Ferraz Studart Pereira. 
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dos conflitos trazidos pelas problemáticas que se instauraram com o processo de 

industrialização numa sociedade conservadora e dependente que buscava a modernidade e 

o progresso.  

É assim também que, a partir da Medicina Legal e da Criminologia, a Psiquiatria e 

com ela a Psicologia se aproximam do Direito, com uma perspectiva individualizante e 

segregacionista de conceber e tratar o ato criminoso. Antunes informa que: 

A concepção psiquiátrica vigente na época, como já visto, pretendia 
abarcar as questões sociais e sobre elas exercer seu controle, com vistas ao 
estabelecimento da ordem no espaço urbano, costumeiramente palco de 
conflitos, o que implicava na eliminação da ‘desordem’ que, por sua vez, 
significava identificar e envidar meios efetivos de controle sobre elementos 
‘desordeiros’. É por esse motivo que o combate ao alcoolismo, jogo, 
prostituição e crime ganham terreno no interior da Psiquiatria, que 
procurou articular doença mental e criminalidade, com base na teoria da 
degenerescência. (2007, p. 55). 

A autora ressalta que, embora a Medicina Legal, a Psiquiatria Forense e a 

Criminologia tenham contribuído para o avanço do conhecimento psicológico, sua 

contribuição para autonomização da prática psicológica no campo jurídico foi apenas 

indireta, “tanto que só recentemente a Psicologia e o psicólogo têm sido reconhecidos no 

âmbito do poder judiciário”. (ANTUNES, 2007, p. 58). 

De forma diferente vai a Psicologia se colocar na área da Educação, como 

fundamento para uma pedagogia científica4, apresentando-se claramente como disciplina 

autônoma e independente. Porém, mais uma vez é chamada ao enfrentamento dos conflitos 

e tensões sociais, de forma a fazer ingressar o país no mundo industrializado. A Psicologia 

se oferece, então, como ferramenta do movimento escolanovista, que buscava alcançar “o 

novo homem” através da “nova escola”.  

As transformações que se processavam no Brasil resultaram na preocupação com a 

educação. Esta se orientava por diferentes interesses, de um lado pelo ideal de um povo 

                                                             
4 Antunes coloca que: “A Psicologia tornou-se, então, exigência vital para a Educação, principalmente na 
vertente escolanovista, pois esta ciência deveria ser capaz de fornecer muitos subsídios teóricos e todo um 
arsenal técnico para instrumentalizar a ação educativa. É possível afirmar que a Psicologia foi o pilar de 
sustentação científica para essa concepção pedagógica, pois era ela que cuidava do indivíduo e das diferenças 
individuais (representada pela Psicologia Diferencial e suas técnicas, principalmente a psicometria), do 
processo de desenvolvimento psíquico, da aprendizagem, da dinâmica das relações interpessoais, da 
personalidade, das vocações, aptidões, motivações etc.” (2007, p.67) 
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forte e da “melhoria da raça” - orientação higienista predominante na medicina - por outro 

pela ideia de que o analfabetismo era a causa do atraso do país e, por isso, identificando a 

“instrução profissional” com o caminho para prosperar.  

Nesta intenção de atingir a prosperidade se localizava a contribuição da Psicologia, 

pela possibilidade de análise da “relação entre processo produtivo e diferenças 

individuais”. Havia ainda a concepção de que o alfabetizar levaria o povo à 

conscientização e a reclamar melhores condições de vida, pelo que se deveria apenas 

proporcionar a instrução para o comércio e a indústria. (ANTUNES, 2007, p. 66). 

Importa destacar que, nesse território da educação, convivem também ideias 

diversas e intelectuais que se contrapuseram ao pensamento hegemônico. São destaques do 

pensamento que se insurgiu às tendências dominantes aqueles defendidos por Manoel 

Bomfim, Ulysses Pernambucano e Helena Antipoff. Manoel Bomfim será, segundo 

Antunes (2007), um dos primeiros na defesa pela difusão da educação, por ele entendida 

como “instrumento contra opressão e não simplesmente meio para superar o atraso 

econômico em relação aos outros países [...]” (ANTUNES, 2007, p 65). Suas ideias se 

contrapõem ao pensamento vigente que atribuía o atraso do país à diversidade de raças e 

que adotava uma perspectiva racista com base nas teses de degenerescência. 

As ideias de Ulysses Pernambucano, pioneiro da psicologia em Pernambuco e no 

Brasil segundo Medeiros (2001), partem em defesa daqueles que foram alvo da perspectiva 

racista e das teses de degenerescência. Assim, 

Os excluídos e marginalizados socialmente tinham a preferência na 
ação de Ulisses Pernambucano. Como já visto, crianças excepcionais e 
doentes mentais, foram objeto de sua vigorosa defesa. Na década de 30 
empreendeu diversas ações em defesa do negro e das seitas africanas. No 
contexto das seitas africanas, por exemplo, incentivou seu estudo e 
pesquisa; lutou por sua “descriminalização”; reuniu na Assistência a 
Psicopatas babalorixás e presidentes de seitas para encaminharem uma luta 
por uma existência legal. (MEDEIROS, 2001, p. 77) 

  

Tal como na Educação, também quando aplicada à organização do trabalho, 

principalmente nas décadas de vinte e trinta do século XX, a Psicologia alcançará grande 

desenvolvimento de seus conhecimentos e técnicas, sobretudo dos testes. Contribui mais 

uma vez com sua aura científica para que os conflitos e tensões trazidos pela relação 
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capital e trabalho sejam enfrentados e resolvidos em benefício da produtividade e dos 

interesses econômicos. Assim,  

É interessante notar, a respeito da questão da racionalização, que são 
análogas as propostas de reorganização escolar e de administração 
científica da indústria e do comércio, ambas buscando métodos e 
processos, ao mesmo tempo de seleção e de avaliação, por meio de técnicas 
que se pretendiam objetivas e isentas de valoração subjetiva, pretendendo-
se à mensuração e à quantificação. Os testes trazem exatamente a 
argumentação de sua ‘inequívoca objetividade’, o que vem referendar a 
noção de ‘neutralidade’ que caracterizaria a técnica derivada do 
conhecimento científico. Assim, propondo-se a medir objetivamente 
conhecimento, inteligência, aptidão e caráter, em verdade os testes 
acabaram por ter a função de segregar elementos indesejáveis aos 
interesses dos detentores do poder econômico.” (ANTUNES, 2007, p. 95) 

Alberti (2008), ao analisar os discursos psicológicos no Brasil do século XIX, 

realça a convivência, que não foi pacífica, entre a herança filosófica nos discursos que se 

voltavam a uma alma soberana e voluntária e as ideias do liberalismo e cientificismo 

europeu que dominavam a medicina e orientavam aqueles discursos que tomavam como 

foco os atos psíquicos, medindo-os e discriminando-os. Diz a autora que aí estão lançadas 

as origens do discurso da Psicologia junto à Pedagogia e ao Direito, em ação nas primeiras 

décadas do século XX, e que se configurou como “um discurso segregador, profilático e 

normatizador.” (ALBERTI, 2008, p. 142) 

A busca empreendida pela Psicologia pelo status de ciência resultou, segundo 

Alberti, na exclusão do sujeito, na renegação da subjetividade. Partindo das idéias de 

Lacan sobre a ciência e o discurso do mestre, a autora refere que: “Para se afirmar como 

ciência, a psicologia teve que renegar seu passado [...] Passando a identificar o psicologista 

como aquele que sabe sobre o outro, este outro destituído de saber [...]”. (2008, p. 145). 

Quanto à atuação dos psicologistas na Psicologia Jurídica, Rovinski (2009) informa 

que os primeiros dados sobre ela se referem ao estado do Rio de Janeiro, onde seu 

surgimento se dá de forma vinculada ao surgimento da Psicologia como saber autônomo. E 

que uma diferença precisa ser considerada, pois, em seus primórdios no Brasil, não se 

investigavam os processos mentais em ação no ato de testemunhar, mas sim aqueles que 

permitiriam a compreensão do ato criminoso. Como bem se pode constatar nas palavras 

dessa autora: 

Fica claro que o foco inicial do trabalho do psicólogo foi a compreensão da 
conduta humana quanto às motivações e possibilidades de reincidência no 
crime. O uso de técnicas de mensuração, em evidência na década de 1960-
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70, não tinha tanto o objetivo de análise de funções mentais específicas 
para avaliar o testemunho (realidade dos primórdios da Psicologia Jurídica 
na Europa), mas, antes, trazer luz à dinâmica da produção do ato criminal. 
(ROVINSKI, 2009, p. 14) 

Essas ideias permitem constatar que as interfaces entre os campos da Psicologia e 

do Direito marcaram o percurso da primeira ao se querer como disciplina autônoma e 

independente, fazendo-se reconhecer como ciência, e que a prática psicológica no espaço 

judiciário - quando voltada exclusivamente ao trabalho pericial na perspectiva de 

responder às necessidades da instituição - não institui “o novo”, neste campo que hoje se 

denomina Psicologia Jurídica. 

 Por tudo isso, reconhece-se a necessidade de voltar o olhar para esta “vertente” da 

Psicologia Jurídica, a Psicologia Judiciária, e de abrir caminhos para uma leitura crítica do 

fazer cotidiano, para a recriação ou ampliação do campo de saber psicológico. Mantêm-se, 

pois, as interrogações que animaram o percurso até aqui: “Onde querem chegar os 

psicólogos fazendo o que eles fazem?” (CANGUILHEM, 1999) 
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2 “Dentro da banalidade, um mundo de conhecimento.” 

 

Da trajetória rumo ao status de disciplina autônoma colhem-se os pontos e as linhas 

que delineiam a sua feitura no judiciário para interrogar: O que pensam e dizem os 

psicólogos sobre a psicologia? Como concebem a psicologia jurídica? Adentrando, assim, 

o universo das representações, vislumbra-se de partida a ideia de Jodelet de que, para saber 

como se comportar no mundo e como dominá-lo intelectualmente, o ser humano cria 

representações. Vejam-se suas palavras:      

Sempre há necessidade de estarmos informados sobre o mundo a 
nossa volta. Além de nos ajustar a ele, precisamos saber como nos 
comportar, dominá-lo física ou intelectualmente, identificar e resolver os 
problemas que se apresentam: é por isso que criamos representações. 
Frente a esse mundo de objetos, pessoas, acontecimentos ou idéias, não 
somos (apenas) automatismos, nem estamos isolados num vazio social: 
partilhamos esse mundo com os outros, que nos servem de apoio, às vezes 
de forma convergente, outras pelo conflito, para compreendê-lo, 
administrá-lo ou enfrentá-lo. Eis porque as representações são sociais e tão 
importantes na vida cotidiana. Elas nos guiam no modo de nomear e definir 
conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária, no modo de 
interpretar esses aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se 
frente a eles de forma defensiva. (2001, p. 17). 

Então, para abordar a temática das concepções que elaboram os psicólogos do 

Poder Judiciário de Pernambuco acerca da Psicologia Jurídica, tomar-se-á como esteio a 

Teoria da Representação Social (TRS), elaborada por Moscovici em 1961. Porquanto a 

mesma se propõe a compreender a autoria dos sujeitos em construir e reconstruir suas 

vidas, seus mundos, reconhecendo as tradições (o que se mantém por longos anos), mas 

também o potencial de mudança e de invenção, num exercício de pensar o fenômeno 

humano, superando a perspectiva do individual e das micro-relações, e evidenciando as 

dimensões culturais e históricas (SANTOS, 2005). 

Almeida (2005) afirma que a Teoria elaborada por Moscovici conheceu importantes 

desdobramentos segundo os aspectos dela evidenciados nos trabalhos de três estudiosos: 

Denise Jodelet, Willem Doise, Jean-Claude Abric. Para a autora, a perspectiva de Jodelet, 

denominada de abordagem culturalista, irá privilegiar - na análise das construções mentais 

coletivas - a integração dos aspectos sociais e culturais com a história. Já Doise, em sua 

abordagem societal, irá pôr em relevo a variedade de posicionamentos dos sujeitos que 

resulta das diferentes inserções sociais. Abric, por seu turno, com a abordagem estrutural, 
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irá perseguir a compreensão das transformações da representação social, a partir do estudo 

da estrutura e organização de seu conteúdo. 

 

2.1. O ponto de vista: conhecimento científico e conhecimento comum. 

 

Partindo-se das ideias levantadas sobre a origem e sobre o que vem a ser Psicologia 

Jurídica, compreende-se que um campo novo leva como consequência ao repensar da 

teoria e da técnica psicológicas, exigindo sua atualização e reformulação, ampliando o 

conhecimento científico. 

Diante da indefinição de atribuições do psicólogo no campo jurídico, do parco 

material bibliográfico ao qual se soma o desconhecimento da área nos meios acadêmicos e 

da concomitante necessidade de os psicólogos apreenderem seu campo de intervenção, 

porque ali desenvolvem seus trabalhos, supõe-se que há uma atmosfera propícia tanto para 

a formulação teórica e técnica, quanto para a construção de representações por parte dos 

profissionais que aí estão. 

Então, sem desconhecer o processo de reformulação das teorias e da própria ciência 

que a inserção em um campo pode trazer, pretende-se, neste estudo, investigar a construção 

de representações nesse processo. Construção que se fará apoiada em valores, conceitos, 

práticas e em conhecimentos anteriormente construídos.  

Assim, tem-se que, buscando entender e identificar os limites e as possibilidades da 

intervenção neste espaço do judiciário, o psicólogo atribui sentidos para sua prática 

profissional. E, ao atribuir sentidos e construir significados para “seu fazer e seu pensar” 

como psicólogo, está constituindo um saber que, necessariamente, reflete suas redes de 

relação e seu posicionamento na sociedade. Por isso, talvez, se possa dizer que estes 

especialistas estão construindo representações, e que estas são sociais. Se assim é, será 

necessário compreender, além do processo de cognição em operação, as relações e o 

posicionamento social desses “construtores” de conhecimento. 

Mais uma vez estar-se-á pisando o solo móvel das interligações, assim como restou 

situado o campo da psicologia jurídica como um campo de interfaces entre saberes, 

sobretudo entre ela e o direito, agora também toma relevo a interface, que neste caso se 
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refere ao universo psíquico, melhor dizendo cognitivo, e o universo da coletividade, o 

social. Foi essa perspectiva psicossociológica, do entre, do que se situa na inter-relação, 

que adotou Moscovici para edificar a Teoria da Representação Social. 

Ora, definir representação social não é fácil tarefa, é desafiante, uma vez que 

compreendê-la exige que sejam abordados simultaneamente produto e processo, que sejam 

evidenciadas inúmeras faces presentes nesse fenômeno, que se localize o seu conteúdo e os 

processos pelos quais ele é elaborado. O próprio Moscovici chama a atenção para o 

reducionismo no qual se pode enveredar pela busca de um conceito exato e taxativo. Isto é 

citado por Celso Sá (1996, p.30) no texto “O campo de estudos das representações 

sociais”, no trecho que se segue: “[...] Moscovici sempre resistiu a apresentar uma 

definição precisa das representações sociais, por julgar que uma tentativa nesse sentido 

poderia acabar resultando na redução de seu alcance conceitual”. 

Sá (1996, p. 32-33), para dar conta desta definição, segue então recolhendo algumas 

ideias dos estudiosos da Teoria da Representação Social (TRS) que, como citado acima, 

irão, em suas abordagens, desdobrar alguns aspectos da representação e de seu processo de 

construção. Entre elas situam-se as de Denise Jodelet, que ora ganha destaque por salientar 

as funções da representação social e por tomá-la como um “saber prático” que simboliza e 

interpreta o “objeto” ao qual se refere o sujeito. Um saber com função de possibilitar ao 

sujeito ‘agir sobre o mundo e sobre os outros’.  

Jodelet propõe caracterizar a representação social como: 

[...] uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, 
com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma 
realidade comum a um conjunto social.  Igualmente designada como 
saber de senso comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de 
conhecimento é diferenciada, entre outras, do conhecimento 
científico. Entretanto, é tida como um objeto de estudo tão legítimo 
quanto este, devido à sua importância na vida social e à elucidação 
dos processos cognitivos e das interações sociais. (2001, p. 22). 

 Santos, ao definir as representações sociais como teorias do senso comum, 

esclarece que: “Estas teorias são conjuntos de conceitos articulados que têm origem nas 

práticas sociais e diversidades grupais cujas funções é dar sentido à realidade social, 

produzir identidades, organizar as comunicações e orientar as condutas.” (2005, p. 22). 

Essas funções irão diferenciar o conhecimento do senso comum do conhecimento 

científico.  Sobre essa diferenciação Moscovici afirmará que:  
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Ciência e representações sociais são tão diferentes entre si e ao mesmo 
tempo tão complementares que nós temos de pensar e falar em ambos os 
registros. [... ] A ciência era antes baseada no senso comum e fazia o senso 
comum menos comum; mas agora senso comum é a ciência tornada 
comum. Sem dúvida, cada fato, cada lugar comum esconde dentro de sua 
própria banalidade um mundo de conhecimento, determinada dose de 
cultura e um mistério que o fazem ao mesmo tempo compulsivo e 
fascinante. (2003, p. 60). 

Almeida ressalta que Moscovici criou os conceitos de objetivação e ancoragem 

para explicar o processo de transformação do não-familiar em familiar, do saber científico 

em saber do senso comum. A autora ressalta que objetivar é tornar concreto o abstrato: 

“Trata-se, enfim, de transformar o que é abstrato, complexo ou novo em imagem concreta 

e significativa, apoiando-se em concepções que nos são familiares” (2005, p. 126), diz ela. 

Ao inserir este novo em sistemas e categorias já existentes e disponíveis na memória, o 

sujeito estará ancorando. Assim, ancorar, para Almeida, “permite ao indivíduo integrar o 

objeto da representação em um sistema de valores que lhe é próprio, denominando e 

classificando-o em função dos laços que este objeto mantém com sua inserção social.” 

(2005, p. 126). 

Para Moscovici é na relação entre os seres humanos e o mundo, “entre nossos 

mundos internos e externos”, que se situam as representações. Assim, a compreensão que o 

homem tem da realidade vem mediada por representações: “no que se refere à realidade, 

essas representações são tudo o que nós temos, aquilo a que nossos sistemas perceptivos, 

como cognitivos, estão ajustados” (2003, p. 32), diz ele.  

Essas representações funcionariam como convenções, a recortar da realidade aquilo 

que será percebido e como o será, inserindo a nova informação em categorias e 

classificações pré-existentes. Importa assinalar que, muitas vezes, não se tem consciência 

da ação dessas convenções, assim como da função de prescrição assumida pelas 

representações que se impõem sobre o pensamento em construção, dirigindo-o. Diz 

Moscovici: 

Eu quero dizer que elas são impostas sobre nós, transmitidas e são o 
produto de uma sequência completa de elaboração e mudanças que 
ocorrem no decurso do tempo e são o resultado de sucessivas gerações. 
Todos os sistemas de classificação, todas as imagens e todas as descrições 
que circulam dentro de uma sociedade, mesmo as descrições científicas, 
implicam um elo de prévios sistemas e imagens, uma estratificação na 
memória coletiva e uma reprodução na linguagem que, invariavelmente, 
reflete um conhecimento anterior e que quebra as amarras da informação 
presente. (2003, p. 37) 
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Assim, Moscovici entende representações como um fenômeno que diz respeito à 

compreensão e à comunicação, que cria a realidade e o senso comum, como um ambiente 

ou uma atmosfera com a qual o ser humano se confronta, estando dela consciente ou não. 

A influência dessa atmosfera será tanto maior quanto menos dela se esteja consciente. 

(MOSCOVICI, 2003, pp. 42-49) 

É possível que seja esse o caso dos psicólogos às voltas com a demanda dos 

sujeitos que lhes chegam e com as exigências de uma instituição judiciária marcada pelo 

jogo de forças e pelo exercício do controle, como referido anteriormente. Porque, em sendo 

um novo campo de aplicação de seus conhecimentos e estando esses profissionais diante 

de novas demandas e novas metodologias, como vimos com Yamamoto e Campos (1997), 

necessitam se posicionar, e mais, necessitam sentir-se integrantes de um grupo, 

constituindo sua identidade, ora desenvolvendo uma prática inovadora ora repetindo 

modelos convencionais de intervenção profissional. 

Ao considerar-se que a representação social diz respeito a um conhecimento que se 

produz socialmente, que se compartilha com os membros de um grupo, poder-se-ia dizer 

que, neste caso - no que diz respeito à concepção do psicólogo acerca da psicologia 

jurídica –, se estaria diante da construção de um conhecimento “natural” ou “ingênuo”, o 

conhecimento do senso comum? Ou dir-se-ía que, por se tratar de especialistas, há ali a 

construção de um conhecimento “puramente” científico? 

Há, parece, uma retroalimentação entre as dimensões do “científico” e do “natural” 

na constituição do conhecimento. O termo natural está sendo tomado aqui como 

espontâneo - aquilo que não se põe aprisionado ao ideal de pureza e exatidão do 

cientificismo - como intencional, como contextualizado e situado. Essa tal 

retroalimentação poderá ser melhor compreendida, sobretudo, se for tomada como 

inspiração a proposta de uma psicologia humana enquanto psicologia cultural, conforme 

indica Bruner (1990).  Nela, na psicologia cultural, está posto o significado como conceito 

central, e o conhecimento do senso comum ou psicologia comum como aquilo a que os 

pesquisadores da psicologia devem voltar sua atenção. Como bem acentuado em seu texto 

“O estudo genuíno do homem”: 

[...] Mas até a psicologia científica se arranjará melhor quando reconhecer 
que as suas verdades, como todas as verdades acerca da condição humana, 
se referem ao ponto de vista que toma sobre tal condição. E conseguirá 
uma posição mais eficaz em relação à cultura no seu todo, quando chegar a 
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reconhecer que a psicologia comum da gente vulgar não é só um conjunto 
de ilusões auto-suavizantes, mas as crenças da cultura e as hipóteses 
operantes acerca do que torna possível e realizável a convivência das 
pessoas, mesmo com grande sacrifício pessoal. É aí que começa a 
psicologia; e aí é inseparável da antropologia e de outras ciências culturais. 
A psicologia comum carece de explicação e não de fornecer explicações. 
(BRUNER, 1990, p. 39) 

Ora, diante de tais ideias não mais caberia supor que todo conhecimento produzido 

por esses especialistas em sua intervenção no judiciário é científico. Haveria, sim, a 

convivência do conhecimento científico e do natural. Seguindo Bruner (1990), tem-se que 

os estatutos atribuídos ao conhecimento, na psicologia cultural, não só são questionados, 

mas recolocados, trazendo-os para o nível da convivência, da interpenetração.  

Assim é que Silva (2006), ao estudar o conceito ou a noção de família que têm os 

profissionais que trabalham no contexto da adoção no judiciário de Pernambuco, realça a 

necessidade de que, nas pesquisas sobre esse tema, sejam incluídos aspectos da cultura e da 

realidade social brasileira. Além disso, a autora demonstra como, na ausência de critérios 

claros que legitimem o pedido de adoção, os profissionais elaboram seus próprios critérios 

e, também, como constroem a “família ideal”, a partir de seus valores, crenças e de 

modelos culturalmente construídos, apoiando-se, inclusive, em explicações jurídicas e 

psicológicas. Diz a autora: 

Portanto, podemos associar que os conteúdos representacionais de família 
estão articulados, não apenas com categorias históricas, mas ainda com a 
categoria jurídica e psicológica. A dimensão jurídica aborda a criança e o 
adolescente como sujeitos de direito e sob a proteção do Estado, da família 
e da sociedade civil. Numa dimensão psicológica, estudos sobre o 
desenvolvimento humano apontam a importância e necessidade de pessoas 
adultas de referência para a formação da personalidade daqueles que estão 
em desenvolvimento. (SILVA, 2006, p.77) 
 

 Com esse recorte se quer realçar o jogo de saberes e poderes que envolvem a 

delimitação de conceitos nas ciências e nas profissões. Neste exemplo, ao eleger critérios 

para que pessoas, formando casal ou não, se habilitem a tomar crianças como seus filhos, 

os profissionais deixam entrever que o conceito elaborado por eles para família se apóia, 

sim, em perspectivas teóricas, mas que estão recortadas por valores e crenças pessoais. 

Ora, não seria absurdo aqui pensar na possibilidade de se encontrarem, nas 

perspectivas teóricas e científicas, aqui neste exemplo, as que dizem respeito à família, que 

foram se legitimando em diferentes contextos históricos (seja na psicologia, na 

antropologia e mesmo no direito), algo daquilo que em dado momento possibilita aos 
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homens a convivência em coletividade, como os códigos morais e o conhecimento 

ingênuo. Mas, se isto é encarado não como interpenetração dos conhecimentos, e sim como 

perda da neutralidade e como incapacidade de construir e reconhecer universais, na 

ciência, poder-se-ia ouvir que aí há algo que “beira o absurdo”.  

Assim, mais uma vez, se está diante de uma oposição entre conhecimento científico 

e conhecimento comum ou ingênuo. E, assim, esta pesquisa vê-se arremessada às questões 

que se referem aos modos de construção do conhecimento, ao tipo de conhecimento de que 

se está falando quando se interroga a respeito das representações sociais sobre Psicologia 

Jurídica e à forma de precisar as fronteiras daquilo que diz respeito à ordem do científico, 

sem, contudo, deixar de reconhecer, na ordem do comum, sua importância e função. 

No exemplo que se recortou, Silva (2006) conclui, pois, chamando atenção para o 

fato de que na atuação profissional no âmbito da adoção, conceitos e práticas necessitam 

ser refeitos e reelaborados, reconhecendo-se o saber como inacabado. Eis um trecho 

ilustrativo da necessidade de constatar o convencional e inaugurar o “novo”, como dito 

anteriormente com Yamamoto e Campos (1997) e  conforme alertado pela autora:  

A discussão sobre adoção implica, indubitavelmente, na discussão sobre 
família e nesse sentido, evidenciamos a necessidade de uma reformulação 
dos conceitos que sustentam a idéia de família no contexto da adoção. 
Embora em nosso estudo, seja identificado um modelo hegemônico de 
família, ele se anuncia pequeno demais para dar conta de uma nova 
realidade na qual novos arranjos familiares se configuram, com dinâmicas 
sociais diferentes daquelas que se constituíram hegemonicamente na 
história do Brasil. (SILVA, 2006, p. 100) 

Voltando à Teoria da Representação Social, tem-se, na abordagem de Doise, 

segundo Celso Sá (1996), um realce sobre as relações que se estabelecem entre processos 

cognitivos e os processos sociais, identificando-se, nestes últimos, os processos sociais, a 

ação de controle que se opera sobre os primeiros, os processos cognitivos. Estariam 

atuantes dois sistemas: o operatório e o metassistema. 

Este último dirigiria o primeiro e consistiria em regulações sociais, que iriam variar 

conforme a inserção social do produtor da representação social, podendo funcionar na 

construção de um trabalho científico (como o rigor de aplicação de princípios lógicos) e no 

conflito entre grupos (como fator de coesão no interior dos mesmos). Tanto as exigências 

desse metassistema que reflete diferentes contextos sociais, quanto a pluralidade de 
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processos integrantes da elaboração da tomada de posição do sujeito levarão a uma 

variedade de representações. (SÁ, 1996, p. 34) 

Interessante é notar que, no momento em que Doise realça essas relações, ele 

localiza na construção teórica de Moscovici as ideias que este último expressa quanto às 

“características comuns ao pensamento científico e ao chamado ‘pensamento natural’.” 

Pois percebe a existência, na construção de cada um desses conhecimentos, da ação dos 

dois sistemas, do operatório e do metassistema. Mais uma vez se quer lançar luz aos pontos 

em que estes conhecimentos, científico e comum ou natural, se aproximam e se tocam. 

Como aludido no capítulo primeiro, poucos são os documentos orientadores da 

intervenção do psicólogo no judiciário, e a construção teórica que se dirige a esta área do 

conhecimento psicológico ainda se encontra em curso, por isso, talvez seja possível encarar 

como objeto de representação social a psicologia jurídica, e aí incluída a psicologia 

judiciária. Assim, propõe-se reconhecer a psicologia jurídica como objeto capaz de assumir 

variados significados, como objeto polissêmico, e identificar as funções da representação 

social que sobre ela se constrói. 

Retoma-se, então, a ideia de que, ao compartilhar valores, experiências e conceitos 

acerca da Psicologia Jurídica, os psicólogos estão elaborando representações sociais e, 

neste processo, se diferenciam dos demais profissionais com quem intervêm e, assim, 

instituem um traço identitário para si. Diz-se, então, que: posicionando-se na instituição e 

diante de seu saber, definem sua identidade na relação com outros profissionais e com a 

população atendida, a partir do conhecimento que aí produzem. 

 Além da função identitária da representação social, realçada por Abric (1998) como 

proteção à especificidade do grupo (proteção que para Doise, segundo Sá (1996), parece 

dizer respeito à operação do metassistema, conforme referido anteriormente), se destaca 

ainda neste estudo a função de orientação, em que a representação social vem funcionar 

como guia de condutas e sendo prescritiva de práticas. Conforme diz o primeiro autor: 

Enfim, enquanto representação social, ou seja, refletindo a natureza das 
regras e dos elos sociais, a representação é prescritiva de comportamentos 
ou de práticas obrigatórios. Ela define o que é lícito, tolerável ou 
inaceitável em um dado contexto social. (ABRIC, 1998, p.30) 
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2.2 A psicologia dos psicólogos: representações e práticas. 

 

Embora este estudo não se proponha a analisar a prática propriamente dita do psicólogo 

que intervém no judiciário, mas o discurso e as concepções que são elaborados sobre ela, o 

fato de se interessar por um campo de aplicação de conhecimento científico e de 

intervenção profissional, além de indicar que se tome como esteio a Teoria da 

Representação Social, traz a necessidade de despender uma maior atenção à relação entre 

representação e prática.  

Rouquette realça a importância do estudo dessa relação, dizendo:  

O problema das relações entre práticas e representações é recorrente em 
toda literatura da psicologia. Alcança um destaque singular na produção 
consagrada às representações sociais, uma vez que estas últimas estão 
manifestamente ligadas às comunicações, à pragmática e, portanto, à ação. 
(1998, p. 39) 

Não obstante se reconheça desde o início que prática e representação sofrem 

interferência uma da outra, o pensamento deste autor deixa claro que não se trata de uma 

influência recíproca, como numa causalidade circular, mas de influências diversas. Trata-

se, para ele, de uma relação que comporta diferentes magnitudes de interferência. 

Em Abric é possível perceber que a influência da representação sobre a prática é 

considerada como regulação, porque a representação determina antecipações. Como se tem 

em suas palavras:  

A representação funciona como um sistema de interpretação da realidade 
que rege as relações dos indivíduos com o seu meio físico e social, ela vai 
determinar seus comportamentos e suas práticas. A representação é um 
guia para a ação, ela orienta as ações e as relações sociais. Ela é um 
sistema de pré-decodificação da realidade porque ela determina um 
conjunto de antecipações e expectativas. (1998, p. 28) 

 Rouquette (1998, p. 42) parece “flexibilizar” essa determinação, compreendendo 

esta influência da representação sobre a prática como uma “condição de coerção variável”, 

pois que o indivíduo poderá manejá-la.  

Ele supõe, então, a existência de um “mapa de possibilidades” quando alguém 

concebe algo, pensa e acredita em algo e atribui ao indivíduo a capacidade de interpretação 

e de modulação das influências. Pode-se, pois, aventar que, na perspectiva desse autor, as 
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representações funcionam como direção, como possibilidades e não como determinação. 

Para ele “[...] as representações sociais definem as possíveis condições de ação, que 

portanto a constrangem, mas não as ditam.” (1998, p. 43) 

 No sentido inverso, ou seja, das práticas influenciando as representações sociais, 

há, segundo o mesmo autor, uma determinação. Ele argumenta que, uma vez que a 

realidade social e física não dispõe da plasticidade reconhecida nas representações, 

podendo o indivíduo modelar tal influência, e que as condutas estão atreladas ao que 

determinam as instituições e as pressões sociais, os efeitos das condutas sobre as 

representações serão de redirecionamento, de determinação objetiva sobre a cognição. 

Conclui, então, o autor que: “[...] convém tomar as representações como condição das 

práticas (grifo do autor), e as práticas como um agente de transformação (grifo do autor) 

das representações [...] as representações estão ancoradas nas práticas.” (1998, P. 43) 

 Rouquette lembra que a noção de prática em psicologia social é algo genérico e 

que, para passar de uma “noção intuitiva” para uma noção melhor fundamentada 

cientificamente, seria necessário considerar nos estudos sobre representações sociais quatro 

aspectos das práticas que contribuem para sua transformação, melhor dizendo, para a 

transformação das representações sociais: a passagem ao ato ou realização da ação; a 

frequência da realização da ação; a forma de fazer ou a técnica tomada no sentido amplo 

como procedimento e o cálculo tomado como as consequências percebidas do fazer. Para 

ele, o modelo psicossocial seria capaz de integrar em sua análise esses quatro aspectos. 

Para ilustrar os aspectos da prática, como a técnica e o cálculo, o autor lança mão 

do exemplo da prática educacional, refletindo sobre os modos de intervenção pedagógica 

como técnica e sobre a possibilidade de legitimação ou subversão dela que é trazida pelo 

cálculo. Retome-se o que ele refere: 

A própria ação pode ser decomposta em duas vertentes: a maneira de fazer 
e as conseqüências percebidas desse fazer, que tenham sido ou não 
desejadas e procuradas, que sejam ou não corretamente apreciadas. Em 
relação ao primeiro ponto, as práticas são técnicas no sentido amplo 
(podemos pensar, por exemplo, tipicamente, nas “técnicas do corpo” de 
Mauss; e é no mesmo sentido que temos as técnicas de conversação, de 
consumo, de aproximação ou de domínio); elas podem ser descritas em 
termos de procedimento e de desempenho. Em relação ao segundo ponto, 
elas remetem ao “cálculo” (avaliação, argumentação, decisão, correção...) 
do qual já fizemos o inventário. Em matéria de educação, pensaremos 
respectivamente nos modos de intervenção pedagógica, e na legitimação – 
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ou, ao contrário, na subversão – desses modos a partir da análise de seus 
efeitos reais ou possíveis.  (ROUQUETTE, 1998, p. 44) 

Isso relembra a ideia, por diversas vezes já aludida, de que as práticas profissionais 

em novos campos de aplicação da psicologia podem assumir um caráter convencional ou 

de inovação. E que por isso devem se acompanhar de uma análise crítica do processo de 

inserção no campo. 

Sobre a prática profissional do psicólogo e a representação social, há um 

interessante artigo de Palmonari e Zani (2001), intitulado de “As representações sociais no 

campo dos psicólogos”. Nele, os autores investigam sobre as diferentes posições que os 

psicólogos na Itália assumem diante da profissão e a articulação das mesmas com a noção 

de representação social e com a falta de definição institucional, além das exigências sociais 

em relação ao trabalho do psicólogo naquele país, no início da profissionalização da 

Psicologia. 

 Estes autores, embasados em estudos anteriores sobre o processo de 

profissionalização da Psicologia, identificaram quatro agrupamentos de psicólogos que 

expressavam distintas compreensões sobre sua identidade socioprofissional e sobre a 

definição da Psicologia como ciência. Dois destes grupos adotaram posições consideradas 

pelos autores como extremadas; e dois, como nuançadas. Nos dois primeiros se situam 

aqueles que identificam a Psicologia como ideologia a serviço dos grupos no poder e se 

definem como ativistas políticos e, ainda, aqueles que identificam a Psicologia como “a 

ciência do ‘caso individual’” (2001, p. 263) e se definem como psicoterapeutas. 

 Nos outros dois grupos estão aqueles que, embora reconhecendo que os processos e 

as dinâmicas por eles investigados se inserem em situações sociais, concebem a Psicologia 

como “ciência que utiliza o método científico para o conhecimento do indivíduo.” (2001, 

p. 264) e se definem como clínicos. Além desses, há aqueles que identificam a Psicologia 

como uma ciência social e se vêem como capazes de conhecer a realidade e propor uma 

intervenção social. 

Palmonari e Zani (2001) lançam mão da noção de representação para esclarecer as 

relações existentes entre o social e o cognitivo nas diferentes posições adotadas pelos 

agrupamentos no que concerne ao conteúdo científico da Psicologia, bem como à 

importância dessa ciência na análise dos problemas sociais. Identificam na base dos 

posicionamentos os processos geradores da representação social, quais sejam: objetivação 
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e ancoragem. Assim também, analisam como tais posições se refletem no trabalho do 

psicólogo, em seus modos de intervir. Dizem eles: 

O objeto em questão remete ao mesmo tempo a um fato social (trata-se de 
uma profissão, de uma ocupação que se traduz numa prática de trabalho) e 
uma representação (os modos de aplicação da ciência psicológica). Nessas 
condições, como é possível explicar as diversas articulações entre social e 
cognitivo expressas pelas quatro posições? A noção de representação 
permite fornecer respostas satisfatórias a esse problema. (PALMONARI; 
ZANI, 2001, p. 264) 

   Ao mesmo tempo em que reconhecem a importância das representações sociais para 

oferecer significados a profissões com surgimento recente, estes autores enfatizam que a 

influência delas nos diferentes percursos da profissionalização seria menos importante, 

caso houvesse definições institucionais no momento inicial, ou melhor, no surgimento da 

profissão. 

Pensar a prática profissional a partir das representações sociais é, segundo Oliveira, 

Siqueira e Alvarenga, inaugurar um novo olhar sobre ela. Eles consideram que: 

[...] as práticas profissionais, vistas a partir das representações sociais, 
possibilitam um novo olhar não mais as considerando tão somente como 
esfera normativa, estritamente técnica e cientificamente determinada. Mas 
como expressão das subjetividades que se constituem e se expressam 
inseridas em dado espaço social. Isto implica em conceber o duplo caráter 
assumido pelas práticas profissionais: o primeiro como ação legitimada e 
legitimadora do conhecimento científico; e o segundo, como construção 
pessoal, subjetiva da realidade e, nessa medida, como experiência pessoal, 
ação criativa, conhecimento de base empírica, que participa da construção 
da realidade. (1998, 183) 

 Importa, então, lembrar que, na perspectiva psicossocial defendida por Moscovici, a 

dimensão pessoal se liga à social e à cultural, constituindo-se simultaneamente. E que, a 

partir do estudo das representações sociais, pode-se acessar o entrelaçamento dessas 

dimensões. 

 Ao refletir sobre as representações sociais acerca da saúde da criança construídas 

por familiares e profissionais da saúde, Oliveira, Siqueira e Alvarenga (1998, p. 182) 

evidenciam nos discursos apresentados o questionamento à hegemonia do saber científico 

e à negação “de suas bases no conhecimento do senso comum”, localizando assim as 

contradições e tensões existentes na relação entre representação e prática e na relação dos 

profissionais com o conhecimento científico.  
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 Nas contradições e influências recíprocas entre prática e representação vislumbram 

a possibilidade de transformação das práticas profissionais a partir do conhecimento e da 

mudança das representações. Essa mudança nas representações, por sua vez, só será 

profunda se as novas práticas persistirem, apesar das defesas que se erguem a favor das 

representações já existentes.  

 Falar sobre as possibilidades de mudança nas representações evoca a Teoria do 

Núcleo Central de Abric (1998). Nela o autor trata da organização e do funcionamento da 

representação social, destacando os elementos centrais e os periféricos. Os primeiros 

compõem o núcleo estruturante ou central e são mais resistentes à mudança, dando 

estabilidade e assegurando a continuidade da representação. 

 Circundando o núcleo central se encontram os elementos periféricos. Eles são mais 

acessíveis e fazem a interface entre o núcleo e a situação concreta. Integrando novas 

informações e transformações que ocorrem no meio, eles defendem o núcleo, permitindo 

que sejam toleradas contradições por certo período de tempo no interior da representação. 

 Assim, núcleo central e elementos periféricos funcionam como sistemas que se 

complementam. O sistema periférico, é importante sinalizar, compreende as construções 

pessoais ou subjetivas da realidade, como explica Abric: 

Este sistema periférico permite uma adaptação, uma diferenciação em função do 
vivido, uma integração das experiências cotidianas (grifo do autor). Eles permitem 
modulações pessoais em referência ao núcleo central comum, gerando 
representações sociais individualizadas (grifo do autor). Bem mais flexível que o 
sistema central, ele protege este último de algum modo, permitindo a integração de 
informações, e até de práticas diferenciadas. (1998, p.33) 

 Afora as defesas e resistência à mudança no campo representacional, Oliveira, 

Siqueira e Alvarenga (1998) sublinham como obstáculo à transformação das práticas as 

forças de poder intra-institucionais. 

 As reflexões trazidas por esses autores deixam transparecer o entendimento de que 

a relação entre conhecimento científico, conhecimento ingênuo e prática se faz de forma 

dialética e intercambiável, numa constante construção e reconstrução da realidade. Esse é 

um entendimento que está sendo perseguido neste estudo e para o qual se dirigirá a 

pesquisa, orientando-se pelos questionamentos acerca da Psicologia Jurídica - enquanto 

saber especializado, enquanto campo de conhecimento a se constituir. 
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 Por isso interroga-se, mais uma vez: ao deparar com um campo novo, os psicólogos 

constroem representação? Qual é esta representação? Como ela contribui para a 

atualização e reformulação da ciência psicológica? 
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3 “O fio condutor” 

 

Como  referido antes, a entrada em um novo campo de atuação profissional trouxe 

consigo inseguranças e inquietações que fizeram emergir inúmeros questionamentos sobre 

a Psicologia enquanto ciência e profissão. Assim, incessantemente, se ouvia: haverá um 

traço distintivo do “pensar e fazer” psicológicos no âmbito jurídico? Constituir-se-ia, 

então, uma Psicologia Jurídica?  

Dessa inquietação nasce um propósito de investigação científica: buscam-se 

compreender alguns elementos que têm orientado a prática profissional de psicólogos no 

Poder Judiciário. Mas, quem são, o que fazem e o que pensam esses profissionais? Será 

preciso conhecê-los. 

Aqui está em foco o conhecimento, em diferentes esferas, de diferentes ordens. 

Conhecimento que se pretende alcançar segundo procedimentos científicos e conhecimento 

que se produz ante os desafios do cotidiano, para embasar as práticas, suscitado por essas 

mesmas práticas. Enfim, conhecimento compartilhado.  

O primeiro, o conhecimento científico, requer um formalismo ou um percurso 

muito específico para sua edificação: o método. Para Minayo e Sanches, o método é o fio 

condutor da articulação entre a teoria e a realidade empírica. Eles dizem: “O conhecimento 

científico é sempre uma busca de articulação entre uma teoria e a realidade empírica; o 

método é o fio condutor para se formular esta articulação.” (1993, p. 240). 

Assim, a decisão por uma abordagem metodológica, quantitativa ou qualitativa, se 

fará como consequência da escolha teórica e considerando as possibilidades de 

aproximação do objeto em estudo. Neste ponto, concorda-se com Almeida, para quem “... 

uma boa pesquisa deve ser, antes de tudo, clara quanto ao seu engajamento teórico e deve 

permitir que as características do objeto investigado orientem a escolha das técnicas e 

métodos de pesquisa privilegiados para elucidá-lo.” (2005, p. 136). 

O debate conduzido por Minayo e Sanches (1993, p. 247), acerca dos alcances e 

limites da abordagem qualitativa e da quantitativa, aponta para a discordância do 

posicionamento de alguns estudiosos em colocar as duas abordagens numa escala de 

cientificidade. Para eles, a relação entre as abordagens não se reduziria a um “continuum”, 

nem poderia ser posta em termos de “oposição contraditória”. Portanto, não há que se 
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discutir sobre a cientificidade de cada uma, mas sobre sua adequação à compreensão dos 

dados e sua capacidade de responder às questões da pesquisa. Os autores complementam a 

discussão dizendo: “Assim, o estudo quantitativo pode gerar questões para serem 

aprofundadas qualitativamente e vice-versa.”  

Bauer, Gaskell e Allum (2008, pp. 18-19) distinguem quatro dimensões do processo 

de pesquisa na investigação social: delineamento da pesquisa, métodos de coleta de dados, 

tratamento analítico dos dados e os interesses do conhecimento. Para eles, a escolha 

qualitativa ou quantitativa se relaciona intimamente à geração de dados e aos métodos de 

análise, e só secundariamente ao delineamento da pesquisa e ao interesse do conhecimento, 

indicando como necessidade, na abordagem de acontecimentos sociais, um pluralismo 

metodológico. 

Importa aqui lembrar que para Denzin e Lincoln “... o uso de múltiplos métodos, ou 

da triangulação, reflete uma tentativa de assegurar uma compreensão em profundidade do 

fenômeno em questão.” (2006, p. 19). 

Assim, ao perseguir a identificação e a análise do segundo conhecimento - segundo 

na ordem como foi enunciado acima e não como hierarquia de importância -, o 

conhecimento produzido no cotidiano, compartilhado, ordenador de práticas e nelas 

originado, alçado ao lugar de destaque na teoria tomada como base neste estudo, a Teoria 

da Representação Social, pensam-se percorrer os caminhos de uma pesquisa qualitativa. 

Sobretudo ao considerar com Minayo e Sanches, que o objeto da abordagem 

qualitativa se refere ao “nível dos significados, motivos, aspirações, atitudes, crenças e 

valores, que se expressa (sic) na linguagem comum e na vida cotidiana” (1993, p. 245) e 

que a tarefa imposta ao pesquisador é de desenvolver métodos que dele se aproximem. Em 

suas palavras: 

Definir o nível de simbólico, dos significados e da intencionalidade, 
constituí-lo como campo de investigação e atribuir-lhe um grau de 
sistematicidade pelo desenvolvimento de métodos e técnicas têm sido as 
tarefas e os desafios dos cientistas sociais que trabalham com a abordagem 
qualitativa ao assumirem as críticas internas e externas exercidas sobre 
suas investigações. (MINAYO; SANCHES, 1993, p. 245) 

O desafio da construção metodológica é evidenciado também no estudo das 

representações sociais, como bem alertado por Almeida: “Como as representações sociais 

são antes de tudo produções simbólicas, uma questão importante em seu estudo é como ter 



53 
 

acesso a elas.” (2005, p.135). Nessa perspectiva, a autora sublinha a inexistência de uma 

técnica exclusiva, capaz de contemplar todas as dimensões de um objeto de representação. 

O estudo da representação social, tanto no que se refere à coleta quanto à análise de dados, 

por sua complexidade, requer uma montagem metodológica que alcance seus diferentes 

elementos: conteúdo, estrutura e organização internas, processo de constituição e funções. 

 

3.1 O Diálogo 

 

 Jovchelovitch propõe compreender a pesquisa como ato dialógico, que considera 

tanto o conhecimento do pesquisador quanto o dos sujeitos participantes. Nesse sentido, 

coloca a imperiosa necessidade que teve a psicologia em libertar-se das amarras do 

comportamentalismo, indo além do imediatamente observável, buscando entender os 

processos sociais e psicológicos subjacentes, permitindo que o campo se expresse e que o 

encontro com o Outro remodele os pressupostos do pesquisador. Ela diz: 

A atitude dialógica na pesquisa está baseada tanto no ato de ouvir o Outro e 
permitir a expressão máxima possível do campo quanto na constante 
avaliação de como a realidade do campo abala e redefine a hipótese de 
trabalho, a teoria e os pressupostos do pesquisador. (2008, pp. 285–286). 

 Nesse estudo, o Outro está caracterizado pelos “informantes”: os documentos 

consultados e o grupo de psicólogos que atua no Poder Judiciário e que está distribuído nos 

diversos órgãos da instituição. De início já era sabido que o maior contingente dos 

psicólogos podia ser encontrado na capital, em grande parte no Centro Integrado da 

Criança e do Adolescente, onde os profissionais assessoram as Varas de Família, a partir 

do Centro de Apoio Psicossocial (CAP), as Varas de Infância e Juventude da Capital (VIJ), 

a Vara Regional da Infância e da Juventude da 1ª Circunscrição Judiciária (VRIJ), a 

Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ) e as Varas Especializadas em Crimes 

contra a Criança e o Adolescente (VCCCA). Além de neste local, eles também podem ser 

encontrados no Centro ou Coordenadoria de Saúde (antigo Ambulatório), na própria 

Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP/PJPE), nos Juizados Especiais Criminais (JECRIM), 

nos do Idoso e da Mulher, na Vara de Execução de Penas Alternativas (VEPA) e nas Varas 

Cíveis, da Infância e da Juventude e de Família da Região Metropolitana do Recife e do 

interior do estado.  
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Os psicólogos se inserem no Poder Judiciário de Pernambuco (PJPE) a partir da 

seleção de voluntários, da participação em concurso público ou mediante a cessão de 

profissionais por outros órgãos. A população desta pesquisa compreendeu 

preponderantemente aqueles concursados para o cargo/função de psicólogos, mas contou 

também com os concursados para outros cargos e que se encontram no desempenho da 

função de psicólogo e aqueles cedidos de outras instituições. 

A parte preponderante da população com 66 componentes foi identificada em 

contato com a Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP/PJPE, no mês de maio de 2010, e 

está caracterizada no Quadro 3.1, que mostra a distribuição do quantitativo e local de 

trabalho de 65 deles. Este grupo de profissionais mapeado pela SGP integra o quadro 

efetivo do PJPE como Analistas Judiciários – Psicólogos. Destes, dois não puderam 

compor a população pesquisada, a própria pesquisadora e outra profissional que está 

cedida a uma instituição de saúde. 

Os demais participantes, cedidos de outros órgãos ou concursados para outros 

cargos/função, foram identificados a partir da rede de relações/indicações, estabelecida nos 

primeiros contatos com os locais onde foi identificada a presença do psicólogo, ou a partir 

da rede de relações da pesquisadora.  

ENTRÂNCIA LOCAIS QUANTITATIVO 

TERCEIRA 

1ª VIJ 07 

2ª VIJ 12 

3ª VIJ 01 

4ª VIJ 02 

1ª VRIJ* 04 

1ª VCCCA 01 

2ª VCCCA 02 

CIJ** 01 

CAP 06 

VEPA 04 

3º JECRIM 01 

JUIZADO MULHER 03 

2º JUIZADO MULHER 02 

JUIZADO IDOSO 01 
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COORDENADORIA SAUDE 04 

SUBTOTAL  51 

SEGUNDA 

VIJ PAULISTA 01 

VIJ JABOATÃO 02 

VIJ OLINDA 03 

VIJ PETROLINA 01 

VIJ CARUARU 01 

2ª VRIJ – CABO 01 

DIRETORIA FORO JABOATÃO 01 

DIRETORIA FORO OLINDA 01 

DIRETORIA FORO CAMARAGIBE 02 

2ª VARA ARCOVERDE 01 

SUBTOTAL  14 

TOTAL   65 

Quadro 3.1. Entrância, locais de trabalho e quantitativos dos Analistas Judiciários - Psicólogos do 
Poder Judiciário de Pernambuco.  

Compreender um campo específico de aplicação da Psicologia, o campo jurídico, 

fazendo um recorte para o “fazer psicológico” no judiciário, traz a necessidade de conhecer 

não só como se deu essa inserção, mas de compreender minimamente o lócus onde este 

fazer se desenvolve: o Poder Judiciário do Estado de Pernambuco. 

Assim, importa lembrar com Viana (2003) que o Judiciário no país, melhor 

dizendo, a função jurisdicional, que consiste em aplicar a lei às situações concretas visando 

solucionar conflitos, originou-se três décadas após a chegada dos portugueses. E esteve 

atrelada por longo período de tempo à função de administrar, de governar, somente 

assumindo “feições próprias”, nas palavras da autora, quando o país tornou-se 

independente da metrópole, Portugal. 

Viana ressalta que o Judiciário deve ser reconhecido em seu caráter de construtor 

da história do país, destacando que alguns que o constituíram tomaram parte em 

Pernambuco dos “movimentos revolucionários”, aqueles que intentaram a independência e 

mais tarde aqueles que perseguiam os ideais republicanos. Diz a autora: 

Muitos rebeldes republicanos e anticolonialistas foram salvos 
graças à ação de Juízes daquela época, de Juízes que arriscando não só seu 
cargo, mas a sua própria condição humana, a sua própria vida, ousaram se 
opor, ou ao rigorismo da metrópole, ou do Império e mais tarde da própria 
República. (VIANA, 2003, p. 20) 
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 O contexto político, econômico e social do país em seus períodos colonial, 

imperial, da regência e da República se reflete nos diferentes formatos em que a 

distribuição da Justiça se dá. O período republicano, firmando uma organização da Justiça 

propriamente brasileira, melhor dizendo, escapando ao domínio das ideias e dos “mandos” 

portugueses, irá consagrar, segundo Viana (2003), a independência e harmonia entre os 

três poderes: executivo, legislativo e judiciário, e trazer para este último uma composição 

dualista que contempla uma justiça federal e uma estadual.  

 A necessária independência do Judiciário é, segundo Mendes (1994), afirmada com 

a Constituição de 1988, quando fica assegurada ao mesmo a autonomia institucional e, ao 

magistrado, a autonomia funcional. Esse fato, na concepção de Viana, leva ao 

aprimoramento da democracia. Assim ela discorre: 

Os poderes devem trabalhar em conjunto, harmoniosamente. Entretanto, é 
válido mencionar que o Judiciário como guardião que é da ordem jurídica 
deve lutar como um bom soldado pela defesa da ordem jurídica de modo 
responsável, mesmo que para tanto tenha que se opor aos outros poderes, 
pois importa muito mais defender a Constituição e obedecer a Justiça. 
(2003, p. 28) 

Para o exercício de sua função, o Poder Judiciário irá se estruturar, segundo 

Nogueira (2010), contando com os seguintes órgãos: Supremo Tribunal Federal, Conselho 

Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e juízes 

federais, Tribunais e juízes do trabalho, Tribunais e juízes eleitorais, Tribunais e juízes 

militares, Tribunais e juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

Fávero, Melão e Jorge (2005, pp. 31-32) identificam no agravamento das questões 

sociais uma demanda para que o Judiciário “faça valer sua função social”, ampliando os 

limites da jurisdição, modificando sua organização e seu funcionamento. Nesse processo e 

para o desenvolvimento das funções, identificadas por elas como sendo instrumental, 

política e simbólica, é que as profissões do serviço social e da psicologia são convocadas. 

As autoras destacam que a função social do judiciário se revela de forma mais 

pungente em algumas áreas e mantém relação com as ações do Executivo, dizendo que:  

Em alguns espaços do Poder Judiciário, essas funções sociais se 
expressam mais nitidamente, como aqueles nos quais tramitam as ações 
relativas à infância, juventude, família e criminais. Nessa realidade, 
expressões da ausência, insuficiência ou ineficiência do Poder Executivo 
na implementação de políticas sociais redistributivas e universalizantes se 
escancaram, na medida em que, além dos litígios e demandas que requerem 
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intervenção judicial, como regulamentação de guarda de filhos, violência 
doméstica, adoção etc., cada vez mais se acentua uma “demanda fora de 
lugar” ou uma “judicialização” da pobreza, que busca no Judiciário, 
solução para situações que, embora se expressem particularmente, 
decorrem das extremas condições de desigualdades sociais.” (FÁVERO; 
MELÃO; JORGE, 2005, pp. 33-34, grifos do autor). 

O Poder Judiciário de Pernambuco tem sua missão definida no plano estratégico 

decenal 2010-2019, como sendo: “Fazer Justiça, de forma célere, acessível e efetiva, no 

âmbito estadual, contribuindo para a pacificação social.” (PERNAMBUCO, p. 39). Sua 

estrutura está composta pelos seguintes órgãos: Tribunal de Justiça, Tribunais do Júri, 

Conselhos de Justiça Militar, Juizados Especiais, Juízes Estaduais, conforme se lê no artigo 

14 da Lei Complementar nº 100 de 21 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Código de 

Organização Judiciária de Pernambuco. 

Assim como descrito por Costa (2006, p. 59) em seu estudo em Santa Catarina, 

também em Pernambuco se encontra um duplo grau de jurisdição, a primeira instância 

corresponde aos juízes e a segunda instância ao Tribunal, composto pelos 

desembargadores, que aqui são em número de trinta e nove. A decisão tomada em primeira 

instância pode, como diz a autora, “receber novo julgamento” de um colegiado de 

magistrados, a segunda instância. 

Para efeitos de administração da Justiça, o território do estado de Pernambuco foi 

dividido em circunscrições, comarcas, comarcas integradas e termos judiciários. As 

comarcas estão agrupadas espacialmente em dezoito circunscrições judiciárias e têm suas 

sedes nos municípios, conforme critérios definidos no Código de Organização Judiciária. 

Além disso, são classificadas em primeira, segunda e terceira entrâncias, segundo a 

população, número de eleitores, área geográfica, receita tributária e movimento forense. A 

terceira entrância corresponde à comarca da capital; a segunda entrância está composta por 

41 comarcas; e a primeira, por 109, com grande frequência esta última; a primeira 

entrância conta com vara única. 

Como aludido anteriormente e conforme o quadro 3.1, os psicólogos estão em sua 

maioria desenvolvendo seus trabalhos na terceira entrância, ou seja, na capital do estado. 

 

 

3.2 Construindo dados 
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Localizados os psicólogos e onde “fazem” o seu trabalho, parte-se para as questões 

seguintes: o que fazem e o que pensam? Este pensar-fazer, ou fazer-pensar, é aqui 

abordado a partir da perspectiva psicossociológica da Teoria da Representação Social.  

Ora, foi antes aludido que a abordagem qualitativa requer uma triangulação 

metodológica, uma multiplicidade de técnicas de coleta e análise de dados que permita 

tanto o revelar do conhecimento dos participantes, quanto o revisitar e a crítica do próprio 

conhecimento do pesquisador. Também foi aludido que a representação social, por ser um 

fenômeno complexo e por dizer respeito ao que enreda a dimensão cognitiva e a dimensão 

social, requer uma abordagem plurimetodológica em seu estudo. 

Assim, a escolha dos instrumentos e das técnicas deve refletir necessariamente os 

aspectos da Teoria da Representação Social que foram privilegiados na pesquisa, revelando 

a afiliação teórico-metodológica do pesquisador. Neste estudo, foram utilizados para a 

coleta de dados: o questionário, a associação livre, a entrevista semi-dirigida e a consulta a 

fontes documentais. 

O questionário 

Para Almeida (2005), questionários e entrevistas são instrumentos privilegiados nos 

estudos das representações sociais. Mas, ainda assim, essa autora faz a ressalva para o fato 

de que a determinação prévia de questões no questionário, mesmo que essa determinação 

esteja embasada na literatura pertinente, possa limitar a expressão dos sujeitos e simplificar 

o objeto em estudo. Selltiz, Wrightsman e Cook também observam que: “Num 

questionário a informação que se obtém é limitada às respostas escritas dos sujeitos a 

questões pré-elaboradas.” (2001, p. 16). 

Para a elaboração dos questionários desta pesquisa foram tomadas como base duas 

pesquisas anteriores, intituladas “O serviço social e a psicologia no judiciário: construindo 

saberes, conquistando direitos” de Fávero, Melão e Jorge (2005) e “O trabalho dos 

psicólogos em organizações de justiça do estado de Santa Catarina” de Costa (2006). Além 

dessas pesquisas fundamentaram essa elaboração o texto de autoria de Bernardi (1999) 

“Histórico da inserção do profissional psicólogo no Tribunal de Justiça do estado de São 

Paulo – um capítulo da psicologia jurídica no Brasil”, a Classificação Brasileira de 

Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego, em sua revisão de 2002, a Resolução n° 

13/2007 (que revogou a de nº 14/2000) do Conselho Federal de Psicologia, no trecho em 
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que descreve as atribuições do psicólogo jurídico e as leis complementares estaduais que 

dispõem sobre o exercício dos cargos e as funções de servidores do Poder Judiciário de 

Pernambuco.  

Diante dos riscos de “enviezamento” perseguiram-se, com o “crivo” da orientação e 

com o formato de questionário, os cuidados fundamentais para o respeito devido ao 

fenômeno que se constitui no ato de pesquisar, especificamente, a relação entre o 

pesquisador, o pesquisado e o objeto de estudo. Essa preocupação se fez redobrar, uma vez 

que a pesquisadora integra o grupo de Analistas Judiciários, possuindo uma relação com o 

objeto estudado, antes mesmos da proposta da pesquisa.  A partir disso é que se fez a 

opção pela aplicação de questionário online, com questões fechadas. 

Tanto na perspectiva de Selltiz, Wrightsman e Cook (2001), quanto na de Almeida 

(2005) há a possibilidade de que o uso de questionário venha a evitar vieses. É o que se 

tem no trecho que se segue: 

Os questionários são considerados um instrumento privilegiado no estudo 
das representações sociais por várias razões: permite a partir da análise 
quantitativa, identificar a organização das respostas, evidenciar os aspectos 
explicativos ou descriminantes de uma dada população (análise intragrupo) 
ou entre populações (análise intergrupos), situar as posições dos grupos 
estudados em relação aos eixos explicativos etc. Além disso, a 
possibilidade de padronização do instrumento reduz os riscos de uma 
interpretação equivocada por parte do pesquisador e evita grandes 
variações na interpretação das perguntas, já que as questões são exatamente 
as mesmas para todos os sujeitos. (ALMEIDA, 2005, p. 137) 

 

A entrevista 

Para Selltiz, Wrightsman e Cook (2001), a entrevista face a face permite o 

estabelecimento de rapport com o entrevistado, possibilitando esclarecimentos e correções, 

que não são possíveis nos questionários enviados, e ainda a observação da situação em que 

ocorre. Além disso, para eles, “a entrevista é mais apropriada do que o questionário, por 

revelar informações que são tanto complexas (grifo dos autores) como emocionalmente 

carregadas por favorecer o aparecimento de sentimentos subjacentes a uma opinião 

expressa”. (SELLTIZ, WRGHTSMAN, COOK, 2001, p. 20) 

 Almeida, por seu turno, refere que a entrevista foi, por um longo tempo, 

considerada como a técnica “mais interessante e complexa para estudar as representações 



60 
 

sociais [...], a entrevista em profundidade (ou se preferirmos, a entrevista guiada ou 

diretiva) permanece como sendo um método indispensável no seu estudo.” (2001, p. 16). 

 A opção feita aqui foi pela entrevista semi-dirigida ou semi-estruturada, pois 

segundo Flick (2004, p. 89 - 107), este modelo traz mais possibilidades, para que os 

sujeitos expressem seus pontos de vista, que uma entrevista padronizada ou um 

questionário. Acrescenta o autor que o uso de guia na entrevista aumenta as condições de 

comparar dados e de estruturá-los. 

A associação livre 

No estudo das representações sociais, Abric (2003) ressalta a importância que se 

tem de conhecer a hierarquia dos elementos que compõem seu conteúdo e a forma como 

estes se relacionam, e é essa organização que traz o sentido para os elementos do conteúdo, 

podendo ser centrais ou periféricos. Como consequência metodológica, o autor aponta a 

necessidade de conhecer o núcleo central da representação e se inspira nos trabalhos de 

Vergès para que se faça a coleta de dados. 

Então, segundo Almeida (2005), para se conhecer a forma como está estruturada 

internamente a representação social, ou seja, conhecer seus elementos centrais e 

periféricos, pode-se lançar mão da técnica da associação livre. Esse conhecimento pode ser 

atingido ao se cruzarem os seguintes indicadores: palavras mais frequentes e palavras 

indicadas como mais importantes para designar o objeto da representação. Para esta autora: 

A técnica da associação livre consiste exatamente em apresentar a um 
sujeito (alguém que representa algo), uma palavra, frase ou expressão (algo 
que está sendo representado por alguém), que funcionará como um termo 
indutor, correspondendo ao objeto de representação que está sendo 
investigado. (2005, p.152). 

 

A análise de documentos 

 Embora, segundo esta mesma autora, a utilização da análise documental no estudo 

das representações sociais não seja algo comum, isso não a destitui de sua importância, 

ficando reconhecida a pertinência de sua aplicação a diferentes documentos. Neste trabalho 

a fonte documental pesquisada constituiu-se basicamente pelas leis estaduais que se 

referem à organização judiciária do estado de Pernambuco, no que diz respeito à inserção e 

atuação do psicólogo no PJPE: as leis estaduais: nº 10.695 de 27/12/1991, nº 10.947 de 
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02/09/1993, nº 11.195 de 28/12/1994, nº 12.643 de 22/07/2004, nº 13.332 de 07/11/2007, 

nº 13.456 de 26/05/2008 e 13.711 de 06/01/2009. Para subsidiar a análise dos dados delas 

extraídos dois quadros de referência (quadro 4.1 e quadro 4.2) foram construídos e são 

apresentados no capítulo seguinte. 

 

3.3 Descobrindo conhecimentos: coletando dados. 

 

Para ir ao encontro do campo de pesquisa e para, como diz Jovchelovitch, “des-

cobrir” um mundo de conhecimentos, foi realizada reunião junto à Secretaria de Gestão de 

Pessoas do Poder Judiciário de Pernambuco – SGP/PJPE para apresentação do Projeto de 

Pesquisa e do Termo de Consentimento para Realização da Pesquisa. 

Assim, a primeira etapa do estudo consistiu na realização de reuniões com a 

SGP/PJPE para o levantamento de informações que permitissem o mapeamento das áreas e 

dos locais de trabalho dos profissionais e de seu quantitativo, além de documentos que 

porventura designassem ou oferecessem indicativos para as atribuições dos mesmos.  

Também foram realizados, em maio de 2010, contatos com a Biblioteca do Palácio da 

Justiça e com a Gerência de Acolhimento e Seleção e o Núcleo de Movimentação de 

Pessoal, ambos integrantes da SGP-PJPE. As informações aí coletadas estão registradas no 

Quadro 3.1 acima, que identifica o quantitativo de Analistas Judiciários e seus locais de 

trabalho segundo a entrância, e nos quadros 4.1 e 4.2 que trazem a transcrição resumida 

das referidas leis. 

Por se encontrarem os profissionais distribuídos em diferentes órgãos da Instituição 

(como anteriormente indicado), pelo propósito de alcançar na pesquisa o máximo da 

população e por orientação da Secretaria de Gestão de Pessoas, a solicitação do 

consentimento para a realização do estudo foi dirigida ao Presidente do Tribunal de Justiça 

de Pernambuco e não ao gestor de cada órgão onde os profissionais desempenham suas 

funções, conforme consta do Apêndice A. 

De posse da solicitação de consentimento com a autorização do presidente da 

Instituição, para que o estudo fosse realizado com os psicólogos, o projeto foi apresentado 

ao Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Centro de Ciências da 
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Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (CEP/CCS/UFPE), que comunicou a 

autorização para realizar a coleta de dados por meio do ofício de número 115/2010-

CEP/CCS, datado de 25 de maio de 2010.   

Uma vez identificados os locais de trabalho e os profissionais em exercício na 

função de psicólogo que, segundo informações daquela Secretaria, eram naquele momento 

em número de sessenta e seis e integravam a categoria de analistas judiciários do grupo de 

apoio especializado - psicólogo, foi procedido o recrutamento em contato inicial por 

telefone para informá-los sobre a pesquisa, para a sondagem da disponibilidade de 

participação e para solicitação do endereço eletrônico para envio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e aplicação do questionário. Tal termo (vide Apêndice 

B), além de indicar o objetivo da pesquisa, indicava também os riscos e benefícios da 

mesma. A concordância com seu teor foi condição para o acesso ao instrumental.  

Considerou-se importante a realização de um estudo piloto ou pré-teste com alguns 

psicólogos, no intuito de analisar se o formato pretendido para a aplicação do questionário 

e para a realização da entrevista posterior (além dos próprios dados aí coletados) 

possibilitavam o alcance dos objetivos da pesquisa, bem como se o conteúdo, abordado nos 

mesmos, era compreensível aos sujeitos pesquisados. Trabalhou-se em conformidade com 

as ideias de Selltiz, Wrightsman e Cook de que: “O pré-teste fornece um meio de captar e 

resolver problemas não previstos na aplicação do questionário, tais como a formulação, 

sequência ou tamanho das questões. Pode também indicar a necessidade de questões 

adicionais ou a eliminação de outras.” (2001, p.26), e de que as pessoas entrevistadas no 

pré-teste devem ser semelhantes àquelas que serão entrevistadas no estudo final. 

Almeida também realça a importância do estudo piloto, dizendo:  

“Habitualmente, constrói-se um questionário a partir de um estudo piloto, 
no qual se entrevista uma amostra da população estudada, levantando-se 
por esta via os elementos de informação que esta população possui. Pode-
se, também, no estudo piloto utilizar questionários com questões definidas 
a partir da literatura existente sobre o tema investigado, testando sua 
adequação para os objetivos da pesquisa.” (ALMEIDA, 2005, p. 137) 

Assim, a pesquisa piloto permitiu conhecer o funcionamento dos instrumentos, a 

forma e duração da aplicação, além do conteúdo levantado, ensejando re-elaborações tanto 

dos instrumentos quanto da sequência de aplicação.  
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Para esse momento piloto, foi selecionada uma pequena amostra do quantitativo 

apresentado pela SGP/PJPE, constituída de cinco por cento da população, ou seja, três 

psicólogos, dois cedidos de outros órgãos à Instituição e um que havia se inserido por 

concurso para outra função. A seleção se deu pelo critério da acessibilidade a esses 

profissionais, melhor dizendo, pelo contato mais frequente, facilitado pelo desempenho de 

atividades profissionais da pesquisadora na instituição. Desse estudo redundou uma nova 

ordenação na aplicação das fases do questionário, o enxugamento do número de questões e 

a reformulação do guia para as entrevistas semi-dirigidas. 

O questionário foi composto de duas fases, a primeira de associação livre e a 

segunda de múltipla escolha (Apêndice C). Na associação livre foi solicitado que o 

participante indicasse seis palavras ou expressões que lhes vinham à mente quando 

escutavam o “termo indutor” psicologia, em seguida que organizassem em ordem de 

importância e justificassem o porquê de tal ordenação. O mesmo procedimento foi 

solicitado para o “termo indutor” psicologia jurídica.  

Nessa primeira fase do questionário, antecedida pelo Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, o acesso ao instrumento foi condicionado à expressão de concordância 

com o teor do Termo pelo participante. A ela responderam cinquenta e cinco profissionais 

que foram informados do encerramento da coleta e início da análise dos dados 

apresentados para que, em seguida, se fizesse a aplicação da segunda fase. 

A segunda fase do questionário foi também acordada com os psicólogos e enviada 

para o endereço eletrônico dos mesmos. Assim como a primeira, essa parte ficou 

disponibilizada por aproximadamente três semanas, período que se fez concomitante ao 

agendamento e à realização das entrevistas semi-dirigidas. A proposta dessa fase foi 

sistematizar as informações que indicam as áreas de atuação dos psicólogos, seu local de 

trabalho, a população por eles atendida e suas principais atribuições. Os dados foram 

apresentados em tabelas específicas e gráficos para viabilizar sua análise e interpretação, 

como se vê nos Apêndices D (tabelas) e E (gráficos). 

O material coletado em cada momento foi designado numericamente, como seja: 

sujeito 1, sujeito 2 e assim por diante. Não constavam informações sobre os participantes, 

além de idade e gênero, como se observa no modelo do questionário e na guia de entrevista 

no Apêndice F. Além disso, a pesquisadora se obrigou a guardar sigilo sobre os dados de 

identificação dos participantes. Manteve-se como exclusivo desta e, quando necessário, da 
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orientadora, o acesso à íntegra do material coletado e, quando gravado sob autorização, à 

transcrição do mesmo. Esse material foi armazenado em mídia digital e ficou depositado e 

sob a guarda do Laboratório de Interação Social Humana – LABINT do Departamento de 

Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, sob a responsabilidade da professora 

orientadora. 

Após a análise da primeira parte dos questionários, um novo contato telefônico foi 

feito para agendamento das entrevistas. Vale lembrar que, como referido antes, nesses 

contatos telefônicos ao longo do trabalho de campo, foram identificados profissionais que 

não estavam mapeados pela SGP-PJPE e que, ao serem acrescidos ao levantamento inicial, 

perfizeram um total de oitenta e um psicólogos localizados. Desse total, setenta e quatro 

foram contatados por telefone ou pessoalmente e convidados a participar da pesquisa. 

Portanto, os considerados participantes da pesquisa foram em número de 56, o que 

corresponde a 75,7% da população contatada. 

A partir das informações do Quadro 3.1 e daquelas colhidas na associação livre, no 

item de identificação, foi possível construir a caracterização da população participante em 

termos de gênero, faixa etária, modalidade de inserção no PJPE e local de trabalho (Quadro 

3.2).  

Essa caracterização foi ponto de partida para a construção da amostra que iria 

participar das entrevistas. A amostra, definida previamente, foi constituída por vinte por 

cento da população que respondeu às duas fases do questionário (associação livre e 

múltipla escolha), perfazendo um quantitativo de doze profissionais. O percentual de vinte 

por cento foi adotado em referência e aproximação ao estudo realizado com profissionais 

do Poder Judiciário de São Paulo; nele Fávero, Melão e Jorge (2005) consideraram que o 

quantitativo de aproximadamente vinte cinco por cento da população que respondeu aos 

questionários poderia ser tomado como representativo e significativo.  
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Faixa etária (anos) Quantitativo Gênero Quantitativo 

24,5 – 32,5 21 Masculino 08 
32,5 – 40,5 12 Feminino 47 
40,5 – 48,5 11 Total 55 
48,5 – 56,5 10   
56,5 – 64,5 01   
Total 55   
  

Modalidade de inserção no PJPE Quantitativo Locais de trabalho* Quantitativo 
Concurso para psicólogo 1993 08 Infância e juventude 27 
Concurso para psicólogo 2001 05 Família 11 
Concurso para psicólogo 2007 34 Criminal 09 
Concurso para outro 
cargo/função 

08 Fórum/Vara Cível-
Criminal 

02 

Total 55 SGP/Centro de Saúde 05 
  Central de Mediação 01 
  Outro 00 
  Total 55 
Quadro 3.2 Quantitativo quanto a faixa etária, gênero, modalidade de inserção no PJPE e local de 
trabalho.  

Mais uma vez esteve presente a preocupação com os vieses que podem ser trazidos 

pelo pesquisador para o estudo, determinando a opção de composição da amostra por 

sorteio. Pela facilidade de acesso, o sorteio teve início com os órgãos da capital e, 

paralelamente, eram feitos os agendamentos das entrevistas. Dentro das categorias 

estabelecidas, o número de entrevistados correspondeu proporcionalmente ao tamanho da 

amostra (20%), com os participantes escolhidos ao acaso.   

O guia das entrevistas semi-dirigidas foi elaborado a partir da avaliação trazida 

pelos resultados da pesquisa piloto e da análise do resultado das associações livres com o 

uso do software EVOC (vide Apêndice C). A entrevista foi concebida como um espaço 

para aprofundar informações e circunscrever os sentidos que os profissionais atribuem a 

sua prática no judiciário. E como oportunidade para esclarecer o conhecimento que 

constroem sobre a psicologia jurídica, para compreender como esse saber foi se 

constituindo e se o conhecimento construído e compartilhado nessa prática permeia o 

conhecimento científico.  

Tratou-se, pois, de momento fundamental para celebrar o diálogo entre o 

pesquisador, os sujeitos participantes e o objeto de estudo, deixando evidenciado o 

processo gradual de construção da pesquisa e a oportunidade constante de avaliação de sua 

prática, conforme ressaltado quando anunciada a opção por uma abordagem qualitativa. 

Dessa forma, reafirmam-se as ideias de Jovchelovitch de que: “Por meio do ato dialógico o 
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saber e os pressupostos dos pesquisadores e a realidade do campo se confrontam, 

produzindo reajustamento, mudança e ampliação de fronteiras em todos os conhecimentos 

implicados.” (2008, p. 286). 

 

3.4 Um mundo de conhecimentos: tratamento e análise dos dados 

 

 Nos caminhos percorridos, nos encontros vivenciados durante o estudo, 

conhecimentos são construídos e reconstruídos, como foi visto com Jovchelovitch. 

Necessário é tomá-los como dados a serem apresentados e, num exercício de garimpagem, 

localizar ali os significados partilhados, enfrentando os desafios da interpretação que se 

impõem ao pesquisador. Como bem referido por Denzin e Lincoln:  

[...] a pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o 
pesquisador no mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais e 
interpretativas que dão visibilidade ao mundo. Essas práticas transformam 
o mundo em uma série de representações, incluindo as notas de campo, as 
entrevistas, as conversas, as fotografias, as gravações e os lembretes. Nesse 
nível, a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem naturalista, 
interpretativa, para o mundo, o que significa que seus pesquisadores 
estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender, ou 
interpretar, os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a ele 
conferem. (2006, p. 17)  

 

Análise documental e de conteúdo 

 

Bardin estabelece um paralelo entre a análise de conteúdo e a análise documental e 

define esta última como “um conjunto de operações visando representar o conteúdo de um 

documento sob uma forma diferente da original, a fim de facilitar, num estado ulterior, a 

sua consulta e referenciação.” (2009, p. 47). Essas operações dão conta de tratar “a 

informação contida nos documentos”, armazenando-as de uma forma diferente, com vistas 

a facilitar o acesso do leitor, “de tal forma que este obtenha o máximo de informação 

(aspecto quantitativo), com o máximo de pertinência (aspecto qualitativo)”. (2009, p. 47). 

Assim, procedeu-se à leitura do conteúdo das leis estaduais nº 10.695 de 

27/12/1991, nº 10.947 de 02/09/1993, nº 11.195 de 28/12/1994, nº 12.643 de 22/07/2004, 

nº 13.332 de 07/11/2007, nº 13.456 de 26/05/2008 e 13.711 de 06/01/2009, de forma a 
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fazer surgir os pontos de aproximação e distanciamento entre elas, no que se refere às 

exigências ou determinações institucionais em relação ao trabalho do psicólogo. Os dados 

extraídos dos textos foram armazenados nos Quadro 4.1 e 4.2, analisados e discutidos no 

próximo capítulo. 

Bardin chama a atenção para a adequação do uso da análise de conteúdo em casos 

em que o pesquisador se percebe familiarizado com seu objeto, num esforço por controlar 

a projeção de sua própria subjetividade sobre o fenômeno estudado, como também de ir 

além dos significados imediatos das comunicações. Ela diz: “Esta atitude de ‘vigilância 

crítica’ exige o desvio metodológico e o emprego de ‘técnicas de ruptura’ e afigura-se 

tanto mais útil para o especialista das ciências humanas, quanto mais ele tenha sempre uma 

impressão de familiaridade face ao seu objeto de análise.” (2009, p. 30). 

Em conjugação com o uso de programas de computador, como o ALCESTE, a 

análise de conteúdo pode permitir um aprofundamento ou ampliação das interpretações, 

além de auxiliar no distanciamento necessário entre a pesquisadora e os dados. 

Uso de software  

Do material coletado na Associação Livre foi selecionada a parte que se referiu ao 

termo indutor “psicologia jurídica” para preparação do conjunto de informações, a fim de 

ser tratado a partir do programa de análise de evocação (EVOC). Esse programa localiza as 

palavras mais frequentes e as relaciona ao grau de importância que lhes foi atribuído pelos 

participantes, trazendo informações sobre a organização e estrutura da representação 

social, pois indica seus elementos centrais e periféricos, como abordado no capítulo 

anterior.  

Assim, nesta preparação as expressões ou palavras com sentido semelhante foram 

agrupadas, e uma delas escolhida para nomear aquele grupo. Grupo de palavras que 

possuíam um sentido específico quando emitidas em conjunto foram ligadas por hífen. Os 

grupos alcançados pela semelhança de sentidos foram os seguintes: campo novo (campo 

novo na psicologia, inovação da psicologia, área em construção, área jovem dentro da 

psicologia, campo em construção, novo campo de atuação, interface ainda em construção), 

trabalho interprofissional (interface, interdisciplinaridade, intersetorialidade, equipe 

interprofissional, trabalho interprofissional, trabalho em grupo), conflito interpessoal 

(conflito, lidar com conflitos, conflito interpartes, litígio, litígio nas relações familiares, 

litígio familiar), lei (lei, legislação, aparato legal, normatização), contexto judiciário 
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(contexto judiciário, atuação no judiciário, Poder judiciário, Tribunal de Justiça, ligação 

com o sistema de justiça, psicologia no direito, auxílio ao tribunal, direito X psicologia), 

ajuda (ajuda, ajudar, acolhimento, auxílio, servir e proteger, contribuir para o 

desenvolvimento do outro) e ética (ética, compromisso ético) 

Também os dados colhidos nas entrevistas foram preparados para análise a partir de 

um programa de computador, denominado Análise Quantitativa de Dados Textuais – 

ALCESTE. O programa classifica os enunciados dos sujeitos, segundo o sentido que 

apresentam e segundo as características (variáveis) que os designam. Assim, diferentes 

classes de palavras irão indicar diferentes discursos acerca de um objeto, neste caso acerca 

da psicologia jurídica, que possivelmente expressam formas específicas de pensá-lo.  

A preparação das entrevistas para o tratamento pelo programa compreendeu a 

identificação do conteúdo de cada entrevista por informações (variáveis) de idade, gênero, 

inserção na instituição e local de trabalho. As respostas às entrevistas juntas constituem o 

corpus que será analisado e cada uma em separado, uma unidade de contexto inicial. O 

corpus é dividido em segmentos de texto chamados de unidades de contexto elementar, a 

partir da ocorrência de alguns vocábulos. O programa relaciona os segmentos e a 

ocorrência dos vocábulos em classificações sucessivas, indicando aqueles segmentos que 

se relacionam com as classes resultantes da análise. Uma explicação mais aprofundada 

sobre o funcionamento desse software é encontrada na Tese de Doutorado de Nascimento 

(2006), intitulada “Memória dos verdes anos: saudade da infância na música popular 

brasileira – uma investigação e uma proposta de análise de dados”. 
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4 Do novo ao tradicional: a psicologia no judiciário. 

 

 Realçadas algumas perspectivas acerca do percurso da psicologia rumo ao status de 

disciplina autônoma no Brasil, localizados os seus encontros com a ciência do Direito e 

levantados os desafios de praticar a interlocução entre vários saberes, retomam-se as 

questões que instigaram a investigação empreendida, nos termos em que foram traduzidas 

para orientar a montagem metodológica. Afinal, hoje, como os psicólogos que atuam no 

Poder Judiciário de Pernambuco concebem a psicologia jurídica? Esta questão é 

desdobrada em: quem são eles? O que fazem? O que pensam? 

 É necessário apreciar os dados e fazer operar o diálogo entre o pesquisador e o 

pesquisado, como referido a partir da visão de Jovchelovitch (2008). É preciso dar 

visibilidade ao mundo, como apontado por Denzin e Lincoln (2006). Neste estudo, 

descortina-se um mundo de conhecimentos, de relações entre domínios de saber, de 

definições e “reinvenções”.  

 Para desenvolver a investigação como “atividade situada”, conforme indicado por 

Denzin e Lincoln (2006), optou-se por iniciar apresentando as determinações do contexto 

institucional no que se refere à presença de psicólogos em seu corpo funcional. Vale 

lembrar que foi tomada como marco para este estudo a entrada do psicólogo no Poder 

Judiciário. Segundo Fávero, Melão e Jorge (2005), essa presença é convocada para que a 

função social do Judiciário se cumpra e para corresponder às demandas da sociedade 

diante das complexas relações que se constroem a partir das mudanças econômicas e dos 

avanços tecnológicos. 

Partindo do suposto de que a prática desenvolvida por esses profissionais vem 

delimitada por diversos elementos e que, entre eles, situam-se as exigências e 

normatizações institucionais, reveladas, por exemplo, no texto das leis, propõe-se a análise 

do que nelas está previsto como incumbência, em outras palavras, atribuições do 

psicólogo. 

Importa assinalar que somente em 1991 foi criado o cargo de psicólogo no corpo 

funcional do Poder Judiciário de Pernambuco, embora se saiba que anteriormente a 

instituição contasse com profissionais da área, provenientes de outros órgãos públicos. E 

que, no ano anterior à criação do cargo no PJPE, foi promulgada e entrou em vigor a Lei 
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Federal nº 8.069/90, denominada Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta, em seus 

artigos 150 e 151, prevê a implantação no âmbito do Poder Judiciário de equipe 

interprofissional e indica algumas de suas atribuições. 

 

4.1. O campo institucional 

 

A partir de pesquisa realizada na Biblioteca do Palácio da Justiça, onde foram 

consultadas as pastas que catalogam a legislação pertinente aos cargos e às atribuições dos 

serventuários do Poder Judiciário, fez-se o registro das leis estaduais que se referiam ao 

cargo ou à função de psicólogo. Em seguida, realizou-se a consulta às páginas eletrônicas 

do Tribunal de Justiça e da Assembléia Legislativa de Pernambuco para o acesso ao texto 

integral das referidas leis. A leitura comparada permitiu que o conteúdo resumido das 

mesmas fosse organizado nos Quadros 4.1 e 4.2. 

Numa primeira e rápida leitura do texto das leis estaduais, é possível perceber que, 

criado em 1991, o cargo de psicólogo vai paulatinamente sendo transformado em função. 

Suas atribuições foram sendo reformuladas, inclusive em alguns momentos com pouca 

clareza de suas especificidades. 

Lei Nº Data de 
promulgação 

Ementa Resumo do conteúdo  

10.695 27/12/1991 Introduz Modificações na 
Organização Judiciária do Estado, 
cria cargos e dá outras 
providências. 

Cria cargo de psicólogo para a área da 
Infância e da Juventude da Capital, 
provido por concurso público.  
• Descreve sinteticamente o cargo e 

define atribuições e requisitos para 
seu provimento. 

10.947 02/09/1993 Dispõe sobre o Plano de Cargos e 
salários dos servidores pertencentes 
ao Fórum da Capital, fixa 
vencimentos e dá outras 
providências. 

Institui o Plano de Cargos e Salários 
dos servidores do Poder Judiciário – 
Fórum da capital, com vistas à 
estruturação de carreiras de modo a 
oferecer serviço mais adequado e 
eficiente. 
• O cargo de psicólogo, em conjunto 

com médico legista, traumatologista, 
médico legista oftalmologista e 
assistente social, integra o grupo 
ocupacional denominado científico 
multidisciplinar. A nomenclatura do 
cargo e suas funções permanecem 
inalteradas. 

11.195 28/12/1994 Dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos dos 

Distribui o quadro de funcionários do 
Poder Judiciário em quatro grupos 
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servidores do Poder Judiciário e dá 
outras providências. 

ocupacionais. O grupo científico 
multidisciplinar é constituído pelos 
cargos de médico legista 
traumatologista, assistente social, 
psicólogo, médico, bibliotecário, 
analista de sistemas e médico 
psiquiatra. O cargo de psicólogo 
permanece inalterado em sua 
nomenclatura e atribuições. 
Cria cargos de provimento efetivo do 
Poder Judiciário, entre eles 10 de 
psicólogo. 

Quadro 4.1 - Resumos de leis atinentes ao cargo de psicólogo no Judiciário de Pernambuco nos 
anos 1990. 

A lei nº 10.695 de 27 de dezembro de 1991, assim descreve as atribuições do cargo 

de psicólogo, criado no âmbito da infância e juventude: diagnóstico psicológico; orientação 

e seleção profissional; orientação psicopedagógica; acompanhamento psicológico para 

soluções de problemas de ajustamento; realização de perícias e emissão de pareceres sobre 

a matéria psicológica. 

Esse elenco de atribuições exige um olhar atento, sobretudo quando se considera o 

pensamento de Foucault (2003) sobre as relações de poder e sobre as ciências humanas nas 

diferentes estratégias de descoberta da verdade e de “fazer justiça”. Trata-se, para ele, na 

sociedade contemporânea, de exercer vigilância e controle sobre os indivíduos, 

conhecendo-os, através das instituições psicológicas, médicas, pedagógicas. 

Assim, é preciso pensar na possibilidade de estar sendo a psicologia convocada 

como um saber especializado que deve estabelecer os padrões e as normas de 

comportamento, e buscar a sua correção, quando a instituição lhe coloca a missão 

diagnóstica, pericial e de solucionadora de problemas de ajustamento. Também 

Canguilhem (1999), ao questionar a existência da Psicologia, irá alertar os psicólogos para 

os riscos de assumirem uma função policialesca. Contudo, é fundamental sublinhar que de 

alguma forma esse rol de funções não se limita à tarefa de “estrito avaliador da intimidade” 

como alertado por Jacó-Vilela (1999, p. 17) ou ao “papel exclusivamente pericial” como 

atentado por Brito (1999, p. 7). 

É possível que a expectativa ou mesmo exigência de que a psicologia exerça um 

papel de controle da conduta humana, traçando seus padrões normais, se deva à trajetória 

que a mesma percorreu junto ao campo jurídico. Nesse sentido, é interessante lembrar que 

Rovinski (2009) fez uma retomada de fatos históricos que caracterizaram o surgimento da 
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Psicologia Jurídica no Brasil, no intuito de analisar as tomadas de posição que eram 

expressas nos relatos de estudiosos e profissionais quanto à avaliação psicológica.  

Em seu trabalho, aquela autora deixou evidente que a entrada do psicólogo no 

judiciário, na maioria dos estados brasileiros, se fez posterior à entrada em instituições do 

sistema prisional, a partir da década de 1980, à exceção dos estados de Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul, nos quais as entradas se fizeram simultâneas e até mesmo antes da 

regulamentação da profissão. De qualquer sorte, a inserção na instituição judiciária marca 

uma mudança, pois a atuação não se daria apenas na área criminal, mas também na cível, 

num trabalho com famílias, crianças e adolescentes. Portanto, pensa-se que a criação em lei 

do cargo no judiciário veio reconhecer uma atuação já há muito em curso e refletiu áreas 

clássicas de aplicação da Psicologia – como educação, organizacional e clínica – quando 

definiu as atribuições que este profissional deveria exercer na instituição. 

Em 1993, ano da realização do primeiro concurso para psicólogo no PJPE, uma 

nova lei a de nº 10.947, ao instituir o Plano de Cargos e Salários dos servidores do Fórum 

da Capital, insere no grupo ocupacional denominado de “científico multidisciplinar” o 

cargo de psicólogo, mantendo sua nomenclatura e suas atribuições definidas na lei anterior 

(Quadro 4.1). A inserção do psicólogo em categoria designada como “multidisciplinar” 

poderia já insinuar uma atuação em equipe, conforme previsto na Lei Federal já citada, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, e levantar a possibilidade de construção de práticas 

inovadoras, conforme a visão de Yamamoto e Campos (1997). 

No ano seguinte, 1994, um plano mais abrangente para o Poder Judiciário como um 

todo e não apenas para o Fórum da Capital, foi instituído pela lei nº 11.195, criando 10 

cargos de psicólogo sem alterar sua nomenclatura e suas atribuições (Quadro 4.1). Essa 

criação se faz na vigência do concurso de 1993, pois somente em 2001 novo concurso seria 

realizado. 

A partir do ano de 2004, portanto 13 anos após a criação do cargo de psicólogo no 

PJPE, modificações na organização judiciária estadual, em consonância com as 

modificações no Sistema de Justiça em âmbito nacional, começam a impactar a 

delimitação que até então vinha sendo mantida para a atuação desse profissional. (Quadro 

4.2) 
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Lei Nº Data de 
promulgação 

Ementa Resumo do conteúdo  

12.643 22/07/2004 Dispõe sobre Modificações no 
Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos dos servidores do 
Poder Judiciário e determina 
providências pertinentes. 

Enquadra os cargos de psicólogo, 
assistente social, analista de sistemas, 
bibliotecário e médico na carreira 
denominada de Analista Judiciário, 
Grupo Apoio Especializado.  
Cria 74 cargos de Analista Judiciário 
que serão distribuídos em seus três 
grupos: Judiciário, Apoio 
Especializado e Administrativo.  
Define as atribuições do Grupo de 
Apoio Especializado de forma geral, 
mas deixa claro que a atuação se fará 
na área de competência e 
especialização. 

13.332 07/11/2007 Dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos, define a 
nova Política de Valorização 
Funcional dos Servidores Públicos 
do Poder Judiciário do Estado de 
Pernambuco e determina outras 
providências. 

Define a função Apoio Especializado 
como serviços que exigem habilidades 
específicas e inerentes às atividades do 
Poder Judiciário, como, por exemplo, 
saúde, pedagogia, contadoria, 
informática, psicologia, serviço social e 
outras. 
Caracteriza os cargos efetivos como 
cargo amplo, podendo o servidor optar 
pela especialização disponível, caso 
haja a necessidade de serviço. 
Cria a Gratificação de Risco de Vida 
para psicólogos e assistentes sociais 
que realizam atividades externas. Prevê 
como requisito, para exercer o cargo 
comissionado de chefe do Centro de 
Apoio Psicossocial, o nível superior 
completo em psicologia.  
Descreve as atribuições do cargo de 
Analista Judiciário de forma a englobar 
todas as áreas.    

13.456 26/05/2008 Altera o quadro de cargos de 
provimento em comissão e funções 
gratificadas do Poder Judiciário e dá 
outras providências. 

Cria sete cargos de Analistas 
Judiciários, para a função de psicólogo. 
Descreve os requisitos para o 
provimento e as atribuições deste 
cargo/função, que se fará em sua área 
de competência. 

13.711 06/01/2009 Altera a Lei nº 13.332, de 07 de 
novembro de 2007, e a Lei 13.550, de 
15 de setembro de 2008, transforma 
cargo de provimento efetivo, cria 
cargos de provimento em comissão e 
funções gratificadas e dá outras 
providências  

Dá nova redação às atribuições do 
cargo de Analista Judiciário. O cargo 
de psicólogo encontra-se aí enquadrado 
desde 2004, pela Lei 12.643. 

Quadro 4.2 – Resumo de leis atinentes ao cargo/função de psicólogo no Judiciário de Pernambuco 
de 2004 a 2009  

Com a lei nº 12.643 de 22 de julho de 2004, o cargo de psicólogo passa a integrar o 

Grupo de Apoio Especializado na carreira de Analista Judiciário. Veja-se o que diz seu 

Artigo 2º: 
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Considera-se para os fins desta Lei: a) Grupo Ocupacional – o 
conjunto de cargos organizados em carreiras de conformidade com a 
natureza das atribuições e responsabilidades inerentes ao servidor, visando 
à execução de serviços de apoio à prestação jurisdicional; [...] e) Carreira – 
a linha ascendente formada pelos diversos graus de cada cargo, através da 
qual ocorre a progressão, dentro da mesma referência. 

E ainda o que diz seu artigo 27: “O enquadramento dar-se-á da seguinte forma: [...] 

IX – a carreira de Analista Judiciário, Grupo Apoio Especializado, referência PJ IV, será 

composta pelos anteriores cargos de: Assistente Social; Psicólogo; Analista de Sistemas; 

Bibliotecário; Médico.” 

Assim, as atribuições descritas na lei vão se referir ao grupo e à carreira como um 

todo, dirigindo-se a diferentes profissionais simultaneamente, sem adentrar as 

especificidades de cada área. Conforme se vê em seu Anexo III (Atribuições e requisitos 

para provimento dos cargos efetivos) que descreve as atribuições do Analista Judiciário do 

Grupo de Apoio Especializado como sendo: assessoramento técnico; realização de 

perícias, judiciais ou não, e elaboração de projetos e pareceres sobre matéria de sua área de 

competência; supervisão, fiscalização e desempenho de atividades técnicas na sua área de 

competência e em suas especializações; e prestação de serviços de consultoria na sua 

especialidade.  

Um parêntese aqui se faz fundamental: ao mesmo tempo em que, nos textos legais 

concernentes ao judiciário pernambucano, o lugar e as atribuições do psicólogo vão 

ficando menos específicos à aplicação do saber psicológico à área jurídica, a sua prática 

decorrente leva a categoria de psicólogos, através de conselho profissional, a reconhecer a 

especialidade da Psicologia Jurídica, com a resolução nº 14, de 20 de dezembro de 2000. 

Percebe-se aqui um contraste entre a busca de delimitações por parte dos psicólogos e as 

tênues fronteiras que vão indicar seu papel e lugar na instituição, que a princípio foram 

demarcados mais claramente. 

Importa ressaltar que, embora tal lei descreva em conjunto as atribuições de 

diferentes profissionais, há nessa descrição o realce de que a atuação deve ocorrer na área 

de competência e especialização. Isso, porém, não se fará tão claro com a organização 

trazida em 2007, pela lei nº 13.332, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos, caracterizando a antiga carreira de Analista Judiciário como cargo, e o grupo 

ocupacional de Apoio Especializado como função (Quadro 4.2). Nesse ano ocorre o 

terceiro concurso para psicólogos. 
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Assim, a lei nº 13.332/2007 estabelece que carreira é a “organização estruturada de 

cargos, sendo definida por padrões salariais” e que cargo efetivo é o “conjunto de funções 

da mesma natureza e requisitos semelhantes que definem e ordenam as atividades [...]”, 

dando-lhe a característica de cargo amplo. A função apoio especializado, por sua vez, vem 

assim discriminada: “compreende os serviços que exigem dos profissionais o domínio de 

habilidades específicas inerentes às atividades do Poder Judiciário de Pernambuco como 

saúde, pedagogia, contadoria, informática, psicologia, serviço social e outras áreas afins a 

critério da administração.” 

A característica de cargo amplo proposta pela lei nº 13.332/2007 pareceu bem 

configurada no rol de atribuições elencadas por ela para o cargo de Analista Judiciário no 

seu anexo I. Por isso, considerou-se importante transcrevê-lo na íntegra: 

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS PARA PROVIMENTOS 
DOS CARGOS EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DE 
PERNAMBUCO 

ANALISTA JUDICIÁRIO - APJ 

Atribuições: Realizar atividades de nível superior a fim de fornecer suporte 
técnico e administrativo, favorecendo o exercício da função judicante pelos 
magistrados e/ou órgãos julgadores. Compreende o processamento de 
feitos, a elaboração de pareceres, certidões e relatórios estatísticos e análise 
e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência. Envolve a indexação de 
documentos e o atendimento às partes, dentre outras atividades de mesma 
natureza e grau de complexidade. Realizar atividades de nível superior a 
fim de favorecer o adequado funcionamento e desenvolvimento da 
organização judiciária. Compreende o planejamento, a execução, o 
acompanhamento e a avaliação de planos, projetos e programas ou estudos 
ligados à administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, 
orçamentários e financeiros, bem como ao desenvolvimento 
organizacional, à contadoria e/ou auditoria. Envolve a emissão de 
pareceres, relatórios técnicos, informações em processos administrativos, 
bem como outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 
Desenvolver atividades técnico-administrativas nas sessões do Pleno, da 
Corte Especial e das Câmaras, organizando e digitando o registro dos 
relatórios e votos mediante o processo taquigrafo usual, ou eletrônico ou 
assemelhado; efetuar revisão do apanhado a ser degravado, confrontando 
elementos constantes dos autos e da legislação pertinente para elaboração 
das respectivas notas dos processos, bem como outras deliberações 
administrativas das sessões. Executar outras atividades de mesma natureza 
e grau de complexidade. Desenvolver atividades técnico-administrativas 
nas sessões dos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça, organizando e 
digitando o registro dos relatórios e votos mediante o processo taquigrafo 
usual, ou eletrônico ou assemelhado; efetuar revisão do apanhado a ser 
degravado confrontando elementos constantes dos autos e da legislação 
pertinente para elaboração das respectivas notas; transcrever e registrar as 
sessões extraordinárias;auxiliar o setor de jurisprudência, fornecendo as 
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respectivas notas dos processos, bem como outras deliberações 
administrativas das sessões. 

Requisito: Nível Superior Completo, com qualificação específica na área 
de atuação. 

Tamanha amplitude se fez acompanhar do reconhecimento de que, entre os serviços 

que apoiam as atividades inerentes ao Poder Judiciário, se situa o da psicologia. E é 

interessante perceber isso, pois que ainda em 2007 o Conselho Federal de Psicologia, na 

resolução de número 13, que revoga as anteriores, irá definir as especialidades e descrever 

como se faz a atuação do psicólogo nas mesmas, entre elas se situa a de psicólogo jurídico.  

Nos anos subsequentes, duas novas leis trouxeram definições que, ao que parece, 

permitem mais uma vez atribuir contornos à atuação do psicólogo, “dispersada/diluída” no 

texto da lei 13.332/2007. Em 2008 a lei nº 13.456 cria sete cargos de Analista Judiciário 

especificando a função de psicólogo para eles (quadro 4.2). Ao listar em seu anexo único o 

quantitativo de cargos criados e suas atribuições, foi assim que o designou: Analista 

Judiciário/Função Psicólogo – APJ. Suas atribuições estão assim definidas: “Atuar em 

equipes multidisciplinares, em atividades de sua área de competência e desenvolver outras 

atividades correlatas.” É interessante notar que a atuação em equipe multidisciplinar, 

insinuada no texto da lei de nº 10.947/1993, é agora deixada evidente. 

Por fim, a lei nº 13.711 de janeiro de 2009, dá uma nova redação às atribuições do 

cargo de Analista Judiciário, mantendo, contudo, a amplitude trazida pela lei nº 13.332. 

Observe-se seu texto: 

ANALISTA JUDICIÁRIO – APJ 

Atribuições: 

Realizar: Atividades de apoio técnico e administrativo, favorecendo o 
exercício da função judicante pelos magistrados e/ou órgãos julgadores; o 
processamento de feitos, a elaboração de pareceres, certidões e relatórios 
estatísticos, análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência; a 
indexação de documentos e atendimento aos clientes, dentre outras 
atividades da mesma natureza e grau de complexidade diverso; o 
desenvolvimento pleno da tecnologia da informação; as ações que 
promovem o adequado funcionamento, a qualificação, a avaliação de 
desempenho, o bem-estar, a saúde física, emocional e mental e o 
desenvolvimento dos que fazem o Poder Judiciário de Pernambuco; o 
planejamento, a execução, a monitoração e a avaliação de planos, projetos, 
programas ou estudos ligados à administração de gestão de pessoas, de 
materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, bem como ao 
controle organizacional, à contadoria e/ou auditoria; a emissão de 
pareceres, relatórios técnicos, informações em processos administrativos, 
bem como outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade 
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diverso; o desenvolvimento de atividades técnico-administrativas nas 
sessões do Pleno, da Corte Especial e das Câmaras, organizando e 
editando o registro dos relatórios e votos mediante o processo taquígrafo, 
eletrônico ou assemelhado; efetuar revisão do apanhado a ser degravado, 
confrontando elementos constantes dos autos e da legislação pertinente 
para elaboração das respectivas notas; transcrever e registrar as sessões 
extraordinárias; auxiliar o setor de jurisprudência, fornecendo as 
respectivas notas dos processos, bem como outras deliberações 
administrativas das sessões. 

Traçando-se um paralelo entre esta discrição e aquela contida na resolução CFP nº 

13/2007, na tentativa de aí localizar a atuação do psicólogo, ou o que dele espera a 

instituição, chega-se ao destaque dos seguintes pontos: a realização de apoio técnico com 

vistas a favorecer o exercício da função judicante; o atendimento a clientes; as ações que 

promovam o bem-estar, a saúde física, emocional e mental e o desenvolvimento dos que 

fazem o Poder Judiciário de Pernambuco; o planejamento, a execução, a monitoração e a 

avaliação de planos, projetos, programas ou estudos ligados à administração de gestão de 

pessoas; a emissão de pareceres, relatórios técnicos. Sobressaem-se a área de 

organizacional e o assessoramento à função judicante, traço identificador da área e que foi 

discutido por França (2004) 

Em síntese, percebe-se que, desde a primeira lei, aquela que cria o cargo específico 

de psicólogo para a Vara da Infância e da Juventude na capital pernambucana, até aquelas 

que o transformam em uma das funções do cargo amplo de Analista Judiciário, as 

atribuições que lhes são determinadas refletem áreas tradicionais de aplicação do saber 

psicológico, como a de organizações e trabalho, de psicodiagnóstico e avaliação e de 

clínica. Entretanto, é preciso reconhecer que também apontam para a especificidade do 

assessoramento e oferecimento de subsídios à função judicante, além do trabalho em 

equipe, na interface com outras disciplinas. Ressalte-se ainda que a menção à atividade de 

elaboração ou emissão de pareceres foi uma constante no conteúdo desses documentos. 

Com essa aproximação das determinações institucionais para a atuação do 

psicólogo no espaço do judiciário, faz-se necessário partir ao encontro deste profissional, 

de sua prática e de suas concepções sobre o “saber e fazer” da Psicologia no campo 

jurídico. 
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 4.2. Em Pernambuco, quem são os “construtores” da psicologia judiciária? 

 

Conforme referido no capítulo anterior, as informações disponibilizadas pela 

Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP/PJPE acerca dos locais de trabalho dos analistas 

judiciários foram compiladas no Quadro 3.1. Elas sofreram pequenas alterações à medida 

que a pesquisa foi se realizando, tanto em decorrência da mobilidade dos profissionais, 

quanto do ingresso na população pesquisada de profissionais não mapeados pela 

SGP/PJPE e que foram localizados a partir das redes de relação. 

Então, ao ser retomada a questão apresentada no capítulo anterior “quem são estes 

psicólogos?”, retomam-se também as ideias de Jodelet (2001, p. 22), para quem: 

“representar ou se representar corresponde a um ato de pensamento pelo qual um sujeito se 

reporta a um objeto”. Para caracterizar aquele que se reporta à psicologia jurídica foi 

construída a segunda parte do questionário, aquela de múltipla escolha, que foi respondida 

por cinquenta e seis (56) psicólogos.  

Essa parte compreendeu três eixos: o sujeito – dados de identificação, sua formação 

e, por fim, sua atuação no judiciário. As respostas foram organizadas em quadros 

constantes do Apêndice D e, a partir delas, foram construídos gráficos que deram suporte 

às análises ora apresentadas. As informações do terceiro eixo serão tratadas no tópico 

denominado “o que fazem os psicólogos?” 

Os referidos dados mostraram que os psicólogos em atuação no judiciário em 

Pernambuco e que participaram deste estudo são em maioria mulheres (85,7%), com idade 

média de 38 anos, estando 41% situados na faixa etária que se estende de vinte quatro anos 

e meio a trinta e dois anos e meio. Pode-se perceber, então, que a população é em grande 

parte formada por adultos jovens.  

O dado de gênero, na pesquisa realizada com os profissionais do judiciário paulista, 

para Fávero, Melão e Jorge (2005), constitui-se em indicador dos valores e das concepções 

que sustentam a divisão social do trabalho no país, destinando à população feminina as 

tarefas que implicam o cuidado e a ajuda ao outro.  

Se a prevalência do gênero feminino foi confirmada, o mesmo não ocorreu com a 

faixa etária dos profissionais. Nesse item, foi constatado que as populações se diferenciam 

entre os dois estados, pois em São Paulo a maioria se localiza entre os 36 e os 50 anos. 
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Cabe, entretanto, considerar que a oficialização da presença do psicólogo - a contratação e 

a posterior realização do primeiro concurso - no judiciário daquele estado se fez quase uma 

década antes do que ocorreu em Pernambuco. 

Em Santa Catarina, a pesquisa realizada por Costa (2006) com profissionais que 

trabalham no Judiciário, no Ministério Público e na Secretaria de Segurança Pública e 

Defesa do Cidadão também constatou a predominância do sexo feminino e da faixa etária 

que vai dos 40 aos 50 anos, à semelhança do judiciário paulista. 

Essa caracterização de gênero e faixa etária corresponde ao perfil traçado para a 

profissão na pesquisa realizada em âmbito nacional a partir do projeto da Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia (ANPEPP), intitulado “A ocupação 

do psicólogo: um exame à luz das categorias da Psicologia Organizacional e do Trabalho”, 

como se vê na seguinte conclusão: 

A pesquisa revela, também, que características importantes do 
perfil da nossa categoria ocupacional continuam tão fortes quanto antes. 
Continuamos, apesar do tímido crescimento do número de homens, sendo 
uma profissão essencialmente feminina, com todas as indicações que isso 
acarreta no mundo do trabalho no Brasil. Somos, ainda, uma profissão 
jovem, pois assistimos de perto ao crescimento do ingresso de recém-
formados nos últimos anos. Todavia, cresceu o número de profissionais 
mais maduros e em estágios de carreira mais consolidados, quando 
comparados ao quadro dos anos de 1980. (BASTOS, GONDIM e 
RODRIGUES, 2010, p. 43) 

Entre os participantes do presente estudo, e aqui importa lembrar que o 

mapeamento da população se iniciou com os analistas judiciários, a maioria (83,9%) se 

inseriu na instituição por concurso para o cargo/função de psicólogo. Destes, 68% foram 

aprovados no último concurso realizado no ano de 2007 e têm um ingresso recente na 

instituição (vide Apêndices D e E). Conforme analisado anteriormente, nesta ocasião o 

cargo de psicólogo havia sido incorporado ao cargo de analista judiciário e consistia em 

uma das funções possíveis no interior do mesmo. 

Nessa questão também fica evidenciada uma diferenciação entre os grupos paulista, 

catarinense e pernambucano. No caso do primeiro, a grande maioria se inseriu por 

admissão para preenchimento de função/atividade do quadro do Tribunal de Justiça, 

estando nesta condição um número significativo, desde 1991 (FÁVERO, MELÃO e 

JORGE, 2005). O grupo participante da pesquisa realizada em Santa Catarina conta com 

funcionários públicos concursados para outros cargos ou cedidos de outros órgãos. 
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Segundo Costa (2006, p. 74), até o momento de realização da pesquisa “não houve 

concurso público para ingresso de psicólogos nos quadros de pessoal do Poder Judiciário 

catarinense.” 

Neste estudo, quando da aplicação do questionário de múltipla escolha, foi 

constatado que quase a metade (48,2%) da população investigada desenvolvia suas 

atividades na área da infância e da juventude exclusivamente. Essa categoria abarcou como 

locais de trabalho as varas da infância e da juventude, a coordenadoria da infância e da 

juventude e a comissão estadual judiciária de adoção. Diz-se exclusivamente, porque os 

profissionais lotados em algumas Comarcas, em Vara Única ou Fóruns foram reunidos em 

categoria específica, pois atuam nas diferentes áreas simultaneamente, sendo a Infância e 

Juventude apenas uma delas. É comum ouvir em conversas informais que, nesses locais, se 

desenvolve um trabalho de “clínica geral”, pois trabalham com temáticas muito 

diferenciadas, desde um caso de separação conjugal até aquele que envolve crime 

praticado por adulto, por exemplo. 

A segunda área de maior concentração da atuação foi a de família. Essa categoria 

compreendeu como locais de trabalho o Centro de Apoio Psicossocial (CAP) situado na 

capital do Estado; e as Varas de Família, nas outras Comarcas. Não há nessa 

predominância surpresas, mas o referendar da história de inserção do psicólogo no 

judiciário brasileiro. Faz também lembrar que foi para atuar na Vara da Infância e da 

Juventude que o cargo foi criado no judiciário pernambucano e que, antes mesmo do 

concurso para esse cargo, foi implantado o trabalho de assessoramento às Varas de Família 

e Sucessões, posteriormente denominado CAP. Cabe aqui retomar Bernardi, que diz: 

A análise da história da implantação da Psicologia no Tribunal de São 
Paulo pode nos auxiliar nesta tarefa de compreensão da relação Psicologia-
Direito. Trata-se do relato de uma experiência localizada, recente e 
contemporânea, mas que ilustra que assim como a Medicina adentrou ao 
fórum via o conceito de loucura, a Psicologia adentrou via os problemas da 
família no trato com seus filhos. (1999, p. 105). 

Resta pensar se a predominância da atuação na área de infância e juventude se 

insere na reflexão realizada por Fávero, Melão e Jorge (2005) no que concerne ao dado de 

gênero, por ver associada ao feminino a função de cuidado. Destarte, reconhecida a 

importância desta discussão, não será possível aprofundá-la aqui.  

Quanto à formação profissional dos participantes, neste estudo considerou-se para a 

caracterização, além da graduação e participação em cursos de pós-graduação, lato e 
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stricto sensu, o tempo de exercício na profissão. Assim, percebeu-se que 55,4% concluíram 

a graduação em psicologia em instituições públicas de ensino superior. (Apêndice D) 

Embora essa predominância também seja encontrada no grupo estudado em Santa 

Catarina, Costa (2006) ponderou que não havia ainda turmas formadas nas universidades 

particulares do estado no ano em que se deu o ingresso da maioria dos profissionais nas 

organizações de justiça, o que não é o caso da situação em Pernambuco. Mais uma vez 

revela-se o distanciamento dos resultados obtidos em São Paulo, onde se constatou a 

predominância de realização da graduação pelos psicólogos investigados em unidades de 

ensino de natureza privada.  

Fávero, Melão e Jorge (2005) parecem preocupar-se com o fato de estas unidades 

de ensino não contemplarem as atividades priorizadas nas unidades de natureza pública, 

como a pesquisa e a extensão. Estas atividades as aproximariam da região onde estão 

sediadas, em termos de contato com a dinâmica dos processos sociais que geram muitas 

das questões e problemáticas que chegam aos profissionais no judiciário. 

Tal predominância das unidades de natureza privada, também constatada por 

Yamamoto, Souza, Silva e Zanelli entre os participantes da pesquisa realizada em âmbito 

nacional, foi assim observada: “cerca de 80% dos psicólogos formados nos últimos anos 

são egressos da rede privada.” (2010, p. 61). Para tais autores é preciso tomar em conta 

essa realidade quando se vai analisar a formação básica oferecida aos psicólogos no país. A 

discussão sobre a formação do psicólogo deverá se valer dos dados em análise, para evitar 

distanciamentos entre o arcabouço teórico e as exigências da inserção profissional. 

Constatou-se também neste estudo que o período em que se deu a conclusão da 

graduação variou bastante (Gráfico 4.1). Ainda assim, é possível observar como mais 

frequente o período entre os anos de 2003 e 2007, com 37,5% dos participantes, seguido do 

período entre os anos de 1993 a 1997, com 21,4%. Trata-se de uma situação que se 

aproxima daquela encontrada em nível nacional, quando se verificou que cerca de 47,2% 

dos pesquisados estavam formados há até cinco anos. Para Yamamoto, Souza, Silva e 

Zanelli, este quantitativo de recém-formados confirma a percepção de que há uma 

“tendência de expansão do ensino superior na área de Psicologia...”. (2010, p. 50). 
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Gráfico 4.1 – Período de graduação dos psicólogos da população estudada. 

Apesar de recente, a conclusão da graduação para uma parte significativa da 

população investigada (37,5%), análise mais apurada dos dados mostrou que apenas 16% 

dos participantes não contavam com experiência profissional em psicologia antes do 

ingresso no PJPE e 12,5% haviam atuado por menos de um ano (conforme Apêndice D). 

Assim, há que se considerar a ideia de Bastos, Gondim e Rodrigues (2010) acerca do 

crescimento do número de psicólogos que se encontram num estágio de carreira que vai se 

consolidando, ou seja, que podem contar com um acúmulo de experiência profissional.  

É possível afirmar ainda que eles investiram na continuidade de sua formação após 

o ingresso no judiciário. Assim observa-se no Gráfico 4.2 que 60,71% destes profissionais 

realizaram cursos de pós-graduação, lato e/ou stricto sensu. 

 

Gráfico 4.2 – Formação pós-graduada  
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Dos que se especializaram, em pós-graduação stricto sensu, menos da metade 

(39,3%) o fizeram na área jurídica, conforme se vê no Apêndice E. Os dados vêm, pois, 

revelar o interesse na continuidade e aprofundamento da formação profissional, que, 

segundo Luiz Claudio Figueiredo (2004), estará sempre se fazendo5.  

 No grupo catarinense, o mesmo movimento em busca de cursos de pós-graduação 

foi constatado, com a especialização se sobressaindo. Mas, segundo Costa (2006, p. 79) os 

profissionais não contam com espaço para publicar e coletivizar suas experiências. Nesse 

item, Yamamoto, Souza, Silva e Zanelli (2010) destacam que há indicativos que permitem 

afirmar o envolvimento dos psicólogos brasileiros com a continuidade de sua formação e 

que esse investimento independe do tempo que têm como graduados, da área de atuação 

profissional e da modalidade de formação pós-graduada que cursam ou cursaram.  

Mais uma vez, a preocupação quanto ao trabalho que se vem desenvolvendo na 

formação dos psicólogos é expressa: 

O que restaria analisar são as razões para tal investimento. 
Derivam de alguma condição intrínseca que faz com que os profissionais 
de Psicologia busquem aperfeiçoamento constante ou de debilidades 
reconhecidas nas suas formações pregressas, demandando uma 
complementação contínua? Possivelmente, esses dois componentes, dentre 
outros, devem contribuir para o quadro delineado. De qualquer modo, esses 
dados nos impõem a tarefa de, na condição de pesquisadores envolvidos e 
preocupados com a qualidade de formação dos psicólogos, olharmos mais 
atenta e cuidadosamente para o que fazemos cotidianamente nas nossas 
instituições de ensino. (YAMAMOTO, SOUZA, SILVA e ZANELLI, 
2010, p. 62) 

Esta reflexão sobre a formação do psicólogo se faz ainda mais instigante e 

necessária quando a ela se somam as constatações de Heloani, Macêdo e Cassiolato 

(2010). Primeiro porque a face liberal da profissão, aquela que se dedicava à atuação 

clínica em consultórios particulares, cedeu lugar à atuação assalariada, com a inserção no 

serviço público, sobretudo em serviços de saúde. E em segundo plano porque, segundo a 

                                                             
5 Diz o autor: Aonde, afinal, pode ir se formando o psicólogo? (e digo ‘ir se formando’ porque nunca 

estaremos completamente formados). Na universidade, em parte. Nas instituições de ensino e formação 
especializadas, também em parte. Em práticas supervisionadas, em grande parte. Mas também, e 
indispensavelmente, num contato amplo e variado com a boa literatura, com as obras de arte, com a 
meditação filosófica, com os estudos históricos e antropológicos, de um lado e, de outro, no 
acompanhamento, mesmo que à distância, do rico campo dos estudos psicobiológicos e etológicos. 
Realmente, uma tarefa interminável e para toda uma vida, mas sem dúvida, uma vida muito interessante e 
sempre em movimento. (FIGUEIREDO, 2004, p. 112 – 113) 
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constatação desses autores, os psicólogos com vínculo assalariado, mais do que os 

autônomos e voluntários, têm sido impelidos a buscar a formação pós-graduada. Esse 

movimento é compreendido, por eles, como decorrente das necessidades da sociedade e 

das exigências de adequar-se a um novo perfil profissional exigido pelas transformações 

ocorridas no mercado de trabalho com a globalização e a informatização, por exemplo. 

Também Fávero, Melão e Jorge (2005) constataram a busca por conhecimento por 

parte dos profissionais do judiciário paulista, chamando a atenção para o fato de que se 

constituem em iniciativas particulares e muitas vezes não contam com o apoio da 

instituição. Elas dizem: 

Denota-se, então, intenso, diversificado, ampliado e territorialmente 
significativo movimento para capacitação profissional. No entanto, como 
esse movimento advém de iniciativas, quase sempre, individuais, não se 
conhece o seu retorno para a prática profissional institucionalizada do 
TJSP, de forma organizada, na medida em que, nos últimos anos, pouco se 
estimulou o intercâmbio de conhecimentos e debate sobre as práticas 
profissionais, em espaços coletivos. (FÁVERO, MELÃO e JORGE, 2005, 
p. 201) 

No caso do judiciário em Pernambuco tem-se notícia de incentivo à formação 

continuada, mas para os funcionários de forma geral e não dentro de especialidades e 

atendendo às necessidades decorrentes dos contextos de atuação. Assim importa destacar a 

criação (lei 13.332/2007) e implantação de gratificação por qualificação profissional e a 

participação da instituição no custeio de cursos de especialização, conforme se lê na 

Resolução nº 252/2009 e na Instrução Normativa nº 21 de 24/09/10 constantes do Anexo 1. 

Em suma, os psicólogos atuando no Judiciário em Pernambuco que participaram da 

pesquisa são em grande parte mulheres, jovens, que se inseriram recentemente na 

instituição mediante concurso público e atuam nas áreas de infância e juventude e de 

família, tendo prosseguido em sua formação após essa inserção, sobretudo realizando pós-

graduação stricto sensu. Essa caracterização indica o espaço e a importância de haver na 

área estudos com recorte de gênero. Além disso, demonstrou a aproximação da população 

ao perfil que tem identificado o psicólogo brasileiro, como também deixou evidentes as 

especificidades locais. Se essas especificidades e as determinações institucionais analisadas 

nos textos legais se fazem sentir na prática profissional, será investigado a seguir, 

lançando-se mão ainda de dados oriundos do questionário de múltipla escolha. 
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 4.3. O que fazem os “construtores” da psicologia judiciária?  

 

Para iniciar este tópico, cumpre lembrar as considerações feitas por Rouquette 

(1998) acerca da relação entre o que se faz e o que se pensa, entre prática e representação e 

a necessidade de estudá-la, tendo ele sublinhado que a prática ou o fazer se molda por 

determinações institucionais e exigências sociais, ou melhor, por pressões sociais. 

Ademais, de início, adotou-se com Jodelet (2001) a compreensão de que construir 

representação possibilita ao sujeito saber como comportar-se, como agir no mundo. Assim, 

como tratado no segundo capítulo, reconheceu-se essa necessidade e abriu-se espaço para o 

discurso e as concepções elaborados pelos psicólogos acerca de sua intervenção no 

judiciário. 

Dando continuidade à discussão dos dados compilados a partir do questionário, 

constatou-se que a atuação no judiciário para parte considerável dos participantes está se 

iniciando, o que já fora indicado pela informação obtida acerca da inserção na instituição. 

Assim, 57,1% dos participantes responderam que o tempo de atuação está compreendido 

no intervalo que vai de um a cinco anos, conforme Apêndice D. 

Para um número significativo de profissionais (41,07%), o momento de atuação 

corresponde a antes e depois da determinação da sentença. Também é significativo o 

número de profissionais (35,71%,) para quem a atuação corresponde ao momento anterior 

à determinação da sentença apenas (Gráfico 4.3).  

Isso pode indicar uma ênfase nas atividades avaliativas e de assessoramento às 

decisões judiciais, já que ambos os grupos atuam antes da sentença, podendo ou não 

prosseguir na intervenção após sua determinação.  Essa informação, portanto, pode vir 

corroborar o pensamento de Gondim, Bastos e Peixoto, para quem: “Os psicólogos da área 

Jurídica, apesar de muitas vezes realizarem atividades clínicas e de avaliação psicológica, 

orientam seu trabalho para dar suporte a decisões judiciais, o que justifica a sua 

especificidade.” (2010, p. 177). 
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Gráfico 4.3 - Momento de ocorrência da atuação do psicólogo 

Contudo, é interessante notar que o grupo cuja atuação se faz também após a 

sentença é superior quantitativamente ao que atua apenas antes da sentença, assinalando, 

talvez, que essa intervenção não está restrita à realização de avaliações e ao oferecimento 

de suporte às decisões judiciais.  

Com esse item traz-se à tona mais uma vez o questionamento de Jacó-Vilela acerca 

do encargo que o psicólogo poderia assumir na área jurídica quando esta se expandiu da 

área criminal para alcançar a família, a infância e a adolescência: “será o estrito avaliador 

da intimidade, aperfeiçoando seus métodos de exame?” (1999, p. 17). Os dados parecem 

indicar que a restrição temida não se deu e que a prática em curso revela a tentativa de 

ultrapassar as posições fincadas desde o início do percurso da disciplina psicológica em 

direção a sua autonomia. 

A grande maioria da população participante do estudo exerce a função de psicólogo 

(82,1%), enquanto o restante desempenha função de chefia ou coordenação (vide Apêndice 

D). O exercício da função de psicólogo tem um formato que se determina por diferentes 

fatores. Constatou-se que diversas foram as respostas que os participantes apresentaram a 

este item do questionário, o que pode revelar uma multiplicidade de concepções a esse 

respeito. 

Assim, o maior percentual (30,36%) indicou ser determinante para o formato da 

atuação a legislação pertinente à temática trabalhada, enquanto a demanda da população 

atendida em seu setor foi indicada como determinante por 26,78% e a 

legislação/regulamentação da atuação do psicólogo na área jurídica por 21,43%. Ressalte-
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se que as demais alternativas de resposta diziam respeito à abordagem psicológica da 

temática trabalhada e às necessidades da instituição (Gráfico 4.4). 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.4 - Determinantes do formato de atuação do psicólogo. 

É cabível refletir sobre os significados de estarem tão próximos esses quantitativos 

e questionar: em que se diferencia a prática profissional guiada pelas leis pertinentes ao 
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Gráfico 4.5 – Frequência das atividades realizadas cotidianamente. 
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Essas respostas seguem na direção do que ficou evidenciado na análise das leis 

estaduais que definem as atribuições para o cargo/função de psicólogo no judiciário em 

Pernambuco. Deixam, portanto, antever a existência de relação entre a prática 

desenvolvida pelo profissional e as determinações institucionais. Além de trazer à memória 

as colocações de Brito de que a psicologia jurídica deve dedicar-se à saúde mental dos 

atendidos, rejeitando-se “o papel exclusivamente pericial, influência do ideário positivista, 

quando vislumbrava-se que desvendar segredos ou conteúdos psíquicos contribuiria para 

uma efetiva aplicação das leis.” (1999, p.7). 

A atividade de elaboração de laudos, decorrentes do processo de avaliação 

psicológica, no contexto judiciário é caracterizada, segundo Fávero, Melão e Jorge (2005), 

como prática pericial, visando embasar uma decisão judicial. Essa ideia pareceu 

corroborada pelos dados acima que indicaram a grande ocorrência de atuação no momento 

anterior à decisão judicial, sobretudo se a eles for adicionado o quantitativo de 

profissionais que atuam em ambos os momentos: antes e depois da sentença (Gráfico 4.3). 

Pensa-se estar diante da ratificação de uma especificidade da atuação: o assessoramento à 

autoridade judicante. 

Caberia aqui relembrar com Bernardi (2005) que essa elaboração não se pode 

desacompanhar da postura crítica, capaz de tomar sempre em conta as consequências e os 

desdobramentos que o conteúdo aludido em tais documentos pode acarretar. Ela diz que: 

 Na área jurídica os documentos elaborados pelo psicólogo são 
considerados como provas processuais, isto é, elementos que corroboram 
para a elucidação de controvérsias e para decisões judiciais. O saber 
psicológico adquire um poder decisivo para as questões judiciais, 
implicando em compromissos sociais e políticos para com as pessoas 
atendidas e a construção da cidadania. (2005, p. 76) 

Ao mesmo tempo, observou-se que a avaliação ou o estudo psicológico é tão 

cotidianamente realizado quanto o atendimento e a orientação individual (Gráfico 4.5). 

Portanto, a atividade avaliativa parece voltar-se não só para subsidiar a decisão judicial, 

mas também a intervenção do psicólogo junto aos sujeitos atendidos e seus contextos, além 

da instituição. Reafirma-se o seu potencial ou o início de ultrapassagem do enfoque 

pericial que norteou sua origem. 

Costa (2006) verificou que os psicólogos participantes da pesquisa em Santa 

Catarina e em atuação no judiciário catarinense são frequentemente convocados para 

desenvolver o trabalho pericial, sobretudo nas áreas de infância e juventude e de família. E 
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apresentou a ressalva de que não só nas situações de perícia, ou seja, mediante as 

solicitações judiciais, a atividade de avaliação psicológica existe na esfera jurídica. 

É necessário lembrar que sua pesquisa não se restringiu ao universo judiciário. Para 

ela a atividade de avaliação, nas organizações de justiça do estado, tanto pode estar dirigida 

para aspectos organizacionais, quanto para aspectos clínicos, neste último caso se 

relacionando ao atendimento terapêutico. Ela considerou que, de forma geral, as atividades 

desenvolvidas por psicólogos nessas organizações são convencionais e refletem 

“principalmente a ênfase clínica na formação dos psicólogos brasileiros ” (COSTA, 2006, 

p. 79). 

No âmbito do judiciário pernambucano, o acompanhamento psicoterapêutico 

figurou entre as atividades não realizadas pela maioria dos psicólogos. As atividades que 

não são realizadas por eles (vide Apêndice E) foram assim assinaladas: orientação e 

seleção de pessoal (91%), orientação psicopedagógica (90%) e acompanhamento 

psicoterapêutico (89%). Portanto, aqui se pode identificar certo afastamento das exigências 

ou determinações institucionais que, como visto nos textos das leis, enfatizam 

sobremaneira a área de gestão de pessoas. 

É preciso destacar, ainda, que a avaliação de programas e instituições de 

atendimento foi indicada por 61% dos participantes como não realizada. O destaque se faz, 

porque tanto a literatura da área, quanto a normatização da atuação psicológica pelo 

Conselho Federal de Psicologia incluem-na entre as atribuições do psicólogo jurídico, 

sobretudo na infância e juventude. Bernardi (1999), por exemplo, situou como área de 

atendimento do serviço de Psicologia, em São Paulo, a fiscalização de entidades 

governamentais e não-governamentais. A prática avaliativa em relação a projetos e 

programas parece ainda iniciante, merecendo um olhar mais atento em estudos e 

aprofundamentos outros.   

No cenário nacional, segundo Macêdo, Heloani e Cassiolato (2010), entre as áreas 

do setor público em que se inserem os psicólogos, já é possível observar o despontar do 

poder judiciário, antecedido por órgãos da administração pública, instituições de ensino 

superior e do setor de saúde. Nos órgãos da administração pública, as atividades mais 

realizadas decorrem da Psicologia Organizacional, mas são os serviços de saúde que mais 

absorvem os psicólogos, dando “o tom” às atividades desenvolvidas com maior frequência 

por esses profissionais de uma forma geral. Assim, esses autores identificaram como 
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atividades mais frequentes dos psicólogos que trabalham no setor público as que se 

seguem: aplicação de testes psicológicos, psicodiagnóstico e atendimento a crianças com 

transtornos de aprendizagem.  

A inserção do psicólogo em instituições públicas demanda a reflexão acerca das 

especificidades da atuação psicológica em novos âmbitos, da formação e da identidade 

profissional. Pois, diante dos indicativos até aqui apresentados, supõe-se que esta última, a 

identidade profissional, tenderá, se não a redefinir-se, ao menos a se alargar, de modo a 

contemplar tais especificidades, além das transformações no mercado de trabalho e das 

exigências sociais, como mencionado anteriormente. 

Gondim, Luna, Souza, Sobral e Lima (2010, p. 244) observaram na pesquisa sobre 

o psicólogo brasileiro a existência de diferentes identidades: uma identidade que oferece 

coesão ao grupo, que é compartilhada por todos, que independe da área de atuação, e que 

permite que eles se diferenciem de outros profissionais. Há, além desta, outra identidade 

que se constrói nas diferentes inserções, sendo influenciada pelo contexto sócio-histórico. 

Constataram certa tensão entre a identidade “presente na formação e no imaginário social” 

que se assenta no modelo clínico-individual e a demanda por uma identidade embasada na 

responsabilidade pelo bem-estar da coletividade trazida nas novas inserções.  

No estudo realizado no judiciário do estado de São Paulo, essa tensão também foi 

constatada, como no trecho que se segue: 

A Psicologia vem conquistando e construindo um espaço de trabalho no 
Tribunal de Justiça Paulista, na direção da constituição de uma identidade 
profissional e de um saber vinculados às especificidades do campo 
judiciário. A construção dessa identidade se tem posto em meio a uma 
postura voltada e direcionada preferencialmente pela Psicologia Clínica – 
em razão da própria história da profissão – e outra, mais enfatizada nos 
anos recentes, mais vinculada à Psicologia Social. (FÁVERO, MELÃO e 
JORGE, 2005, p. 110) 

As preocupações com a formação profissional, de onde se origina a identidade 

profissional mais ampla que é capaz de demarcar um lugar social para o psicólogo, 

também se fazem presentes nos desafios que enfrenta este profissional diante de um saber e 

uma prática bem estabelecidos e demarcados, como o jurídico. Alguns desses desafios 

tomaram forma no elenco de dificuldades encontradas na atuação. 

Então, também no que se refere às dificuldades encontradas para a realização dos 

trabalhos do psicólogo no judiciário em Pernambuco, as respostas parecem indicar uma 
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diversidade de concepções ou situações. Estas dificuldades foram relacionadas e indicadas 

por letras da seguinte forma: A) Ausência de documentos norteadores da atuação do 

psicólogo; B) Incompreensão do papel do psicólogo, por parte da instituição; C) 

Inadequação do ambiente: estrutura física, recursos materiais e quantitativo de pessoal; D) 

Dificuldade de relacionamento com profissionais de outras áreas de conhecimento ou 

profissão; E) Dificuldade de relacionamento com profissionais da mesma área de 

conhecimento/profissão. 

Nessa diversidade foi possível observar que duas alternativas de resposta ao item do 

questionário se destacaram, tanto indicadas separadamente, quanto em conjunto, como 

sejam: inadequação do ambiente (C), indicada por 28,57% dos participantes; 

incompreensão do papel do psicólogo por parte da instituição (B), indicada por 19,64% e 

as duas dificuldades em conjunto (B e C), indicadas por 8,93%, perfazendo um percentual 

de 57,14% da população (Gráfico 4.6). Levanta-se, então, a suposição de existência de 

relação entre os espaços físicos destinados a esses profissionais pela instituição e as 

concepções que tem a mesma sobre o papel desses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.6 - Distribuição percentual das dificuldades 
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Outra observação feita diz respeito ao espaço físico destinado pela 
instituição ao psicólogo. Nossa análise começa a partir dos dados colhidos 
em 1988, quando a seção de Psicologia das Varas de Família e Sucessões 
funcionava numa sala exígua, com dois boxes de atendimento. O local era 
a antiga cozinha daquele andar, ao lado do banheiro masculino. Não foi 
esta a única vez em que foi designado aos psicólogos um local bizarro. (...) 
Pensamos que esta acomodação singular reservada aos psicólogos em 
diferentes partes do Fórum tem a ver com o sentido adjudicado ao nosso 
trabalho por parte da instituição. (RAMOS e SHINE, 1994, p. 98-99) 

Uma necessidade aqui se impõe: novos estudos precisam ser realizados, no fito de 

compreender o lugar que é reservado ao psicólogo na instituição judiciária e o processo de 

conquista e legitimação do mesmo.  

Das discussões empreendidas neste tópico constatou-se, em resumo, que a atuação 

de grande parte dos psicólogos no judiciário em Pernambuco é recente e se faz antes e 

depois da sentença. O formato que ela assume está em sua maioria determinado pela 

legislação que regula a temática trabalhada e compreende o desenvolvimento cotidiano das 

atividades de elaboração de laudos e pareceres, de avaliação e estudo psicológico e de 

atendimento e orientação individual. Assim referenda-se tanto o que se expressa na 

literatura sobre a área, quanto se aproxima do que está previsto pela instituição, revelando 

as novas incursões da disciplina psicológica diante das exigências sociais. As dificuldades 

encontradas com mais frequência por esses profissionais dizem respeito à inadequação do 

ambiente de trabalho e à incompreensão de seu papel por parte da instituição. 

 

4.4. O que pensam estes construtores? 

 

Tendo-se delineado em linhas gerais a prática do psicólogo no judiciário 

pernambucano, na opinião “dos informantes”, mais uma vez Rouquette é buscado para 

evidenciar com suas palavras o fio que articula o fazer e o pensar, naquilo que considera a 

influência da prática sobre a representação. Diz o autor: 

Considerando agora, a influência das práticas sobre as 
representações sociais: em que medida aquilo que penso depende daquilo 
que faço? Aqui, o ponto importante em oposição ao caso precedente, é que, 
aquilo que faço não escolhi forçosamente fazer. De início porque existem 
instituições às quais não posso me subtrair e que me obrigam a me 
conduzir como cidadão, como servidor, como militante, como professor, 
como aluno etc. Em continuação porque diversas pressões sociais, 
convenientemente colocadas em situação, passam a me “extorquir” 
condutas [...] As conseqüências ou os efeitos manifestos das condutas 
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sempre se impõem, talvez pelos caminhos mais inesperados. Nesses 
diferentes casos, o redirecionamento da representação situa-se, portanto, 
depois da ação, depois da experiência da realidade, depois do corte... Por 
todas estas razões, a influência das práticas sobre a cognição constitui uma 
determinação objetiva. (1998, p. 42). 

Para sondar a existência de representação social de psicologia jurídica entre os 

psicólogos participantes do estudo, adotou-se, como já foi dito, a associação livre e a 

entrevista semi-estruturada. 

A análise dos dados resultantes da associação livre exigiu um primeiro passo 

visando à organização das respostas emitidas para o termo indutor “psicologia jurídica”, 

conforme procedimento descrito no capítulo anterior. Esse passo consistiu na leitura 

“flutuante” das respostas à fase de hierarquização, especificamente das três primeiras 

palavras ou expressões indicadas pelos participantes como melhor definindo a psicologia 

jurídica.  

Um segundo passo consistiu em anotar as palavras/expressões que pareciam 

aproximar-se em seus significados, ou que eram sinônimos, e em lê-las mais uma vez, 

agora agrupadas, indicando o número de vezes que foram apresentadas. A busca por 

localizar o fio que as unia e as possíveis relações entre os conjuntos fez emergir a 

suposição de alguns sentidos que estavam atribuídos ao termo indutor. 

Assim, inferiu-se que, para este grupo, a psicologia jurídica significa um campo de 

aplicação dos conhecimentos psicológicos e de atuação profissional, assinalando o 

encontro entre domínios diversos de conhecimento e a existência de diferenças e 

limitações. Como se vê neste agrupamento: 

Campo de atuação – atuação no judiciário – psicologia no direito – ligação com o 

sistema de justiça – atuação limitada da psicologia – inserção – exigências jurídicas: 

prazos e participação em audiência – prazo – limitações - diferenças. 

Inferiu-se também que esse campo ainda está se constituindo e é delimitado por 

dizer respeito a questões judiciais e legais. Essas questões ora parecem ser encaradas 

como especificidades do campo, aquilo que o diferencia de outros campos de aplicação, e 

que dizem respeito ao novo, à nova inserção profissional; ora como dificuldades, quando 

se referem, por exemplo, ao cumprimento de prazos ou ao limite de tempo.  
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Construção – novidade – provisoriedade – interface ainda em construção - nova – 

novo campo de atuação. 

 

Lei (7) – Direito (3) – Justiça (4) – legislação – processo judicial – julgamento -

ECA (2) – Vara da Infância e da Juventude – Medida de Proteção – adoção - operador do 

Direito - contexto jurídico – Tribunal de Justiça. 

As expressões parecem ainda revelar a compreensão da Psicologia Jurídica como 

um campo de prática que requer tanto novas quanto tradicionais estratégias 

metodológicas, as quais se fazem emoldurar pelo universo jurídico, pelas características 

institucionais. 

Intervenções focais – escuta (2) - acompanhamento psicossocial – mediação – 

avaliação – assessoria – relatório psicossocial – interpretação do comportamento humano 

na justiça – estudo psicológico dos atos avaliados no judiciário – estudo dos fenômenos 

psicológicos no âmbito do judiciário – avalia e produz documentos acerca do sujeito no 

judiciário – estudo psicológico – exame criminológico – perícia – intervenção familiar – 

pareceres – investigação psicológica – perícias de partes envolvidas em processos 

jurídicos – avaliação psicológica - laudo – parecer técnico. 

Assim, a concepção expressa pelo grupo, nesta fase da pesquisa, pareceu 

compreender uma intervenção que se faz numa instituição e se volta tanto para ela, quanto 

para os sujeitos atendidos.  

A esse respeito Fávero, Melão e Jorge dirão que:  

Trabalhando em uma instituição em que o sofrimento se põe 
cotidianamente nas situações atendidas, suas funções, tais como as do 
Serviço Social, alargam-se para além da prática pericial, apresentando-se 
enquanto um espaço de escuta do outro, uma escuta que deve ser crítica. 
(2005, p. 110). 

A intervenção assim delineada implicaria, para a população pesquisada, além de 

uma proposta teórico-metodológica diversificada, o compromisso ético com os sujeitos 

atendidos, tendo como princípios a garantia e defesa dos Direitos Humanos. Vejam-se os 

agrupamentos seguintes: 
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Instituição – instituição judiciária. 

 

Ajuda – auxílio (2) – contribuição – ajudar – contribuir para o desenvolvimento do 

outro – humanização – ajudar o outro – suporte – acolhimento - olhar diferenciado – 

estudo sobre o que está implícito nas intenções da lei – condições mais equilibradas para a 

formulação de uma sentença judicial – normatização – subsídio – orientar – apoio ao 

sofrimento no contexto judiciário – solução – minimizar conflitos entre partes processuais 

– auxílio ao Tribunal – compreensão do fenômeno psicossocial no âmbito jurídico - 

normalidade. 

 

Ética (4) – responsabilidade (2) – compromisso – sigilo. 

 

Direitos – Direitos Humanos – defesa dos Direitos Humanos – recomposição de 

direitos – bem estar da criança - prevenção 

O voltar-se ao outro para acolhê-lo, para ajudá-lo e orientá-lo; o compromisso ético 

com o sujeito atendido que nessas expressões se evidenciam encontram-se previstos como 

atribuição do especialista da psicologia jurídica na resolução CFP nº 13/2007, citada 

quando da análise das leis e que trata da orientação do dado psicológico não só à 

instituição, mas ao sujeito atendido. Costa constatou que, em Santa Catarina, mais da 

metade dos profissionais que atuam em organizações de justiça e que participaram da 

pesquisa “não orienta sua clientela acerca da utilização dos resultados obtidos a partir de 

sua atuação”.  (2006, p. 95). 

A Psicologia Jurídica, ou melhor, o sentido que a ela parece se associar nesses 

conjuntos sinalizaria que, ao adentrar outro campo de saber e prática, aquele delineado 

pelo Direito, a psicologia depararia com o desafio da convivência com o diferente e com o 

fato de que essa convivência pode trazer conflitos, mas também o dialogo e a inovação. 

Isso, talvez, exija uma postura “inter”, uma multiplicidade de perspectivas. Assim, a 

inserção nesse “campo outro” pode trazer a possibilidade de contribuição da psicologia 

tanto ao saber e às práticas jurídicas, quanto à população que aí é atendida.  
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Diálogo – colaboração - confiança - oportunidade (2) – desafio – possibilidades – 

avanços – verdade - perspectiva. 

Intersetorialidade – intersubjetividade – interdisciplinaridade (6) – interface (2) – 

agregar conhecimentos dispares – conflito com o juiz – equipe – equipe interprofissional 

(2) – trabalho interprofissional. 

O potencial de transformação trazido pelo encontro e a inter-relação entre domínios 

de saber e campos de práticas diversos foi destacado por Bernardi (2005) que, ao discutir a 

avaliação psicológica no âmbito das instituições judiciárias, demonstrou a necessidade de 

tomada de consciência por parte dos psicólogos acerca das implicações de sua 

intervenção: 

[...] a interface dos conhecimentos de psicologia, direito e serviço social 
podem auxiliar na manutenção ou na mudança de valores e crenças que 
perpassam a atuação judiciária. As implicações ideológicas do trabalho são 
inevitáveis, e por isso mesmo essenciais para a análise crítica das 
atividades desenvolvidas nesse escopo de saber e poder judiciário. 
Representações sociais sobre família, infância e outros conceitos podem ser 
fortalecidos ou modificados pelo conhecimento transmitido nos laudos 
psicológicos, cujo conteúdo revela as concepções de sociedade, ciência e 
de homem que dão suporte a ação profissional. Disso resulta a necessária 
precaução sobre os efeitos políticos e ideológicos da atuação dos 
psicólogos, que vão além das decisões caso a caso. (2005, p. 75) 

Retoma-se aqui a reflexão feita no primeiro capítulo a partir das ideias de Rovinski 

(2009), sobre a multiplicidade de objetos da psicologia jurídica e a fragmentação de seu 

campo de investigação. Ao lado das expressões e palavras que evocam a coexistência de 

diferentes abordagens teórico-metodológicas, há a expressão de diferentes temáticas de 

trabalho, de diferentes sujeitos e questões que o perpassam aos quais deve se dirigir a sua 

intervenção. Como se tem nos conjuntos abaixo: 

Conflito(4) – vulnerabilidade social – vulnerabilidade psicológica – comportamento 

– violência – ser humano – litígio familiar – crime – abuso sexual contra crianças e 

adolescentes – violação de direitos – sofrimento 

 

Família (5) – criança (2) – adolescente (2) – infância 

No estudo realizado em âmbito nacional, embora não estivessem se reportando à 

área jurídica especificamente, Gondim, Bastos e Peixoto observam que as demandas 
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sociais hoje exigem uma abordagem multidisciplinar do sujeito situado histórica e 

culturalmente, o que vai além da compreensão de sua dinâmica intrapsíquica. Eles 

constatam que:  

Se o exercício profissional e a ampliação das áreas de atuação demandam 
amadurecimento teórico ainda não disponível na psicologia, a alternativa é 
buscar a integração dos modelos teóricos existentes e criar novos arranjos 
de intervenção para dar suporte à atuação do psicólogo. (2010, p. 193). 

Caberia ainda a discussão sobre uma atuação psicológica marcadamente 

caracterizada pela avaliação e o exame, embora não se possa desconsiderar que são 

indicadas pelos participantes outras modalidades de atuação e de estratégias de 

intervenção, como o trabalho em equipes multidisciplinares e a mediação por exemplo. 

Essa marca tanto pode ser tomada como uma especificidade da prática psicológica 

nesse campo, como pode consistir na convivência entre modelos tradicionais, que 

remontem aos primórdios da psicologia no Brasil, e na inovação nos formatos da atuação, 

trazidas pela inserção em diferentes setores. Atualizam-se, então, os questionamentos do 

capítulo 1, fazendo pensar: estaria em desenvolvimento uma prática submetida conforme 

alertara França (2004)? Ou haveria uma transição entre o convencional e o novo, 

conforme aludido por Yamamoto e Campos (1997)? 

Para enfrentar essa encruzilhada faz-se recurso à Teoria da Representação Social, 

pensando, sobretudo, na possibilidade de interpenetração de conhecimentos, vislumbrada 

no capítulo 2 desta pesquisa. Sejam conhecimentos de diferentes ciências, passados e 

presentes; sejam conhecimentos de senso comum, eles se irrigam nas comunicações 

cotidianas e formam um substrato para o “aparente” novo. Vejam-se as palavras de 

Moscovici: 

Todos os sistemas de classificação, todas as imagens e todas as descrições 
que circulam dentro de uma sociedade, mesmo as descrições científicas, 
implicam um elo de prévios sistemas e imagens, uma estratificação na 
memória coletiva e uma reprodução na linguagem que, invariavelmente, 
reflete um conhecimento anterior e que quebra as amarras da informação 
presente. (2003, p. 37) 

 Por fim, os participantes listaram algumas características que parecem necessárias 

ao psicólogo, como sensibilidade e objetividade, tendo em vista uma atuação técnica 

complexa e de muita importância que pode deixá-lo confuso. 
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Sensibilidade – objetividade - relevante – importante – imprescindível - “estou 

confusa” – técnico - complexa. 

O trabalho de agrupamento por similitude prosseguiu, englobando as seis palavras 

associadas ao termo indutor e organizadas por ordem de importância pelos participantes, 

escolhendo-se um termo para representar o conjunto, a fim de preparar o material que 

seria analisado com o auxílio do software EVOC, conforme foi apresentado no capítulo 

três.  

Na análise com o software EVOC, busca-se encontrar a organização dos elementos 

da representação. O resultado desse tratamento foi registrado no Quadro 4.3 composto por 

quatro quadrantes. Vale lembrar que, a partir da perspectiva estruturalista de Jean-Claude 

Abric (2003), é essa organização que permite compreender a estrutura da representação 

social.  

F 
R 
E 
Q 
U 
Ê 
N 
C 
I 
A 

 ORDEM       MÉDIA        DE IMPORTÂNCIA 

INFERIOR A 3,5 SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 

ACIMA DE 6 

6 – ética --------------- 2,67  
9 – lei ------------------ 2,78 
11 – trab. Inter. ------  3,09 
9 – família ------------  3,33 
6 – justiça ------------- 3,33 

10 – conflito ------------- 3,70 
8 – contexto judic --------- 3,75 
12 – direito --------------- 3,83 
8 – campo novo------------ 4,25 
7 – parecer ------------- 4,29 

IGUAL OU 
INFERIOR A 6 

4 – ajuda ------------ 1,25 
3 – mediação ------- 3,00 
3 – eca --------------- 3,33 
3 – adolescente ----- 3,33 
5 – escuta ----------- 3,40 

3 – acolhimento --------- 3,67 
3 – normatização ------- 3,67 
4 – assessoramento ---- 3,75 
4 – avaliação ------------ 4,00 
3- sofrimento ----------- 4,00 
5 – conflito interp. ----- 4,60 
5 – adoção --------------- 4,80 
3 – subjetividade ------- 5,00 
4 – processo ------------- 6,00 

Quadro 4.3: Frequência e ordem média de importância de palavras para o termo indutor “psicologia 
jurídica” (N=55).  

Observando-se o quadrante 1 (acima de 6 e inferior a 3,5), aquele no qual se situam 

os elementos centrais de uma representação social, é possível supor que os psicólogos do 

PJPE representam a psicologia jurídica, como aquela psicologia que se faz no âmbito da 

lei e da Justiça, nos moldes de um trabalho interprofissional, sobretudo dirigido às 

questões enfrentadas pelas famílias e que, como os demais campos profissionais, suscita o 
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compromisso ético com o sujeito atendido ou até dilemas éticos decorrentes de situações 

desconhecidas.  

A respeito do compromisso ético, ao discutirem as implicações da definição da 

identidade ou identidades do psicólogo nas relações com outros grupos profissionais, 

Gondim, Luna, Souza, Sobral e Lima informam que “além de um conjunto de 

conhecimentos e habilidades de domínio próprio, uma profissão precisa ter uma dimensão 

ética que assegure que esse repertório seja usado somente no interesse coletivo e bem estar 

comum.” (2010, p. 245). 

No quadrante de número 2 (acima de 6 e superior ou igual a 3,5) encontram-se os 

elementos periféricos mais importantes, é a primeira periferia. Nesse caso, os elementos 

do segundo quadrante ampliam, mas ao mesmo tempo reforçam, os elementos centrais, 

sobretudo ao se referirem ao contexto judiciário e ao direito, aos direitos. Mais uma vez 

são trazidas ideias que se dirigem à caracterização de uma prática, que se faz num campo 

novo, no qual se lida com conflitos e que se concretiza na elaboração de um parecer. 

Importa notar que este último termo, além de frequente nas associações livres, se mostrou 

constante no texto das leis. Portanto, o termo parecer aponta algo característico a esse 

campo, algo que auxilia a tornar concreto um objeto pouco definido: a psicologia jurídica. 

A “zona dos elementos contrastados”, situada por Abric (2003) no terceiro 

quadrante (igual ou inferior a 6 e inferior a 3,5), pode, segundo esse autor, indicar a 

existência de um subgrupo portador de uma representação diferente. No caso em análise 

ganha destaque, nesse quadrante, a associação da psicologia jurídica aos termos ajuda e 

escuta. É importante também sublinhar a presença de termos que se referem à 

adolescência, podendo ser pensado que aqui se concentram ideias que caracterizam uma 

psicologia voltada ao sujeito atendido e à tensão entre voltar-se a ele ou aos objetivos da 

instituição, à semelhança do que foi vivido pelo psicólogo em outras áreas, como a 

organizacional por exemplo. O compromisso com o sujeito atendido é exposto por Brito 

da seguinte forma: 

É necessário pensar, também, na necessidade de afastamento dos psicólogos de 
uma interferência legitimadora de controles sociais, exclusões ou segregações, no 
rumo de uma aproximação com o desenvolvimento dos sujeitos, como indica nosso 
Código de Ética Profissional. Colaborar com os que chegam ao Sistema de Justiça 
para que possam compreender seu lugar subjetivo, seu vínculo com a sociedade, 
assim como seus direitos e deveres pertinentes, sugere uma função comprometida 
com esses sujeitos de direito. (2005, p. 15) 
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Os termos: adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente e mediação 

evidenciam também temas concernentes ao judiciário, assim como se viu no quadrante 

anterior. Inclusive trazem à lembrança de que foi para atuar junto à infância e juventude 

que o cargo de psicólogo foi criado no PJPE. Entretanto, faz-se a ressalva de que a 

mediação nem é originária, nem adstrita a esse contexto judiciário. 

No quadrante de número 4 (igual ou inferior a 6 e superior ou igual a 3,5), no qual 

se situa a terceira periferia, encontram-se palavras que se referem ao universo do Direito: 

normatização, adoção, processo, e da Psicologia: acolhimento, assessoramento, avaliação, 

subjetividade, além daquelas que se referem ao sujeito que recorre a esse serviço: 

sofrimento, conflito interpessoal: palavras que reforçam os sentidos expressados nos 

conjuntos anteriores. 

Situar a psicologia jurídica no contexto judiciário, ou naquilo que diz respeito à lei 

e à Justiça, pode ser entendido como tentativa de dar forma ou de constituir, como 

assinalado por Santos (2005, p. 32) nas ideias de Moscovici, um núcleo figurativo ou 

“imageante” para ela. Assim também, ao caracterizá-la como uma prática ou uma 

intervenção psicológica que se faz em equipe, que redunda em pareceres e que se mostra 

modelada em diferentes procedimentos, como a mediação ou o assessoramento, pode 

indicar a tentativa de objetivar esse “campo novo”. 

Não é sem precedentes tal imagem para a psicologia jurídica. Vê-se que está 

embasada na própria definição para os termos jurídico e judiciário, encontrada nos 

dicionários de língua portuguesa, no que tange à sua identificação com o universo da lei, 

da Justiça e dos direitos. Quanto ao fato de estar associada a uma prática de parecer e 

trabalho em equipe, pode-se lançar mão da própria legislação que normatiza a entrada do 

profissional da psicologia na instituição judiciária e as atribuições que deverá assumir, 

como foi constatado nas leis estaduais anteriormente analisadas e como pode ser 

constatado no texto da lei federal nº 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Então, dir-se-ia que a representação se enraíza nos conhecimentos e valores 

existentes na cultura, e o novo ganha um sentido. Estar-se-ia, pois, diante da atribuição de 

sentido que se faz no processo da ancoragem, ao se constituir uma representação social 

(SANTOS, 2005, p. 33). Também assim a literatura que trata da psicologia jurídica 

buscará caracterizá-la a partir de referência à história de suas práticas. Bernardi dirá: 
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A análise da história da implantação da Psicologia no Tribunal de 
Justiça de São Paulo pode nos auxiliar nesta tarefa de compreensão da 
relação Psicologia-Direito. Trata-se do relato de uma experiência 
localizada, recente e contemporânea, mas que ilustra que assim como a 
Medicina adentrou o fórum via conceito de loucura, a Psicologia adentrou 
via os problemas da família no trato com seus filhos. (1999, p.104-105). 

A história da psicologia, como foi visto no capítulo primeiro, é marcada por 

solicitações políticas e sociais que visavam, e talvez ainda visem, produzir uma sociedade 

ordeira e produtiva. Nessa perspectiva, família, crianças e adolescentes foram tidos como 

objetos de interesse e intervenção desta ciência. É também nessa história que o parecer 

como elemento de sentido para a psicologia pode ser situado, como foi visto com Rovinski 

(2009), ao remeter a prática da psicologia para o seu início na área criminal com a vinda 

dos psicólogos estrangeiros, quando simultaneamente também tiveram início as produções 

de conhecimento nos primeiros laboratórios de psicologia do país. 

Em síntese, para esse grupo a psicologia jurídica significa um campo de aplicação 

dos conhecimentos psicológicos e de atuação profissional que está se constituindo e que 

está delimitado por dizer respeito às questões legais, sendo um campo marcadamente de 

interface. Para compreendê-lo e defini-lo, os psicólogos lançam mão daquilo que 

caracterizou a Psicologia como ciência e profissão ao longo de sua história, tanto 

expressando ideias tradicionais como avaliação e parecer, quanto, ideias novas como o 

trabalho interprofissional e a mediação. A tensão entre diferentes domínios de saber e 

entre o novo e o tradicional foi evidenciada pela preocupação com a dimensão ética e pela 

presença do termo conflito. 

Na perspectiva de aprofundar os dados colhidos nas análises dos documentos, das 

respostas aos questionários e do trabalho de associação livre, foram realizadas entrevistas, 

os discursos aí apresentados foram analisados com o auxílio do programa ALCESTE, 

conforme descrito no capítulo terceiro. 

Abric (2003) reconheceu esse software como um método rico de análise de 

conteúdo capaz de contribuir na abordagem da organização de uma representação e 

apontou a necessidade do uso de vários instrumentos para que se possa elaborar hipóteses 

acerca da centralidade dos elementos de uma representação social. 

Nesta pesquisa o corpus para análise com o programa ALCESTE foi constituído 

por doze entrevistas, o programa tratou 80% desse, classificando-o em quatro classes que 
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se aglutinam formando dois grandes eixos: conhecimento e prática profissional (Figura 

4.1).  

As classes 1 e 4 reuniram os discursos relativos ao conhecimento necessário à 

atuação do psicólogo jurídico, seja especificando os seus fundamentos teóricos (Classe 1), 

seja enfatizando a importância e contribuição da Psicologia no âmbito judiciário (Classe 

4).  Por outro lado, as classes 2 e 3 reuniram os discursos relativos à atuação profissional, 

suas dificuldades, seus impasses e suas diversidades. A classe 2 traz os discursos relativos 

à diversidade e aos dilemas da atuação do profissional no cotidiano, enquanto a 3 ressalta 

alguns problemas na atuação do psicólogo junto a crianças e famílias. Essa classe destaca 

ainda a motivação dos profissionais para submeter-se ao concurso no judiciário.  
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Figura 4.1: Classificação Hierárquica Descendente, obtida a partir do corpus de discurso dos 
psicólogos acerca da psicologia jurídica. 

 

O fundamento clínico (classe 1) 

A classe 1 traz a psicologia jurídica como conhecimento em processo, que se 

constrói lançando mão de modelos teóricos tradicionais na psicologia ou que foram 

anteriormente aprendidos e que são interrogados pela prática no novo campo, sendo então 

adaptados às especificidades e exigências do âmbito jurídico, fazendo “do novo algo 
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assimilável e compreensível”, como explicado por Almeida (2005, p. 123) na função de 

saber das representações sociais. E como se lê nos trechos dos discursos a seguir:  

... juntando a fundamentação com a pouca teoria que eu creio que a gente 
tem, mais as vivências que aconteceram. A gente vai aprendendo muito 
com isso. No meu caso, eu tenho a formação em psicologia da família, com 
uma abordagem sistêmica.  (suj 6) 

o foco clínico também colabora, não é? Muito embora eu não tive uma 
formação clínica, mas pelo estudo da parte comportamental, você vê 
algumas teorias. Você sempre tem que se embasar porque isso aí vai te dar 
um norte. (suj 12) 

O recurso ao modelo clínico, a abordagens anteriormente aprendidas como a 

sistêmica ou comportamental, traz indicativos para se pensar nos processos de constituição 

da representação social: a objetivação e a ancoragem. Diante de uma nova inserção, os 

psicólogos, que como visto no item “o que fazem?”, em sua maioria já desenvolveram 

alguma atividade em psicologia, tentam tornar familiar o que é pouco conhecido, e fazem 

isso fundamentando-se em conhecimentos e experiências anteriores. À semelhança do que 

constatou Palmonari (2001) em seu estudo sobre a representação social da profissão 

formulada por psicólogos na Itália: 

Na situação concreta, os psicólogos chamados a falar de sua 
atividade e a definir seu trabalho se defrontam com um objeto mal definido 
e impreciso, tanto do ponto de vista da experiência direta quanto da 
regulação institucional. Num certo sentido, trata-se portanto de um objeto 
estranho para eles. É por isso que devem redefinir esse objeto, torná-lo 
mais familiar; eles o fazem ancorando-o em algo já conhecido. 
(PALMONARI; ZANI, 2001, p. 267) 

 Esse conhecimento, como discutido na análise das associações livres, se marca pela 

necessária interlocução com outros, sobretudo da área jurídica, já que é o campo em que o 

profissional se insere. Como refere o sujeito 5: 

“... essa conexão, essa ligação. Adequar conhecimentos, no meu caso eu 
tenho formação em psicologia clínica, mas eu preciso unir esses 
conhecimentos de psicologia clínica às leis e atuar como psicóloga 
jurídica.” (suj 5)   

O embasamento ou a fundamentação necessária são buscados na psicologia clínica, 

no modelo clínico. Talvez, isso ocorra na tentativa de indicar qual é o direcionamento da 

atenção e atuação do psicólogo, assegurando um espaço na instituição para o sujeito 

atendido, um espaço para que seu discurso e seu saber venham emergir entre tantos outros 

discursos e saberes, os especializados. 
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“... a gente tenha essa função de assessorar o magistrado, tudo, mas a gente 
trabalha visando preferencialmente o usuário que procura o sistema 
judiciário. Então esse usuário vai ter a oportunidade de dispor, né?” (suj 3) 

“Independente dele ser (sic) culpado ou vítima, são pessoas que estão ali 
numa situação de conflito e precisam ser apoiadas. Pelo menos é o 
entendimento particular que eu consegui ter, porque, de fato, eu não tive 
acesso a um conhecimento específico sobre psicologia jurídica na 
universidade. Eu vim atrás disso quando eu soube do concurso.” (suj 1) 

Este conhecimento, do qual se lança mão para fazer frente às solicitações e 

exigências da instituição ou do mundo jurídico, é checado e interrogado na inserção no 

âmbito jurídico: 

“Poxa, será que eu tenho ferramentas? Ferramentas teóricas, práticas, 
para descobrir, para corresponder mesmo a essa demanda? Eu posso, eu 
tenho instrumento para afirmar que o abuso ocorreu? Ou não? ... Eu acho 
também que a gente tá tendo um movimento mais atual de retrocesso, num 
é? Principalmente em algumas áreas, assim por exemplo, na área de 
abuso sexual. Eu acho que a gente ainda tá muito preso à demanda do 
direito, que é a de buscar a realidade dos fatos.” (suj 7) 

 Para Arantes, o fato de trabalhar com questões sociais exige dos profissionais da 

psicologia a problematização das demandas que lhes são dirigidas. Em suas palavras:  

 Como profissionais que atuam no campo social, os psicólogos têm 
sido chamados, cada vez mais, a refletirem sobre o papel estratégico que 
desempenham nestes processos de objetivação/subjetivação, a 
problematizarem as demandas que lhes são feitas e a colocarem em análise 
a sua condição de especialistas. (ARANTES, 2004, p. 28) 

Ao propor um saber sobre o outro, sobre o seu desenvolvimento, sobre o seu 

sofrimento ou mesmo uma descoberta de sua interioridade, a Psicologia com seus 

instrumentos e suas técnicas constrói subjetividades. Portanto, é preciso não perder de vista 

este processo conjunto de construção, quando se analisa a necessidade e “serventia” do 

psicodiagnóstico e da avaliação psicológica em sua prática. Nos discursos analisados com 

o programa ALCESTE, como exemplificado no fragmento abaixo, assim como nos 

momentos anteriores da análise das leis, das respostas ao questionário e dos termos da 

associação livre, há referência à avaliação psicológica e ao psicodiagnóstico, o que reforça 

a participação desses elementos para a compreensão da psicologia jurídica, talvez 

objetivando aquilo que é nela ainda indefinido. 

 “Então geralmente na minha intervenção eu utilizo essa abordagem. É a 
sistêmica familiar. No âmbito jurídico, eu acho que a gente precisa muito 
do conhecimento em termos de psicodiagnóstico, mais para avaliação, prá 
avaliação do indivíduo que vem prá gente. E a gente precisa saber em que 
momento ele está.” (suj 6)  
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A necessidade do diagnóstico psicológico, destacada neste discurso, pode estar 

embasada na história de inserção da psicologia no judiciário. Para retomá-la, lança-se mão 

da descrição de Miranda Júnior: 

Historicamente, a primeira demanda que se fez à psicologia em nome da 
Justiça ocorreu no campo da psicopatologia. O diagnóstico psicológico 
servia para melhor classificar e controlar os indivíduos. Os psicólogos 
eram chamados a fornecerem um parecer técnico (pericial), em que, através 
do uso não crítico dos instrumentos e técnicas de avaliação psicológica, 
emitiam um laudo informando à instituição judiciária, via seus 
representantes, um mapa subjetivo do sujeito diagnosticado. (1998, p. 29) 

É importante lembrar que, com essa referência, retorna também a preocupação com 

a possibilidade - apontada por Foucault (1993) - de a Psicologia assumir o papel de 

vigilância e controle das virtualidades, ao qual já se fez alusão neste capítulo. E é preciso 

encontrar na postura crítica proposta por diversos autores como Brito (1999), Arantes 

(2004) e Bernardi (2005), só para citar alguns, a oportunidade de enfrentá-la. 

Aporte da psicologia (classe 4)  

Partindo-se para a classe ao lado, a quatro, percebe-se que a mesma congrega as 

ideias que associam a psicologia jurídica às contribuições que a psicologia pode trazer ao 

campo jurídico, ao introduzir ou ressaltar as dimensões da subjetividade, do humano e do 

social. Assim, parece se intentar delimitar sua função na nova área:  

“... É nessa coisa de tá esclarecendo, sabe? De tá, é, dando esse olhar. 
Prá isso ela entrou, né? Pra ver esse olhar da pessoa, esse olhar da 
singularidade, esse olhar pro ser humano. Eu acho por aí.” (suj 9) 

Então acho que a gente trabalha muito nesse sentido de fazer esse diálogo 
e trazer para o campo da justiça esses elementos sociais, a questão da 
vulnerabilidade, né?” (suj 8) 

“As vezes que as pessoas são enquadradas no sentido de que não seguiram 
a lei e transgrediram a lei. E existe uma maneira muito fria e o psicólogo, 
ele traz um pouco essa dimensão do humano. Eu acho que é isso.” (suj 5) 

As ideias que compõem a classe associam a psicologia jurídica à interface e ao 

diálogo entre a psicologia e o Direito, indicando que a inserção da psicologia nessa área 

acarretaria modificações e aperfeiçoamento do profissional do Direito. 

“Porque eu acho que a aplicação da lei, né? É... a psicologia jurídica, ela 
vem fornecer outros elementos, eu acho que até para aperfeiçoar essa 
prática jurídica.” (suj 8) 

“... ele poderia questionar um pouco essa verdade, esse lugar que ele 
ocupa, esse papel de tomada de decisão. E eu acredito que um jurista que 
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consiga entender um pouco os benefícios que a psicologia traz para o 
próprio saber jurista é um profissional melhor, mais adequado.” (suj 1) 

Realçar a relevância da Psicologia, destacando sua necessária presença no mundo 

jurídico e as tensas relações entre as duas áreas, pode indicar um movimento em defesa da 

identidade profissional, conforme abordado na discussão dos termos da associação livre. 

A tensão parece ser característica das relações com domínios de saber há muito 

estabelecidos e bem demarcados. Assim como se assiste aqui em relação ao Direito, 

também já fora observado junto à Medicina no setor de saúde, ou mesmo nas relações que 

manteve a psicologia com a psiquiatria em sua entrada no mundo jurídico. Portanto, essa 

defesa identitária deve ser acompanhada impreterivelmente de uma postura crítica, como 

bem disseram Gondim, Luna, Souza, Sobral e Lima:  

Essa tensão entre grupos profissionais está diretamente associada à 
identidade profissional, [...] é preciso refletir sobre o quanto o 
fortalecimento da identidade profissional acirra a disputa entre grupos afins 
que, a princípio, deveriam mais cooperar que rivalizar. (2010, 245-246). 

 A cooperação e o diálogo caracterizam a atitude interdisciplinar tão perseguida na 

atualidade, principalmente na modalidade de trabalho em equipes multiprofissionais ou 

interprofissionais.  

Eu acho que, respeitando as especificidades de cada campo, mas criando a 
interface com a lei, é justamente este espaço de diálogo, de poder agregar 
à aplicação da lei esses elementos. (suj 8) 

Localizando, então, mais um ponto de conflito: seria necessário reafirmar sua 

identidade profissional, seu espaço na instituição, ou deixar-se irrigar por outros pontos de 

vista e refazer o seu, construindo um “fazer conjunto” que ultrapassa as definições 

anteriores? 

Nesse ponto é ainda interessante lembrar que uma das funções da representação 

social é definir identidades, lugares no social. Como explica Almeida: “Elas têm por 

função, também, situar os indivíduos e os grupos no campo social, permitindo-lhes a 

elaboração de uma identidade social e pessoal gratificante (função identitária).” (2005, p. 

123). 

Também se observa nesta classe, como na anterior, a ideia de uma psicologia que se 

volta para o sujeito e que, como conhecimento aplicado, se ocupa em garantir espaço para 

esse sujeito no campo jurídico: 
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“eu vejo a psicologia como um todo. Eu não vejo uma psicologia jurídica 
porque não é jurídica, não é lei. A psicologia é a psicologia do sujeito. (suj 
10) 

“E aí, de repente, é como se a psicologia jurídica, ela entrasse nesse 
campo pra criar espaços pros sujeitos. Porque, independente da lei dizer 
que A é culpado, B é vítima, ambos têm direitos a ter o seu espaço de fala 
garantido, de ter a expressão da sua subjetividade, o seu entendimento 
exposto e também os seus direitos garantidos, né?” (suj 1) 

“... uma quebra de direitos desses sujeitos e aí a psicologia entendeu que 
ela tinha que atuar nesse campo, não só do ponto de vista da clínica, mas 
numa clínica mais ampliada.” (suj 1) 

O que leva a pensar em outra função exercida pelas representações sociais, a função 

de orientação, como retratada por Almeida: 

Ainda, elas orientam os comportamentos e as práticas: intervêm na 
definição da finalidade da situação, produzem um sistema de antecipação e 
expectativas e são prescritivas de comportamentos ou de práticas 
“obrigatórias” (grifo da autora), na medida em que elas definem o que é 
aceitável em um dado contexto social (função de orientação). (2005, p. 
123). 

A esse respeito há uma interessante passagem num artigo de Otoni na revista 

“Psicologia: ciência e profissão”, no qual ela afirma: 

O campo da psicologia jurídica deve ser o de restituir àquele que a procura 
a dignidade de ser autor de sua história, trabalhando no sentido de 
promover uma implicação deste na tessitura discursiva e simbólica que 
apresenta, desmontando as ficções onde o sujeito se encontrava alienado, 
originalmente, ao endereçar à Justiça, este Outro, os desígnios de sua vida. 
(1997, p. 46). 

Contrastando com as ideias expressas na entrevista, encontram-se as respostas ao 

questionário, pois nelas não se vê incluída, entre as atividades cotidianamente realizadas, 

aquela que se refere à realização de entrevista devolutiva e orientação do dado psicológico. 

Como já antes discutido, pode este contraste trazer indicativos da complexidade da 

inserção neste campo, tendo-se em mente que há tanto exigências institucionais a 

responder ou a se posicionar, quanto compromisso ético com sujeito atendido a observar. 

Ao mesmo tempo em que se enfatiza uma contribuição para o sujeito atendido e 

para a instituição que convoca a psicologia, também se evidencia, mais uma vez, certa 

tensão na relação entre os diferentes conhecimentos, na relação entre diferentes 

profissionais, e se questiona o espaço para a psicologia no campo jurídico. 
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Esse questionamento sobre o lugar da psicologia no âmbito jurídico e, 

concretamente falando, sobre o espaço destinado ao psicólogo na instituição, conforme 

discutido com Ramos e Shine (1994) na análise das dificuldades encontradas para o 

desempenho de suas atividades, leva à suposição de que talvez o diálogo e a interface seja 

um ideal perseguido, e o real vivido seja a incompreensão entre os diferentes domínios de 

saber. Vejam-se os fragmentos abaixo: 

“Será que tinha esse espaço mesmo para psicologia na justiça? Ou não? 
Que até hoje eu acho, não sei se é porque também a inserção da psicologia 
jurídica é muito nova, mas eu acho que é confuso o papel.” (suj 11)   

“Porque eu percebo que há uma representação muito grande do psicólogo 
como um acessório e não como um elemento de uma equipe.”(suj 1) 

Seguindo para as classes dois e três, que estão próximas e que se referem à atuação 

do psicólogo no judiciário, importa lembrar que, embora tenha havido modificações no 

guia da entrevista para que não se reduzisse a uma investigação sobre a prática do 

psicólogo, ele contemplava solicitações para que o entrevistado comentasse sobre seu 

trabalho, sobre sua escolha pela área e sobre alguma situação marcante ou dificuldade que 

houvesse aí encontrado. 

A atuação cotidiana (classe 2) 

É possível observar no dendrograma (Figura 4.1) que, na classe dois, foram 

agrupadas as ideias que se referiam à intervenção no judiciário, as técnicas utilizadas, as 

atividades desenvolvidas, como: encaminhamento, acompanhamento, elaboração de 

relatório. Como se constata nos trechos abaixo:  

“... que tipo de problema tá acontecendo ali? Que dinâmica tá se 
passando, não é? Prá que você possa ver que intervenção você pode fazer 
melhor, que orientação, não é terapêutica, mas que orientação você pode 
dar prá que essa família ou aquele cidadão, aquela pessoa possa buscar 
prá ter uma melhoria.” (suj 12)  

“... E aí a gente traça nossa intervenção, que a gente tem bastante 
autonomia prá fazer isso, né? A gente faz entrevista com as pessoas, né? A 
gente faz entrevista com criança, adolescente.” (suj 3) 

“A gente vai prá uma visita e muda muito o olhar da gente. Facilita muito. 
As maiores dificuldades que a gente tem são referentes às pessoas que a 
gente atende.” (suj 6) 

As ideias agrupadas nesta classe também se referem às especificidades da temática 

trabalhada ou da população atendida, havendo destaque para criança, adolescente e família.  
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E como a gente faz atendimentos ao adolescente e a à família, a gente 
também percebe alguma... alguns problemas que estiverem acontecendo 
com aquela família, então a gente atua também. (suj 9) 

As especificidades indicadas ora significam dificuldades, ora uma tentativa de 

caracterizar a área em que se atua, analisando-se a prática desenvolvida.  

“Então o adolescente que a gente acompanhou, que a gente fez alguns 
encaminhamentos mínimos, mas conseguiu fazer. Quando ele tem a 
audiência de medida socioeducativa, por exemplo pegou a liberdade 
assistida, a gente num tem mais contato.” (suj 9) 

“... do tipo: poxa o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou 
reproduzindo? A gente às vezes se pega em situações que estende muitas 
vezes o processo. Como se fosse complementar inteiro. (suj 7)  

De qualquer modo, se faz necessário sublinhar a especificidade de atuação 

encontrada nesse campo, como o fez Berno:  

Os indivíduos quando recorrem a esta instituição em sua maioria, 
vêm com um discurso de serem atendidos em uma medida legal. Não estão 
interessados ou motivados para uma reflexão sobre seu papel na dinâmica 
familiar ou sobre sua conduta e repercussão na sua realidade interna ou 
externa, o que, a priori, já diferencia o trabalhado realizado pelo psicólogo 
no Poder Judiciário. (1994, p. 142). 

 Mesmo trazendo esta especificidade, da não motivação para empreender o processo 

de implicação e conquista de autonomia, intentado na intervenção psicológica, o mesmo se 

mantém como esteio ou como direcionamento, estando muito próximo do que foi citado 

antes com a concepção apresentada por Otoni (1997). 

“E aí a gente passa prá ver a forma possível, desejável dentro da situação 
que a gente tem, as limitações, tudo isso. Acho que a maior dificuldade é 
essa mesmo, sabe? Não tem muito como fugir não. Os casos vão continuar 
chegando cada vez mais complexos.” (suj 3) 

Neste discurso é deixado claro o direcionamento da atuação pelo que é trazido na 

situação apresentada pelo sujeito ao psicólogo no judiciário. Mas, em uma leitura 

comparada com as classes anteriores, pode-se também depreender a existência de um 

contraponto: certa autonomia que pode ser vivida na escolha de métodos e técnicas diante 

da situação apresentada e, ao mesmo tempo, certa subordinação a um saber/poder que 

impõe limite de tempo para o trabalho, por exemplo. Lembrando que foi apontado por 

França (2004) que as diferentes relações estabelecidas entre os domínios de saber se 

refletem nos formatos das práticas desenvolvidas e que foi indicado por Miranda Júnior 

(1998) que às demandas institucionais são acrescidas novas variáveis pela prática do 

psicólogo.   
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Assim, pertinente se faz retomar as reflexões de Oliveira, Siqueira e Alvarenga no 

campo da saúde da criança, sobre as relações entre profissionais e entre estes e a população 

atendida: 

As situações nas quais os profissionais dispõem de autonomia em 
relação às pressões advindas da conjuntura vivenciada nos serviços de 
saúde é parcial. Disso resultam práticas técno-dependentes, arraigadas a 
modelos anteriormente construídos, como por exemplo, na reprodução dos 
paradigmas da prática médica. As relações de poder estabelecidas entre os 
grupos profissionais atuantes num mesmo serviço de saúde, como por 
exemplo equipe médica, equipe de saúde mental e equipe de enfermagem, 
exercem papel determinante para a transformação superficial das 
representações e para a permanência das práticas. Essas relações são 
caracterizadas pelo reforço dos pressupostos de base da formação 
acadêmica de cada equipe e ainda buscam atualizar as posições 
institucionais das mesmas e seu poder de definição do modelo assistencial, 
bem como de ascendência sobre a população usuária dos serviços. (1998, 
p. 185). 

Inspirando-se nas colocações desses autores, é possível pensar que a tensão na 

relação de psicólogos com profissionais de outras áreas do conhecimento pode refletir a 

tentativa de posicionar-se e conquistar espaço. 

Na busca por caracterizar a intervenção no judiciário, diferenciando-a daquela que 

se faz em outras áreas e em outros momentos, dela se aproximando, pode ser percebido um 

movimento de diferenciação e de delimitação da atuação psicológica. Permite-se, pois, a 

suposição de que nesse “proceder” se encontra em ação a função identitária da 

representação social, como abordado anteriormente. 

Criança, adolescente e família (classe 3) 

A classe três, por seu turno, vem agrupar os discursos que se referem ora à inserção 

na instituição e à preparação para isso, ora aos desafios encontrados na prática da 

psicologia no judiciário com as questões enfrentadas pela população atendida. 

“Eu abri mão de estudar prá outros concursos, de fazer outras provas 
porque eu queria muito tá aqui...” (Suj. 1) 

“Foi quando eu tive as primeiras aulas de psicologia jurídica com a 
professora de São Paulo e ela inclusive era do Tribunal, Dayse Bernardi. 
Então assim gostei, me interessei. Aí fiz o concurso, fiz o primeiro 
concurso, tive uma colocação boa, mas não consegui entrar, que foi o de 
noventa e três, é isso?” (suj 9) 

“Já fiz especialização em psicologia, iniciei antes de entrar, já visando os 
concursos. Num é?Do Tribunal. Eu sabia que tinha um salário melhor e 
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tal. E aí pronto. Aí quando eu entrei, eu fui parar numa Vara de clínica 
geral.” (suj 7)  

A realização de concursos pelos psicólogos, além de demonstrar a modalidade pela 

qual se inserem na área, como constatado no item anterior, revela a determinação em 

exercer sua profissão. Tal resultado corrobora as conclusões de Heloani, Macêdo e 

Cassiolato na pesquisa nacional, quando foram investigadas as características gerais da 

inserção profissional do psicólogo, e constatou-se que: 

O fato é que diante da restrição do mercado de trabalho para os 
psicólogos, tanto os que nunca atuaram na área quanto os que, embora 
tenham sido atuantes, estão no momento desempregados almejam seguir ou 
continuar atuando nessa área. [...] Dessa forma, gradativamente, começa a 
surgir um novo perfil profissional para atender às novas demandas do 
mercado de trabalho, mais exigente e competitivo. (2010, p. 129). 

As dificuldades encontradas na inserção institucional podem abrir espaço para 

inovações ou construção de novas práticas e, ao se refletir sobre elas, pode-se levar à 

ampliação do próprio conhecimento do profissional. A esse respeito retoma-se o texto de 

Oliveira, Siqueira e Alvarenga que propõe: 

Para que, a partir do reconhecimento das dificuldades e do “não 
saber”, surjam expressões criativas, é necessário que as representações se 
tornem transparentes para os sujeitos e grupos que as detêm, tendo em vista 
que os mesmos possam retomá-las no seu valor de significado. Por outro 
lado, representa tomar a subjetividade dos fatos e das pessoas como 
elementos construtores e construídos, determinantes e determinados pelas 
realidades vivenciadas no cotidiano profissional e dos usuários dos 
serviços. (1998, p. 188). 

Torna-se interessante constatar o esforço dos participantes da pesquisa em se 

manterem atentos aos usuários, seus contextos, além de às exigências institucionais. Daí se 

depreende a complexidade da intervenção no judiciário, conforme aludido por eles na fase 

da associação livre. Também faz lembrar as “posições nuançadas” dos grupos de 

psicólogos estudados por Palmonari e Zani (2001), que, ao mesmo tempo em que se 

reconhecem como clínicos, consideram importante contextualizar o sujeito, compreender 

sua realidade e vislumbrar uma intervenção no social. 

Ao referir os desafios que enfrentam, os psicólogos descrevem uma atuação que se 

volta ao sujeito, a sua comunidade, às instituições que com ele lidam, estando, assim, para 

além daquilo que parece traçar a especificidade de uma atuação no judiciário, ou seja, o 

papel de assessorar a autoridade judicante em suas decisões. 
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“E foi um caso que mobilizou muito, porque foi muito difícil prá mim, pelo 
distanciamento, né? Foi um caso que eu levei prá casa, literalmente, assim 
na cabeça, né? E ficava pensado no final de semana, dormia pensando. 
Porque era um menino que tava ameaçado na comunidade e que foi parar 
na minha sala.” (Suj. 7)  

“... eu sei que a madrasta também que gostava muito dela. Voltaram a 
visitar a menina, tudinho, junto com o conselheiro, né? Resumindo, esse 
pai deu entrada num pedido de guarda para essa filha e já ta marcada a 
audiência prá que ele posteriormente possa pedir a adoção.” (suj 2)  

Compreender a psicologia jurídica como essencial àquele que se enredou numa 

“trama judicial”, trazendo para a cena jurídica as subjetividades, e como colaboradora na 

concretização da missão institucional, vem aproximar-se do que se entende por função 

justificadora das representações sociais: 

Por fim, as representações sociais permitem justificar, a posteriori, 
os comportamentos e as tomadas de posição. Se uma representação 
desempenha um papel importante na determinação das ações, elas também 
intervêm após a realização da ação, permitindo aos indivíduos explicarem e 
justificarem suas ações. Esta função assume um papel importante porque 
ela permite reforçar a diferenciação social, na medida em que a justifica, 
preservando e mantendo a distância social entre grupos (função 
justificadora). (ALMEIDA, 2005, p. 124) 

Em resumo, a psicologia jurídica assume para os psicólogos participantes da 

pesquisa um duplo sentido: de conhecimento especializado que se constrói na interface 

com outros domínios e de prática que desafia os profissionais a revisitarem sua formação e 

remodelarem sua identidade. Nesse processo de atribuição de sentido, dão concretude ao 

objeto representado caracterizando-o com formas específicas de atuação, como o 

psicodiagnóstico e a avaliação psicológica, ao mesmo tempo em que se amparam naquilo 

que ficou convencionado histórica e socialmente como papel ou função da psicologia, ora 

como conhecimento da interioridade, ora como elemento de transformação social. Além 

disso, as funções de orientação, de justificação e identitária da representação social se 

evidenciaram quando se traçaram os contornos da psicologia jurídica. 

 Enfim, constata-se, a partir da análise de cada item, a estreita relação entre aquilo 

que é descrito pelos psicólogos como prática profissional no judiciário pernambucano e 

aquilo que constitui suas concepções acerca da psicologia jurídica, mantendo também 

relação com as exigências institucionais expressadas nos textos legais. Basta lembrar que a 

maior concentração dos profissionais se dá nas áreas de infância e juventude e de família e 

que o cargo foi criado pela instituição exatamente para a primeira área. Além disso, os 

participantes apontaram como mais frequentes, entre as atividades desenvolvidas, aquelas 
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que perpassam os textos legais, apesar de suas modificações: como elaboração de laudos e 

pareceres e realização de atendimento e orientação individual. 

 Afora isso, a prática assim caracterizada pelos psicólogos está presente no processo 

de representação da psicologia jurídica: tanto quando os participantes buscaram 

fundamentar a compreensão que dela têm fazendo recurso a conhecimentos anteriores e à 

imagem social da profissão, quanto quando a fizeram ganhar concretude, traduzindo-a 

numa forma específica de intervenção. Portanto, daí se depreende a existência de estreita 

relação entre a prática dos psicólogos no judiciário e os possíveis determinantes: as leis 

enquanto expressão das exigências institucionais e as representações que constroem para a 

psicologia jurídica. 
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Considerações Finais 

 

Do estranhamento enunciado por aqueles que pela primeira vez deparam com a 

adjetivação da psicologia como jurídica e das inquietações dos que são conclamados a 

exercer, neste âmbito, o seu ofício emergiu uma intenção de conhecimento, de busca de 

indicativos para enfrentar os questionamentos que daí advêm: como foi e vem se 

constituindo o saber da psicologia jurídica? Para que ou com que propósitos a psicologia 

foi se delineando como jurídica, ou mais especificamente como judiciária? Assim, a 

proposta de pesquisa foi montada, objetivando identificar e analisar os possíveis elementos 

que orientam a prática profissional dos psicólogos no Poder Judiciário de Pernambuco. 

Para isso, o psicólogo foi convocado, como visto com Japiassu (1992), a questionar 

sua própria disciplina. Da análise de restrita área de aplicação da sua disciplina, a área 

jurídica, resultou a missão de pensá-la como ciência, de refazer o seu percurso, como 

interrogante das contingências que a fizeram assumir diversas faces, em especial a dura 

face de instrumento de classificação e segregação, colaborando com os poderes 

hegemônicos. Encontrou-se nesta proposta de estudo a oportunidade de colaborar com a 

ampliação do conhecimento da ciência psicológica, oferecendo subsídios para pensar sua 

prática institucional. 

O conceito de ciência adotado neste estudo é o de ciência como processo e não 

como verdade acabada e inabalável, um processo que está orientado pela intencionalidade 

e finalidade de quem a faz, como foi visto (evidencia-se novamente) com Japiassu (1992) e 

Canguilhem (1999). No caso da psicologia, o conceito é o de ciência que se faz ante os 

desafios do cotidiano, considerando que, para Bruner, “a psicologia científica se arranjará 

melhor quando reconhecer que as suas verdades, como todas as verdades acerca da 

condição humana, se referem ao ponto de vista que toma sobre tal condição”. (1990, p. 39). 

Alguns que se propõem a pensar a Psicologia Jurídica a veem como área da prática 

psicológica, outros como conhecimento especializado que interage com o conhecimento do 

Direito, que se constrói na interface com diferentes saberes. Desta área, nesta pesquisa, se 

recorta a Psicologia Judiciária, que se aproximando da primeira foi definida como prática 

psicológica que se refere às noções de juiz, Justiça e judiciário. 
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Neste estudo se adotou a concepção de psicologia judiciária como construção e 

como construtora, conforme Bernardi: “A psicologia Judiciária, mais que um nome a 

definir lugar, tem sido um espaço amplo e contraditório, no qual profissionais da área 

inscrevem suas ações e com elas todo um dispositivo de saber que, ao ser construído por 

eles, os constrói a todos.” (2005, p. 24). 

Como foi dito, o estranho de reunir em um único domínio de saber duas 

perspectivas tão peculiares como a psicológica e a jurídica levou, no processo de revisão 

da literatura da área, ao reencontro com a Psicologia em suas origens. Investigar a 

Psicologia Jurídica, em seu recorte de judiciária e situada em Pernambuco, exigiu que o 

olhar se voltasse aos primórdios da Psicologia. 

Caracterizada como campo de conflito, contradições e disputas, a área jurídica tanto 

encerra desafios e limitações à atuação, quanto abre espaço para inaugurar o diálogo, para 

se deixar irrigar por outros saberes e construir práticas inovadoras que caminhem na 

direção dos sujeitos e da sua cidadania. Confirma-se a perspectiva adotada desde o projeto 

de pesquisa: de que o psicólogo detém a grande responsabilidade de se reconhecer 

construtor de subjetividades no discurso que apresenta sobre o outro, quer na elaboração 

teórica quer na atuação profissional, sobretudo na prática avaliativa e nos seus produtos: os 

pareceres e os relatórios.  

A inquietação em se ver colocado no lugar daquele que deve desvendar os mistérios 

e a intimidade do outro no espaço do judiciário, se outorgando o papel de conhecedor 

capaz de asseverar a aptidão de alguém, por exemplo, para ser pai/mãe, ou sua 

culpabilidade/inocência, encontrou seus fundamentos na própria história da disciplina 

psicológica. 

O posto de controle que aí se receia assumir teve suas bases lançadas, segundo 

Vidal (2007), desde o século XVIII, quando ainda a psicologia era uma disciplina no 

interior de outros domínios do saber e participava na formação das profissões da época 

(Direito, Medicina e Teologia). Aí foram dispostos os fundamentos da profissão que, na 

modernidade (segundo esse autor), se afirmou como mecanismo de definição de normas 

para o ser humano, de controle do seu funcionamento.  

Na perspectiva histórica foi e é possível recuperar os sentidos que a Psicologia vem 

assumindo em sua construção e situar a função de classificação e padronização que hoje 
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precisa ser colocada em análise e que se torna tão proeminente ao adentrar o espaço 

jurídico. O receio de aí se instalar se mostrou compreensível a partir da perspectiva de 

Foucault (2008) de que o surgimento dos sabres “psi” se fez como exercício de poder, 

como poderes laterais do aparato penal, na busca por obter “a verdade”, por prever 

potencialidades perigosas dos indivíduos e assim exercer a vigilância sobre eles.  

Na solicitação atual de que ofereça suporte à função judicante parece ser encontrada 

a continuidade da estreita relação que manteve o desenvolvimento das ideias psicológicas 

com as áreas da Medicina e do Direito, que no Brasil disseram respeito às investigações na 

área da psicopatologia relacionada ao crime. Assim, em sua origem, a Psicologia figurou 

como auxiliar de outras áreas e só recentemente, segundo Antunes (2007), foi reconhecida 

como disciplina e prática autônomas no âmbito judiciário. 

A retomada do percurso da disciplina rumo a sua autonomia também possibilitou 

em si encontrar a diversidade teórica e as diferentes práticas, que, ao serem aglutinadas sob 

o nome de Psicologia Jurídica, pareceram que fossem características apenas desta última. 

Assim, a necessidade de especializar-se em tão diferentes ramos, a dispersão de seus 

saberes demonstraram o propósito em espelhar-se na física para conquistar o status de 

ciência.  

A Psicologia, melhor dizendo a sua construção, como em tantos outros domínios de 

saber, é perpassada por questões culturais, políticas e sócio-econômicas, revelando 

interesses, motivações e a visão de mundo de quem a produz. Daí porque se configure a 

impossibilidade de adotar a concepção de ciência purificada, “pasteurizada”, que não pode 

ser “maculada” pelo contexto e por outros conhecimentos - que se fazem numa outra 

lógica, diferente do rigor científico: o conhecimento do senso comum. Cada ramo de 

especialização não apenas refletiu a eleição de um objeto de estudo específico, mas 

também a conexão com as práticas sociais e com outros domínios de conhecimento 

(FERREIRA, 2007). 

No Brasil as ideias psicológicas se desenvolveram no interior do jogo político e 

econômico que caracterizou o percurso da colônia à república, e foram palco de confronto 

entre a visão “importada” do “velho mundo” e aquela nascente em solo brasileiro.  

Daí a importância de trazer sempre à mente a história da Psicologia e de abrir 

espaço para aquilo que advém da vivência do que foi estabelecido cientificamente. Daí 
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também a riqueza de considerar a interpenetração entre ciência e senso comum e localizar 

a possibilidade de transformação, questionando a ascendência do saber científico sobre o 

saber comum, modificando visões de mundo, localizando a utilidade e função social do 

que foi produzido no rigor científico.  

Para Jodelet (2001) o conhecimento ingênuo, do senso comum, é, tanto quanto os 

outros, um objeto de estudo legítimo, detém importância social e permite o acesso aos 

processos cognitivos e às interações sociais. Para ele deve se voltar a atenção dos 

pesquisadores da psicologia, disse Bruner (1990). 

O conhecimento do senso comum se diferencia do conhecimento científico, 

segundo Santos (2005), pelas funções que exerce: função de saber, identitária, de 

orientação e de justificação. Para Moscovici (2003), eles não só são diferentes, mas 

também complementares. 

Mesmo tendo se passado mais de uma década da expressão das ideias de Miranda 

Júnior (1998, p. 29) de que a Psicologia Jurídica é uma “denominação ampla e pouco 

definida” e que “suscita desconfianças e incômodos”, a área permanece pouco conhecida e 

produz estranhamentos, sendo capaz de assumir múltiplos significados. A partir daí se 

pensou ter entrado em cena a construção de representações sociais, e mais uma vez as 

questões foram retomadas: como e por que se faz psicologia no judiciário? Como os 

psicólogos pensam a Psicologia e sua prática? 

Ao lado das reformulações teóricas e técnicas que são exigidas da Psicologia ao 

adentrar o campo jurídico, se quis investigar se há a construção de representações, 

construção que se faz compartilhada e apoiada em valores e conceitos, em conhecimentos e 

experiências anteriores. Diante de demandas novas ou de exigências institucionais antes 

não encontradas, o psicólogo necessita re-construir suas perspectivas teórico-

metodológicas e se posicionar como profissional, sentindo-se integrante de um grupo que 

comunga uma identidade, desenvolvendo práticas inovadoras e constatando ou mesmo 

repetindo modelos convencionais (YAMAMOTO e CAMPOS, 1997). É interessante notar 

que a representação social comporta as duas dimensões: do novo e do tradicional. 

Então, buscando entender e identificar os limites e possibilidades da intervenção no 

judiciário, é possível que o psicólogo atribua sentidos a sua prática profissional, 

construindo um saber que irá refletir as redes de relação e que se apoia em crenças e 
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valores. Para compreender as representações, deve-se localizar não só seu conteúdo, mas 

os processos pelos quais ele se constitui: a objetivação e a ancoragem. 

Para Almeida (2005), objetivar é construir uma imagem para o abstrato, para o 

novo, e assim lhe dotar de concretude. Enquanto ancorar é inserir este novo em categorias 

existentes na memória, é importante ressaltar a influência dessas categorias nas ações e nos 

pensamentos em construção, pensando-se também na íntima relação entre a ação e o 

pensamento e entre a prática e a representação. 

A influência que exercem mutuamente prática e representação assume diferentes 

magnitudes. Enquanto a representação imprime direções ou “um mapa de possibilidades” 

para a prática, esta última será tomada como um “agente de transformação” da primeira, a 

representação (ROUQUETTE, 1998, p. 43).  

Embora tendo suscitado o interesse e o reconhecimento da necessidade de estudos 

que contemplem os quatro aspectos que contribuem, segundo Rouquette (1998), para a 

transformação da representação - realização da ação, frequência da realização, técnica ou 

procedimento e cálculo -, nesta investigação apenas foi possível constatar a existência da 

relação entre prática e representação e conhecer a importância de pensar sobre as 

representações quando se fala em prática profissional. Para tanto, adotou-se a perspectiva 

de Oliveira, Siqueira e Alvarenga, para quem: 

...as práticas profissionais, vistas a partir das representações sociais, 
possibilitam um novo olhar não mais as considerando tão somente 
como esfera normativa, estritamente técnica e cientificamente 
determinada. Mas como expressão das subjetividades que se 
constituem e se expressam inseridas em dado espaço social. 
(OLIVEIRA, SIQUEIRA e ALVARENGA, 1998, p. 183) 

Essa perspectiva levanta mais um ponto que merece análise e aprofundamento em 

estudos próximos e que diz respeito à perda de importância da influência das 

representações no processo de profissionalização, quando em seu início já estiverem 

vigentes as definições institucionais, conforme assinalado por Palmonari e Zani (2001).  

De posse das descobertas realizadas com o estudo da literatura, chegou a hora de 

compreender por que ou para que a psicologia foi convocada no contexto institucional, o 

que se fez com o trabalho de campo, a leitura dos textos das leis estaduais, a aplicação de 

questionário e a realização de entrevistas.  
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Ainda que no judiciário o psicólogo tenha sido convocado preponderantemente no 

trato com questões de família, infância e juventude, o início da Psicologia Jurídica, ou 

melhor, de sua prática, se fez na área criminal, no Sistema Prisional. Talvez daí decorra o 

enfoque pericial e avaliativo que se faz sentir nas atribuições que são designadas ao 

psicólogo nos textos legais.  

A análise das leis permite ver pontos de tensão entre o novo e o tradicional, pois, 

além das áreas clássicas, como educacional, organizacional e clínica, também foi indicada 

a atuação em equipe multidisciplinar, o que levou a pensar na possibilidade de instalar 

práticas inovadoras. Outro ponto importante nesta análise é que, à medida que as leis foram 

deixando pouco definido o lugar e papel do psicólogo na instituição na década de 2000, 

neste mesmo período, a categoria - através de seu conselho profissional - buscou 

regulamentar a especialidade da Psicologia Jurídica.  

Pode-se perceber que, mesmo que pouco delineado em decorrência das alterações 

das leis e do fato de ter sido o cargo transformado em função, o lugar da psicologia é 

reconhecido como “habilidade inerente às atividades do poder Judiciário”, diz a lei 

13.332/2007, e as delimitações vão sendo construídas a partir da prática em diferentes 

áreas ou órgãos do judiciário. 

Lembre-se que em 2008 na lei nº 13.456, mesmo como função, à psicologia é 

destinada a atuação em equipe multidisciplinar e o desenvolvimento de atividades em sua 

área de competência. As atribuições do cargo amplo, por sua vez, quando comparadas com 

o previsto na resolução do Conselho Federal de Psicologia de nº 13/2007, tanto vão trazer 

o que se convencionou ser específico da área jurídica e judiciária pelo assessoramento à 

atividade judicante, quanto ações que dizem respeito ao que foi desenvolvido em áreas 

clássicas como a organizacional. Além disso, permaneceu no texto das leis, a despeito de 

todas as modificações, a atividade de emissão de parecer, suscitando as discussões 

anteriores acerca de seus primórdios. 

Antes de analisar como essas determinações institucionais se operacionalizam, 

como se desenvolve a prática requerida pela instituição, foi fundamental conhecer quem a 

desenvolve, quem são os psicólogos. A caracterização da população pesquisada tanto 

permitiu perceber que ela se aproxima do perfil que identifica o psicólogo brasileiro, 

quanto que há certas especificidades dos que se inserem no judiciário pernambucano. 

Então, a maioria de mulheres jovens confirma a característica de uma profissão 
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eminentemente feminina e corrobora os dados da pesquisa nacional da Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia, embora aí tenha se identificado a 

presença de profissionais mais maduros. 

Em relação aos estados de Santa Catarina e São Paulo, foi possível constatar uma 

especificidade, tanto no que se refere à faixa etária quanto na modalidade de inserção no 

judiciário, posto que a população pernambucana é mais jovem, em sua maioria se inseriu 

na instituição mediante concurso público e tem um ingresso recente. 

A atuação na área de infância e juventude dá continuidade ao que foi concebido 

quando da criação do cargo na instituição e, junto com a área de família, referenda a 

história da inserção da Psicologia no Judiciário brasileiro. O dado de gênero e a 

prevalência dessas áreas requerem a reflexão sobre os valores e as crenças que sustentam a 

divisão social do trabalho no Brasil e que destinam ao feminino as tarefas de cuidado e 

ajuda ao outro (FÁVERO, MELÃO e JORGE, 2005). Um recorte de gênero poderia 

complementar as reflexões sobre o perfil dos psicólogos e sua área de atuação. 

Na pesquisa nacional antes referida, a formação do psicólogo se faz em sua grande 

maioria em instituições privadas de ensino superior, enquanto neste estudo mais da metade 

é oriunda de instituições públicas. As atividades de extensão e pesquisa que são priorizadas 

nestas, segundo Fávero, Melão e Jorge (2005), favorecem o contato com a dinâmica e os 

processos sociais nos quais se originam muitas das questões que chegam ao judiciário. 

Evita-se assim o distanciamento entre o arcabouço teórico, a produção científica e as 

exigências com as quais os profissionais têm se deparado na inserção profissional. Esses 

tópicos devem nortear as discussões sobre a formação profissional do psicólogo 

(YAMAMOTO, SOUZA, SILVA, ZANELLI, 2010). 

Mesmo estando inserida recentemente, apenas uma pequena parte dessa população 

pesquisada não contava com experiência profissional anterior à inserção, e um número 

significativo ingressou em cursos de pós-graduação, revelando tanto o interesse e 

compromisso com a intervenção profissional quanto com a atualização de conhecimentos e 

contato com as questões das relações e “condição” humanas na contemporaneidade. 

O investimento na continuidade da formação, também constatado na pesquisa 

nacional, levou Yamamoto, Souza, Silva e Zanelli (2010) ao questionamento sobre se ele é 

uma “condição intrínseca” do profissional da Psicologia ou o reconhecimento de 
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debilidades em suas “formações pregressas”. A discussão sobre a formação profissional 

que daí advém torna-se mais instigante com a análise de que a face liberal da profissão, 

dedicada à clínica praticada em consultório particular, cedeu lugar a uma nova face: a do 

trabalho assalariado no serviço público.  

Além da formação profissional, os dados reunidos - e que traçaram o perfil do 

psicólogo atuante no judiciário - levam a outro ponto que merece aprofundamento: a 

identidade sócio-profissional. A inserção em novos âmbitos e as exigências daí advindas, 

as transformações sociais e do mundo do trabalho, levam se não à modificação, ao menos à 

ampliação de sua identidade profissional. Interessante foi conhecer a constatação feita por 

Gondim, Luna, Souza, Sobral e Lima (2010), na pesquisa nacional sobre a atuação do 

psicólogo, de certo grau de tensão entre a identidade presente no “imaginário social” e que 

se assenta no modelo clínico-individual e a demanda por uma identidade que se embase na 

responsabilidade pelo bem-estar da coletividade trazida nas novas inserções. Essa tensão se 

pode ver presente tanto nas determinações institucionais analisadas nas leis estaduais, 

quanto na retomada da história da Psicologia no Brasil.  

Conceituada na literatura como suporte às decisões judiciais, a Psicologia Jurídica 

enquanto prática descrita pelos psicólogos participantes da pesquisa demonstrou ir além do 

aspecto avaliativo que se dirige apenas ao diagnóstico, pois tais profissionais se mostraram 

preocupados em atender as demandas do sujeito, posicionando-se diante das expectativas 

da instituição. O que foi tomado como novo na prática que se desenvolve no campo do 

judiciário parece se coadunar ao perfil atual da atuação do psicólogo brasileiro. 

Adentrou-se assim no universo das práticas, do que fazem os psicólogos no 

judiciário, para se perceber que essa prática se faz em diferentes momentos em relação à 

função judicante, tendo uma maior concentração antes e depois da decisão judicial, mas 

também um número significativo apenas antes da decisão judicial. Se atrelado este 

momento anterior à sentença ou decisão à atividade avaliativa, reforça-se a concepção de 

que a psicologia jurídica se caracteriza pelo oferecimento de subsídios às decisões judiciais 

e se confirmam na prática as concepções reveladas nas determinações institucionais 

expressas no texto das leis estaduais. 

Mas o que importa destacar é que a avaliação não se restringe ao oferecimento de 

suporte à função judicante e, além disso, a atuação descrita pelos psicólogos se lança para 

o posterior da sentença. Talvez isso possa mostrar que tanto o que foi expresso no texto das 
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leis, quanto o que foi descrito como prática vem ampliar a concepção tradicional da 

inserção da Psicologia no judiciário. Assim, é-se levado a pensar que a restrição que se 

temia na atuação do psicólogo, se o mesmo assumisse o encargo de examinador da 

intimidade dos indivíduos (JACÓ-VILELA, 1999) quando sua ação se expandiu da área 

criminal para a de família e infância e juventude, não se efetivou, ao menos no grupo 

pesquisado.  

A prática caracterizada pelos psicólogos neste estudo revelou o empenho em 

ultrapassar as posições fincadas desde o início do percurso da disciplina psicológica rumo 

a sua autonomia. Muito embora um consenso entre os psicólogos não tenha se revelado no 

tocante aos fatores que têm determinado o formato dessa prática, a legislação pertinente à 

temática trabalhada e as demandas da população atendida ocuparam lugar de destaque. 

Essa diversidade realça o campo de interface com as leis e com o Direito, como visto na 

definição da Psicologia Jurídica, e traz um olhar que se volta para o sujeito além das 

necessidades institucionais. 

O segundo determinante de maior importância indicado foi a demanda da 

população atendida, o que faz refletir se os textos legais, como o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a Lei Maria da Penha, por exemplo, vêm se constituir como expressões das 

lutas de segmentos sociais que, muitas das vezes, por insuficiência de políticas públicas, 

têm suas necessidades transformados em questões judiciais e chegam ao psicólogo que 

atua no judiciário. Por isso é preciso sublinhar a indicação das demandas da população 

atendida como determinante para o formato que assume a atuação. 

Mesmo diluídas as especificações para o cargo/função de psicólogo com as 

transformações das leis, as determinações institucionais se fazem sentir na descrição que 

foi feita da prática psicológica no espaço do judiciário. As atividades desenvolvidas 

cotidianamente são a elaboração de laudos e pareceres, a realização de avaliação e estudo 

psicológico, o atendimento e a orientação individual. Essas são atividades que se lançam 

nas duas direções, da instituição e do sujeito atendido. Por isso é importante lembrar que: 

“O saber psicológico adquire poder decisivo para as questões judiciais, implicando em 

compromissos sociais e políticos para as pessoas atendidas e a construção da cidadania.” 

(BERNARDI, 2005, p. 76) 

Apesar de legitimada pelas demandas sociais e prevista em lei, a atuação do 

psicólogo no judiciário se encontra dificultada, sobretudo, segundo os participantes, pela 
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incompreensão de seu papel por parte da instituição e pela inadequação do ambiente de 

trabalho. Essas dificuldades podem manter relação, o que traz a necessidade de que estudos 

sejam realizados no fito de compreender o lugar que vem sendo reservado ao psicólogo no 

espaço do judiciário. 

O consenso não alcançado na descrição dos psicólogos para algumas características 

da prática tornou-se evidente na expressão de seus conceitos para a Psicologia Jurídica, 

quando investigados os saberes construídos em sua prática no judiciário, a partir da 

associação livre e das entrevistas. A psicologia jurídica foi definida por eles como 

conhecimento aplicado e como área de atuação profissional. 

Relacionar a Psicologia Jurídica ao contexto judiciário e à prática de pareceres ou 

de intervenção em equipes multidisciplinares leva a pensar no processo de objetivação que 

se dá na construção da representação social quando se tenta tornar concreto o abstrato. Por 

outro lado, ao lançar mão de conhecimentos anteriormente aprendidos e buscar moldá-los 

às circunstâncias que são apresentadas no judiciário, observa-se o esforço em transformar o 

novo ou o estranho em familiar, como no processo de ancoragem. 

Como foi visto com Moscovici (2003), o conhecimento anterior “quebra as amarras 

da informação presente”. Assim, percebeu-se que os conhecimentos das diferentes 

ciências, presentes e passados, e o conhecimento do senso comum se irrigam nas 

comunicações cotidianas e compõem um substrato para a apreensão do novo. 

Os conceitos atribuídos à Psicologia Jurídica pelos participantes foram agrupados 

em dois eixos. O primeiro eixo trata do conhecimento em construção e que se faz na 

interface com outros domínios do saber, sendo delimitado por dizer respeito a questões 

judiciais. Nele são destacados os fundamentos teóricos necessários à atuação na área. Os 

sentidos atribuídos à Psicologia Jurídica sinalizam para além da contribuição à população 

atendida, bem explicitada na descrição da prática que se comentou anteriormente, uma 

contribuição ao saber e à prática jurídicos. 

Para construir este conhecimento lança-se mão de outros anteriores, como o modelo 

clínico e as abordagens sistêmica, comportamental e psicanalítica. O modelo clínico, a 

escuta clínica, pode assinalar uma direção ou finalidade para o conhecimento e intervenção 

da Psicologia Jurídica: o de garantir espaço para o saber e o discurso dos sujeitos 

atendidos. Assim, essa construção que se dá na interface com outras especialidades e com 
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o conhecimento do sujeito atendido deve fazer frente às exigências institucionais, 

problematizando-as e demarcando as possibilidades e os limites da Psicologia Jurídica. 

Essa postura se coaduna com a perspectiva adotada quando se propôs a pesquisa como 

oportunidade de refletir e criticar sua ciência e profissão. 

Então, nas concepções apresentadas, o papel da Psicologia Jurídica seria trazer para 

o campo jurídico as dimensões subjetivas, inter-relacionais e sociais, acarretando o 

aperfeiçoamento das práticas jurídicas e do profissional do Direito. Realçar sua relevância 

e ao mesmo tempo reconhecer as tensas relações com o Direito pode indicar a tentativa de 

defesa da identidade profissional. Fica a interrogação: seria o caso de reafirmar sua 

identidade e diferenciar-se de outros grupos? Ou de se deixar irrigar pelo outro e construir 

conjuntamente um “fazer-pensar”? Mais uma vez se impõe a necessidade de estudos com 

foco na questão identitária, que podem ser efetuados tomando-se como ponto de partida as 

funções da representação social. 

As ideias incluídas no primeiro eixo revelam que, ao adentrar outro campo de saber 

e prática, aquele delineado pelo Direito, a Psicologia depara com o desafio da convivência 

com o diferente próximo, que pode trazer conflitos, mas também a inovação e o diálogo, 

por exigir uma multiplicidade de perspectivas, uma postura “inter”. Isso pode fazer supor 

que o diálogo e a cooperação sejam ideais perseguidos, frente a uma realidade vivenciada 

como incompreensão entre saberes e entre profissionais. 

Lembra-se, mais uma vez, com Bernardi que “... a interface dos conhecimentos da 

psicologia, direito e serviço social podem auxiliar na manutenção ou na mudança de 

valores e crenças que perpassam a atuação no judiciário”. (2005, p. 7). Identificar como e 

em que se montam as representações sociais é localizar o potencial de transformação ou 

conservação nelas contido. E essa é uma interessante contribuição da pesquisa em 

representação social. 

No segundo eixo se vai encontrar a Psicologia Jurídica concebida como atuação que 

se volta tanto à instituição quanto ao sujeito atendido, implicando o compromisso ético 

com este último e adotando como princípio a garantia e defesa dos Direitos Humanos. Essa 

atuação visaria, em outras palavras, a construção da cidadania. 

A atuação no âmbito jurídico compreenderia a adoção de estratégias metodológicas 

novas e tradicionais, como referido pelos participantes ao enumerar suas atividades: 
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orientação, acompanhamento, visita, entrevista, elaboração de relatórios. Segundo eles, há 

autonomia na escolha dos métodos e das técnicas, mas os mesmos devem se adequar aos 

limites impostos pela instituição, como prazos por exemplo. Esses limites podem também 

trazer indicativos das relações de poder que entram em jogo entre as diferentes áreas de 

conhecimento. 

Esse eixo reuniu ainda os impasses, as dificuldades e as diversidades na atuação 

profissional. As dificuldades encontradas com a população atendida tanto foram atribuídas 

à complexidade das temáticas trabalhadas no judiciário, quanto podem ser pensadas à luz 

da especificidade de que aí o sujeito não recorre ao psicólogo na perspectiva de refletir 

sobre sua implicação na situação ou sobre o problema que vivencia (BERNO, 1994). Além 

disso, dificuldades podem ser impostas pela tarefa, num só tempo, de atender ao que exige 

a instituição e ao que demanda a população. 

Ao reconhecer os impasses e as dificuldades, o profissional tem oportunidade de 

reformular seu saber e recriar sua prática, que, ao se manter constante, possibilita que as 

representações sociais sejam modificadas e que outras práticas sejam inauguradas 

(OLIVEIRA, SIQUEIRA, ALVARENGA, 1998). 

Conclui-se, assim, que o estudo permitiu o diálogo entre o olhar lançado “de 

dentro” por quem pratica a psicologia no judiciário e o olhar lançado “de fora” por quem 

pesquisa a psicologia, aproximando-se minimamente de uma caracterização do psicólogo 

que atua no judiciário pernambucano, da prática que desenvolve e dos saberes que nela 

constrói.  A partir disso, que se tomou como pontos balizadores do estudo, vários limites 

puderam ser assinalados. 

A própria pretensão de que o diálogo se fizesse em grupos, com oportunidade de 

validar ou corrigir compreensões que foram construídas ao longo da pesquisa, ficou restrita 

ao que se pretende fazer como momento de devolução ou restituição, conforme 

compromisso firmado e registrado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Outro limite se encontra no fato de a montagem metodológica ter sido feita a partir 

de uma parcela do grupo de psicólogos atuantes no judiciário em Pernambuco, os Analistas 

Judiciários, deixando de contemplar a sua totalidade e diversidade. Além destes, visualiza-

se a inexistência de estratégias que levassem à identificação de grupos diferentes entre os 
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participantes, podendo-se investigar a diversidade em suas posições e inclusive realizar um 

recorte de gênero. 

Ao longo do estudo outros interesses se tornaram visíveis e podem ser indicados 

como possibilidade de investigações futuras, quais sejam: a história da inserção do 

psicólogo no judiciário em Pernambuco, as produções acadêmicas desses profissionais, a 

prática profissional com esteio na Teoria da Representação Social considerando os 

aspectos indicados por Rouquette (1998), as representações dos outros profissionais 

atuantes no âmbito judiciário acerca da Psicologia Jurídica, entre tantos outros. 

Apesar dessas limitações encontrou-se a contribuição deste trabalho no fato de 

trazer indicativos para a discussão acerca do distanciamento da formação em relação às 

exigências da prática profissional na atualidade, bem como da ampliação ou mudança da 

identidade sócio-profissional do psicólogo diante das mesmas. Assim também, esses 

indicativos podem auxiliar o profissional na reflexão sobre sua inserção e atuação na 

instituição judiciária a partir de vários pontos. A reflexão empreendida poderá redundar em 

prática mais consequente, ao evidenciar os compromissos ético-políticos com a população 

e ao se posicionar de forma crítica ante as exigências institucionais, fazendo-se do 

profissional da área construtor e “construção” do percurso de sua ciência e profissão. 
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Apêndice A: Termo de Anuência 

SOLICITAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA A REALIZAÇÃO 

DE PROJETO DE PESQUISA 

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL UFPE 

 

Excelentíssimo Senhor, 

Desembargador Dr. José Fernandes Lemos 

DD. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco 

Palácio da Justiça 

NESTA. 

 

  

Pelo presente, venho solicitar de Vossa Excelência o consentimento para que seja 

realizado, por meio desta instituição, o projeto de pesquisa “A Psicologia no Judiciário em 

Pernambuco: representações e práticas, nos termos que se seguem: 

O projeto A PSICOLOGIA NO JUDICIÁRIO EM PERNAMBUCO: 

representações e práticas tem como pesquisadora responsável a aluna de Mestrado em 

Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco Verônica Cecilia Alves da Silva Mafra 

e segue aqui anexado. 

A pesquisa se propõe a pensar a atuação do psicólogo no Tribunal de Justiça de 

Pernambuco na perspectiva de oferecer elementos para identificação dos pontos que vêm 

norteando esta prática, abrindo caminhos para uma leitura crítica do fazer cotidiano e para 

a recriação ou ampliação do campo de saber psicológico. 

Assim, tem-se no presente projeto o objetivo de conhecer quais concepções acerca 

da Psicologia Jurídica vêm orientando as práticas dos psicólogos no Tribunal de Justiça de 

Pernambuco. Para tanto será necessário mapear os locais de trabalho dos psicólogos e as 

atividades por eles desenvolvidas. 

Acreditamos que o produto deste estudo poderá fornecer indicativos que 

fundamentem o desenvolvimento da política de gestão de pessoal, possibilitando maior 

aproximação deste universo de profissionais psicólogos e ofertando elementos para 

avaliação e planejamento de ações voltadas ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 

Os resultados da pesquisa poderão ser divulgados através de participação em 

congressos, seminários e publicação de artigos especializados e periódicos, contribuindo 
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para o conhecimento acerca da atuação psicológica em interface com a justiça, assim 

como, e em especial, para a visibilidade dos trabalhos desenvolvidos pelo Tribunal de 

Justiça de Pernambuco. Espera-se, ainda, que os resultados da pesquisa contribuam para 

consolidar a prática profissional crítica e conseqüente. 

As atividades desta pesquisa não se farão incompatíveis com aquelas desenvolvidas 

pela autora do projeto na Vara Regional da Infância e da Juventude da 1ª Circunscrição 

Judiciária, como psicóloga. Não acarretando prejuízo da carga horária de trabalho desta, no 

Tribunal de Justiça de Pernambuco. 

O contato para qualquer esclarecimento de que necessite pode ser realizado com a 

pesquisadora, autora do estudo, pelo endereço: Avenida Professor Moraes Rego s/n, 

Cidade Universitária, no Departamento de Pós-Graduação em Psicologia, da UFPE, pelo 

telefone: (81) 2126-8730, (81) 99488840 ou e-mail: nona.cecilia@ig.com.br 

 Com protestos de elevada consideração e respeito, subscrevo-me atenciosamente, 

 

Recife, 09 de março de 2010. 

 

___________________________ 

Responsável pelo projeto 

 

SOLICITAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE 
PROJETO DE PESQUISA 

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: UFPE 
 

ADITAMENTO 
 
 

Excelentíssimo Senhor, 

Des. Dr. 

Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco 

 

 

Pelo presente e em aditamento ao texto da solicitação de consentimento para 

realização do projeto de pesquisa intitulada “A PSICOLOGIA NO JUDICIÁRIO EM 

PERNAMBUCO: representações e práticas”, venho informar a Vossa Excelência que a 
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realização da referida pesquisa não acarretará prejuízo à jornada de trabalho que a 

pesquisadora e autora do projeto desenvolve neste Tribunal de Justiça, como psicóloga da 

Vara Regional da Infância e da Juventude da 1ª Circunscrição Judiciária. 

Sem mais, apresento protesto de respeito e consideração, subscrevendo-me 

atenciosamente, 

 

da carga hor anteriormente apresentada, venho solicitar de Vossa Excelência 

anuência para que seja realizado por meio desta instituição o projeto de pesquisa abaixo 

discriminado, nos seguintes termos: 

Projeto: A PSICOLOGIA NO JUDICIÁRIO EM PERNAMBUCO: representações e 

práticas, pesquisadora responsável Verônica Cecilia Alves da Silva Mafra, aluna do 

Mestrado em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco. 

Justificativa e objetivo da pesquisa: Pensar a atuação do psicólogo no Tribunal de Justiça 

de Pernambuco poderá oferecer elementos para identificação dos pontos que vêm 

norteando esta prática, abrindo caminhos para uma leitura crítica do fazer cotidiano e para 

a recriação ou ampliação do campo de saber psicológico. Busca-se no presente projeto 

conhecer: que concepções acerca da Psicologia Jurídica estão orientando as práticas dos 

psicólogos no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Acreditamos que o produto deste estudo 

poderá fornecer indicativos que fundamentem o desenvolvimento da política de gestão de 

pessoal, possibilitando maior aproximação deste universo de profissionais psicólogos e 

ofertando elementos para avaliação e planejamento de ações voltadas ao aperfeiçoamento 

da prestação jurisdicional. 

Os resultados da pesquisa poderão ser divulgados através de participação em congressos, 

seminários e publicação de artigos especializados e periódicos, contribuindo para o 

conhecimento acerca da atuação psicológica em interface com a justiça. Espera-se que os 

resultados da pesquisa contribuam para consolidar a prática profissional crítica e 

conseqüente. 

Por oportuno, informo que a Vossa Excelência que a realização da referida pesquisa 

não acarretará prejuízo à jornada de trabalho que a pesquisadora e autora do projeto 

desenvolve neste Tribunal de Justiça, como psicóloga da Vara Regional da Infância e da 

Juventude da 1ª Circunscrição Judiciária. O contato para qualquer esclarecimento de que 

necessite pode ser realizado com a pesquisadora, autora do estudo, pelo endereço: Avenida 

Professor Moraes Rego s/n, Cidade Universitária, no Departamento de Pós-Graduação em 
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Psicologia, da UFPE, pelo telefone: (81) 2126-8730, (81) 99488840 ou e-mail: 

nona.cecilia@ig.com.br 

Recife, 01 de março de 2010. 

 

___________________________ 

Responsável pelo projeto 
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Apêndice B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: UFPE 

TÍTULO DA PESQUISA: A PSICOLOGIA NO JUDICIÁRIO EM PERNAMBUCO: 
representações e práticas. 
 
Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) do projeto de pesquisa 
supra-citado, sob a responsabilidade da pesquisadora Verônica Cecilia Alves da Silva 
Mafra, aluna do Mestrado em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, sob a 
orientação da Professora Doutora Maria de Fátima de Souza Santos. 
Assinando este Termo você declara seu consentimento livre e esclarecido e que está ciente 
de que: 
1. O objetivo da pesquisa é identificar e analisar os determinantes que vêm orientando a 
prática profissional dos psicólogos no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco; 
 

2. Durante o estudo responderá a um questionário proposto pela pesquisadora e participará 
de uma entrevista individual, gravada sob autorização e transcrita posteriormente, para 
efeitos de análise, com a garantia de que apenas a pesquisadora, e possivelmente a 
orientadora, terá acesso à íntegra das transcrições; 

3. Obteve todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre sua 
participação na referida pesquisa; 
 
4. Está livre para interromper a qualquer momento sua participação na pesquisa; 
 
5. Seus dados pessoais serão mantidos em sigilo, sendo exclusivo da pesquisadora e, se 
necessário da orientadora, o acesso à integra do material coletado e, quando gravado sob 
autorização, à transcrição do mesmo; 
 

6. O material coletado será designado numericamente, como seja: sujeito 1, sujeito 2 e 
assim por diante. Não constarão informações sobre os participantes, além de idade e 
gênero. Este material será armazenado em mídia digital e ficará depositado e sob a guarda 
do Laboratório de Interação Social Humana – LABINT do Departamento de Psicologia da 
Universidade Federal de Pernambuco, sob a responsabilidade da pesquisadora; 

7. Os resultados gerais obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os 
objetivos do trabalho, exposto acima, incluída sua publicação na literatura científica 
especializada; 
 
8. Como possíveis benefícios, os resultados da pesquisa poderão subsidiar o trabalho de 
diversos profissionais que lidam com a temática da atuação do psicólogo em instituições; 
como benefícios diretos para os participantes, poderão contribuir na elaboração de 
parâmetros norteadores que subsidiem a intervenção na área jurídica, constituição de um 
canal de comunicação e troca de experiência entre os profissionais que compõem o corpo 
funcional da instituição, contribuindo para sua formação. Além da possibilidade de incitar 
a reflexão que redunda na qualificação dos trabalhos realizados junto à população e à 
instituição. Para tanto, os resultados serão entregues por escrito aos participantes da 
pesquisa; 
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9. Como possíveis riscos, o momento da entrevista poderá causar algum desconforto ou 
conflito para o participante no que se refere às dificuldades para sua atuação na instituição, 
os quais a entrevistadora tentará minimizar. Além disso, a pesquisa será realizada em 
colaboração com a Clínica Psicológica da UFPE. Casos especiais, se necessário, poderão 
ser encaminhados para atendimento por profissionais desta instituição. A equipe de 
pesquisa garantirá a confidencialidade e o anonimato. 
 
10. O contato para qualquer esclarecimento de que necessite, será realizado com a 
pesquisadora, autora do estudo, pelo endereço: Avenida Professor Moraes Rego s/n, 
Cidade Universitária, no Departamento de Pós-Graduação em Psicologia, da UFPE, pelo 
telefone: (81) 2126-8730, (81) 99488840 ou e-mail: nona.cecilia@ig.com.br; 
 
11. Poderá contatar o Comitê de ética da UFPE para apresentar recursos ou reclamações 
em relação à pesquisa, pelo endereço: Avenida Professor Moraes Rego s/n, Cidade 
Universitária, Recife – PE, CEP:50670-901, Tel.: 21268588. 

Sua participação é voluntária e está formalizada por meio da assinatura deste termo 
em duas vias, sendo uma retida por você e a outra pela pesquisadora.  

Após ter lido e discutido com a entrevistadora os termos contidos neste 
consentimento esclarecido, concordo em participar como informante, colaborando, desta 
forma, com a pesquisa. A assinatura desse consentimento não inviabiliza nenhum dos 
meus direitos legais. 
 

Recife, ____/____/20_____.   

 

__________________________  _________________________ 

Profissional Participante   Responsável pela Pesquisa   

 

___________________________  __________________________ 

Testemunha 1     Testemunha 2 
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Apêndice C: Modelo de Questionário e Guia de Entrevista 

Modelo de Questionário – 1ª Parte 

 

1) Quando você ouve a palavra “Psicologia”, quais as seis palavras ou expressões que 
lhe vêm à mente? 
_____________ ______________ ______________ 
_____________ ______________ ______________ 
 

2) Escolha, entre as palavras/expressões citadas acima, as três que para você melhor 
definem “Psicologia”. Transcrevendo-as em ordem de importância, sendo a mais 
importante colocada no espaço 1, e assim sucessivamente: 
1._______________  
2. _______________  
3. _______________ 
 

3)  Justifique por que você escolheu essas três palavras/expressões e por que elas 
seguem esta ordem de importância: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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4) Quando você ouve a palavra “Psicologia Jurídica”, quais as seis palavras ou 
expressões que lhe vêm à mente? 
_____________ ______________ ______________ 
_____________ ______________ ______________ 
 

5) Escolha, entre as palavras/expressões citadas acima, as três que para você melhor 
definem “Psicologia Jurídica”. Transcrevendo-as em ordem de importância, sendo 
a mais importante colocada no espaço 1, e assim sucessivamente: 
1._______________  
2. _______________  
3. _______________ 
 

6)  Justifique por que você escolheu essas três palavras/expressões e por que elas 
seguem esta ordem de importância: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Modelo de Questionário – 2ª Parte 

 
 
 

 

1) O Sujeito - dados de identificação:  

Idade: _______ anos 

(   ) 25 a 30 anos 

(   ) 31 a 35 anos 

(   ) 36 a 40 anos 

(   ) 41 a 45 anos 

(   ) 46 a 50 anos 

(   ) 51 a 55 anos 

(   ) Mais de 55 anos.  

Gênero: (    ) Masculino (    ) Feminino 

2) Sua formação profissional: 

Instituição onde concluiu a graduação em Psicologia:  

(   ) UFPE 

(   ) UNICAP-PE 

(   ) FAFIRE  

(   ) ESUDA 

(   ) FACHO 

(   ) OUTRA. Escreva o nome da instituição sem abreviar e o estado onde se 
localiza: _________________________________________________________ 

Ano de conclusão da graduação em Psicologia:  

(   ) Antes de 1988 

(   ) 1988 – 1992  

(   ) 1993 - 1997  
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(   ) 1998 - 2002  

(   ) 2003 – 2007 

OUTRO (   ) Escreva o ano de conclusão ___________.. 

Após ingresso no Poder Judiciário de Pernambuco realizou curso de 
especialização?  

SIM (   ) NÃO (   ) 

Escreva o nome do curso de especialização que realizou após ingresso no Poder 
Judiciário de Pernambuco: 
________________________________________________________________ 

Após ingresso no Poder Judiciário de Pernambuco realizou curso de Mestrado ou 
Doutorado?  

SIM (   ) NÃO (   ) 

Tempo de sua atuação como psicólogo antes do concurso para o Tribunal de Justiça 
de Pernambuco: 

(   ) Não atuou. 

(   ) Menos de 1 ano. 

(  ) 1 - 5 anos.  

(  ) 5anos e 1mês - 10 anos. 

(  ) 10 a e 1m - 15 anos. 

(  ) 15 a e 1m - 20 anos. 

(  ) 20 a e 1m - 25 anos. 

(  ) mais de 25 anos. 

3) Sua atuação no Judiciário:  

Inserção na instituição: 

(   ) concurso PJPE para psicólogo 

(   ) concurso PJPE para outro cargo/função 

(   ) cedido de outra instituição 

Ano do concurso para psicólogo: 

(    ) 1993 
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(    ) 2001 

(    ) 2007 

Tempo de atuação no PJPE como psicólogo:  

(   ) Menos de 1 ano. 

(   ) 1 - 5 anos.  

(   ) 5 anos e 1mês - 10 anos. 

(   ) 10 a e 1m - 15 anos. 

(   ) 15 a e 1m - 20 anos. 

(   ) Outro. Indique quanto tempo: _______. 

Tempo de atuação como psicólogo na Vara/Juizado/Centro em que trabalha 
atualmente?  

(   ) Menos de 1 ano. 

(  ) 1 - 5 anos.  

(   ) 5 anos e 1mês - 10 anos. 

(   ) 10 a e 1m - 15 anos. 

(   ) 15 a e 1m - 20 anos. 

(   ) Outro. Indique quanto tempo: _______. 

Anteriormente atuou junto a: 

(   ) Vara de Infância e Juventude. 

(   ) Vara de Família. 

(   ) Juizado/Vara Criminal ou de Execução Penal. 

(   ) SGP/DRH 

(   ) Outro. Especifique: 

 Local atual de trabalho:  

(   ) Vara da Infância e da Juventude  

(   ) Vara de Família  

(   ) Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente  
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(   ) Vara de Execução Penal  

(   ) Juizado Especial Criminal 

(   ) Juizado Especial Cível 

(   )Juizado da Mulher  

(   ) Juizado do Idoso  

(   ) CAP 

(   ) CEJA  

(   ) Centro de Saúde/Ambulatório  

(   ) Coordenadoria da Infância e da Juventude  

(   ) Secretaria de Gestão de Pessoa/DRH  

(   ) Outro. Escreva o nome do local _______________________________ 

  

Função que ocupa no local atual de trabalho: 

(   ) Psicólogo 

(   ) Coordenador do Setor  

(   ) Chefe de Secretaria  

(   ) Outra. Escreva o nome da função ________________________________ 

População/temática atendida neste local:  

(   ) Adolescente em conflito com a lei e familiares 

(   ) Criança, adolescente e pretendente à guarda ou tutela 

(   ) Criança, adolescente e pretendente à adoção 

(   ) Casal em situação de separação e seus filhos 

(   ) Criança e adolescente vitima de violência 

(   ) Adulto em cumprimento de medida ou pena 

(   ) Mulher vítima de violência e familiares 

(   ) Idoso vítima de violência e familiares 

(   ) Serventuário 
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(   ) Magistrado 

(   ) Dependente de serventuário ou magistrado 

(   ) Outro. Especifique: _____________________________________________ 

Sua atuação neste setor ocorre:  

(   ) antes da sentença judicial/resolução da lide/aplicação de medida ou pena  

(   ) depois da sentença judicial/resolução da lide/aplicação de medida ou pena  

(   ) antes e depois da sentença judicial/resolução da lide/aplicação de medida ou 
pena 

(   ) não se aplica ao trabalho desenvolvido. 

A sua atuação no PJPE é determinada preponderantemente por:  

(   ) Legislação/regulamentação da atuação do psicólogo na área jurídica. 

(   ) Legislação pertinente à temática trabalhada. 

(   ) Necessidades da instituição.  

(   ) Demandas da população atendida no setor em que trabalha.  

(   ) Abordagem teórica da Psicologia sobre a temática com a qual você trabalha.  

(   ) Outro. Especifique: ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Em sua atuação no PJPE, com que freqüência realiza as seguintes atividades: 

1) cotidianamente 2) eventualmente 3) muito raramente 4) não realiza 

(   ) Realização de perícias 

(   ) Realização de avaliação e estudo psicológicos 

(   ) Elaboração de laudos, pareceres e relatórios 

(   ) Participação em audiência 

(   ) Atendimento e orientação individual  

(   ) Atendimento e orientação em grupo 

(   ) Entrevista devolutiva/orientação do dado psicológico 
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(   ) Acompanhamento psicoterapêutico 

(   ) Mediação 

(   ) Elaboração de projetos 

(   ) Avaliação de programas e instituições de atendimento 

 (   ) Visitas domiciliares 

(   ) Visitas institucionais 

(   ) Reuniões de apresentação ou estudo de caso 

(   ) Elaboração e desenvolvimento de curso ou palestra  

(   ) Reunião de planejamento e avaliação das ações do Setor 

(   ) Mapeamento e articulação de serviços 

(   ) Supervisão de estágio 

(   ) Criação e preenchimento de cadastros 

(   ) Orientação e seleção de pessoal para a instituição/projetos da instituição 

(   ) Orientação psicopedagógica 

(   ) Outras: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

As dificuldades para o trabalho do psicólogo no Judiciário em Pernambuco dizem 
respeito, sobretudo, a:  

(   ) Ausência de documentos norteadores da atuação do psicólogo. 

(   ) Incompreensão do papel do psicólogo, por parte da instituição. 

(   ) Inadequação do ambiente: estrutura física, recursos materiais e quantitativo de 
pessoal. 

( )Dificuldade de relacionamento com profissionais de outras áreas de 
conhecimento ou profissão. 

( )Dificuldade de relacionamento com profissionais da mesma área de 
conhecimento/profissão. 
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Guia de Entrevista 

 

4) Leitura e assinatura do TCLE 

5) Dados de identificação: 

Idade: ______ anos    Gênero: (   ) F                 (   ) M 

Local de trabalho: _________________________________________________ 

Ingresso na instituição:  

(   ) concurso para psicólogo do PJPE em 1993 

(   ) concurso para psicólogo do PJPE em 2001 

(   ) concurso para psicólogo do PJPE em 2007 

(   ) concurso para outro cargo ou função no PJPE. 

(   ) cedido de outro órgão. 

6) Entrevista 

Ao solicitarmos que os psicólogos do PJPE emitissem suas idéias sobre Psicologia 
Jurídica, obtivemos como idéias mais freqüentes as seguintes: 

TRABALHO INTERPROFISSIONAL,  

FAMÍLIA,  

LEI,  

ÉTICA,  

JUSTIÇA.  

O que você acha disso? Você concorda com estas idéias? 

Para você, por que a Psicologia se inseriu no âmbito jurídico? 

Para que a Psicologia se inseriu no âmbito jurídico? 

Como a Psicologia foi se inserindo neste âmbito? 

Qual a importância da Psicologia no âmbito jurídico? 

Em que conhecimentos o psicólogo se baseia para atuar nesse âmbito? (O que fundamenta 
a atuação psicológica no judiciário?) 

Por que você escolheu atuar como psicólogo(a) no âmbito jurídico? 

Fale sobre sua prática profissional neste âmbito (jurídico): 
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Apêndice D: Tabelas de 1 até 15 

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DA POPULAÇÃO  

Tabela 01 – Distribuição quantitativa e percentual por faixa etária   

Faixa etária (anos) Quantitativo Percentagem 

24,5 – 32,5 23 41,07 
32,5 – 40,5 11 19,64 
40,5 – 48,5 13 23,21 
48,5 – 56,5 08 14,29 
56,5 – 64,5 01 1,79 

Total 56 100 

 

Tabela 02 – Percentual da população por gênero 

Gênero Quantitativo Porcentagem 

Masculino 08 14,29 
Feminino 48 85,71 

Total 56 100 

 

Tabela 03 – Formas de modalidade de inserção no PJPE  

Modalidade Quantitativo Percentagem 

Concurso para psicólogo 47 83,93 
Concurso para outro 

cargo/função 
09 16,07 

Cedido de outro órgão 00 0,0 
Total 56 100 

 

Tabela 04 – Ano de inserção no PJPE como psicólogo dos componentes da população 

Ano Quantitativo Percentagem 

1993 09 19,15 
2001 06 12,77 
2007 32 68,08 
Total 47 100 
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Tabela 05 – Distribuição quantitativa e percentual do local de trabalho* 

Local Quantitativo Percentagem 

Infância e juventude 27                48,21 
Família 11 19,64 

Criminal 09 16,07 
Fórum/Vara Cível-Criminal 02 3,57 

SGP/Centro de Saúde 05 8,93 
Central de Mediação 01 1,79 

Outro 01 1,79 
Total 56 100 

*Um participante respondeu que se encontra licenciado. A categoria infância e juventude compreendeu 

Vara de infância e da juventude e comissão judiciária de adoção. A categoria família inclui Vara de Família e 

Centro de Apoio Psicossocial. A categoria Criminal compreendeu Juizado Especial Criminal, Juizado da 

Mulher, Juizado do Idoso, Vara de Penas Alternativas e Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente.  
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FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS COMPONENTES DA POPULAÇÃO 

Tabela 06 – Natureza das instituições de ensino em que se graduaram  

Natureza da Instituição  Quantitativo Percentagem 

Pública 31 55,36 
Privada 25 44,64 

Total 56 100 

 

Tabela 07 – Período de graduação* 

Período Quantitativo Percentagem 

Antes de 1988 10 17,86 
1988 – 1992 05 8,93 
1993 – 1997 12 21,43 
1998 – 2002 06 10,71 
2003 – 2007 21 37,5 

Outro* 02 3,57 
Total 56 100 

*Dois participantes informaram haver concluído a graduação em psicologia após 2007. 

 

Tabela 08 – Realização de curso de pós-graduação após inserção no PJPE 

Curso Quantitativo Percentagem 

Especialização 21 37,5 
Especialização e 

Mestrado/Doutorado 
07 12,5 

Mestrado/Doutorado 06 10,71 
Não realização  22 39,29 

Total 56 100 

Tabela 09 – Quantitativo e percentual de especialização na área jurídica 

Especialização Quantitativo Percentagem 

Sim 11 39,29 
Não 17 60,71 
Total 28 100 
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ATUAÇÃO DOS COMPONENTES DA POPULAÇÃO PESQUISADA 

Tabela 10 – Tempo de atuação como psicólogo antes da inserção no PJPE 

Tempo de atuação Quantitativo Percentagem 

Não atuou 09 16,07 
Menos de 1 ano 07 12,5 

1 – 5 anos 20 35,71 
5 anos e 1 mês  – 10 anos 11 19,64 
10 anos e 1 mês – 15 anos 08 14,29 
15 anos e 1 mês  – 20 anos 01 1,79 

Total 56 100 

 

Tabela 11 – Tempo de atuação como psicólogo no PJPE 

Tempo de atuação  Quantitativo Percentagem 

Menos de 1 ano 02 3,57 
1 ano – 5 anos 32 57,14 

5 anos e 1 mês – 10 anos 08 14,29 
10 anos e 1 mês – 15 anos 07 12,5 
15 anos e 1 mês – 20 anos 06 10,71 

Outro 01* 1,79 
Total 56 100 

* Respondeu de forma incorreta. 

  

FUNÇÃO, MOMENTO, DETERMINANTE E DIFICULDADES DA ATUAÇÃO PRESENTE DOS 

COMPONENTES DA POPULAÇÃO 

 

Tabela 12 -  Função atual dos componentes da população 

Função Quantitativo Percentagem 

Psicólogo 46 82,14 
Coordenação ou chefia* 09 16,07 

Outra** 01 1,79 
Total 56 100 

*Esta categoria incluiu as designações: chefe de apoio técnico, coordenador de setor, chefe de 

secretaria, chefe de unidade, chefe de núcleo. ** Não respondeu.  

 

Tabela 13 – Momento em que exercita a função 

Momento Quantitativo Percentagem 

Antes da sentença 20 35,71 
Depois da sentença 05 8,93 

Antes e depois da sentença 23 41,07 
Não se aplica 08 14,29 
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Total 56 100 

 

Tabela 14 – Determinantes para a atuação 

Determinante Quantitativo Percentagem 

Legislação para Psicologia 
Júrídica 

12 21,43 

Legislação da temática 17 30,36 
Necessidades da instituição 03 5,36 

Demanda da população 15 26,78 
Abordagem psicológica da 

temática  
09 16,07 

Total 56 100 

 

Tabela 15 – Dificuldades de atuação  

Dificuldade Quantitativo Percentagem 

A 03           5,36  
B 11         19,64  
C 16         28,57  
D 03           5,36  
E 01           1,79  

A e B 03           5,36  
A e C 02           3,57  
A e D 01           1,79  

A, B e C 01           1,79  
A, B e D 01           1,79  

A, B, C e D 01           1,79  
A, B, C e E 01           1,79  

A, B, C, D e E 01           1,79  
B e C 05           8,93  
B e D 01           1,79  
B e E 01           1,79  

B, C e E 01           1,79  
B, C, D e E 01           1,79  

C, D e E 01           1,79  
Outro* 01           1,79  
Total 56      100,00  

*Um participante informou encontrar necessidade de mais espaço, o que não corresponderia à 

alternativa c. 

RELAÇÃO DE DIFICULDADES 

A. Ausência de documentos norteadores da atuação do psicólogo. 

B. Incompreensão do papel do psicólogo, por parte da instituição. 

C. Inadequação do ambiente: estrutura física, recursos materiais e quantitativo de 
pessoal. 
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D. Dificuldade de relacionamento com profissionais de outras áreas de conhecimento 
ou profissão. 

E. Dificuldade de relacionamento com profissionais da mesma área de 
conhecimento/profissão. 
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Apêndice E: Gráficos de 1 até 4. 
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Gráfico 1.  Atividades e freqüência de realização 
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Gráfico 2.  Percentual de psicólogos que realizam as atividades eventualmente 
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Gráfico 3.  Percentual dos psicólogos que realizam as atividades muito raramente 
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Gráfico 4 Percentual dos psicólogos que não realizam as atividades 
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Anexo 1: Resolução nº 252/2009 e Instrução Normativa nº 21 de 24/09/10 

 

RESOLUÇÃO Nº 252/2009 
 
Regulamenta a concessão da Gratificação de Incentivo à Qualificação Funcional – GIQF 
aos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco. 
 
A CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO, no usode suas atribuições legais e regimentais e, 
 
CONSIDERANDO: 
I – a criação da Gratificação de Incentivo à Qualificação Funcional – GIQF, pelo art. 15 da 
Leinº 13.332, de 07 de novembro de 2007; 
II – a política de valorização do servidor, com foco na qualificação funcional e reflexos 
diretos na prestação dos serviços jurisdicionais à população; 
III – a necessidade permanente de aquisição de novos conhecimentos para fazer face aos 
avanços tecnológicos e à sua aplicabilidade nos procedimentos das tarefas diárias; 
 
RESOLVE: 
Art. 1º A Gratificação de Incentivo à Qualificação Funcional – GIQF, de que trata o art. 15 
da 
Lei nº 13.332/2007, será concedida aos servidores ocupantes de cargo de provimento 
efetivo do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, em razão dos conhecimentos 
adicionais adquiridos nas ações de capacitação e em cursos de graduação e pós-graduação, 
em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos do Tribunal de Justiça do 
Estado de Pernambuco, de acordo com os requisitos, critérios e procedimentos 
estabelecidos neste regulamento. 
Art. 2o São consideradas áreas de interesse dos órgãos do Tribunal de Justiça aquelas que 
guardem relação concreta de pertinência com as atribuições próprias do cargo ocupado 
pelo servidor, ou com a função que o mesmo esteja efetivamente exercendo, a exemplo das 
seguintes: 
I – Área Jurídica: a que compreende a aplicação concreta, para fins funcionais, de 
conhecimentos próprios da ciência do Direito; 
II – Área Administrativa: a que compreende a aplicação concreta, para fins funcionais, de 
conhecimentos próprios de administração, inclusive gestão de recursos humanos, 
orçamento e finanças, segurança e transporte, auditoria, licitações e contratos, engenharia e 
arquitetura, patrimônio e material, jornalismo, relações públicas, comunicação social, 
cerimonial, arquivologia e biblioteconomia. 
III – Área de Apoio Especializado – a que compreende a aplicação concreta, para fins 
funcionais, de conhecimentos próprios de pedagogia, contadoria, informática, serviço 
social, medicina e psicologia. 
Art. 3o A Gratificação de Incentivo à Qualificação Funcional – GIQF incidirá sobre o 
vencimento-base do cargo efetivo ocupado pelo servidor, nos seguintes percentuais:  
I – 9% (nove por cento), para o servidor que apresentar título, diploma ou certificado de 
conclusão, com aprovação, em curso de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, 
reconhecido pelo Ministério da Educação, na forma da legislação federal, valendo apenas 
um título, diploma ou certificado; 
II – 6% (seis por cento), para o servidor que apresentar diploma ou certificado de 
conclusão, com aprovação, em curso de graduação reconhecido pelo Ministério da 
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Educação, na forma da legislação federal - desde que tal graduação não constitua requisito 
de provimento do cargo -, valendo apenas um diploma ou certificado de graduação; 
III – 3% (três por cento), para o servidor que possuir pelo menos 200 (duzentas) horas em 
Ações de Capacitação - como tais aquelas promovidas para esse fim específico pela 
Instrutoria Interna do Tribunal de Justiça, nos termos deste regulamento -, observado o 
limite de 6% (seis por cento). 
§ 1o – Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente os percentuais 
previstos nos incisos I e II deste artigo, sendo certo que se o servidor obtiver qualificação 
maior passará a receber o percentual respectivo. 
§ 2o – As Ações de Capacitação, realizadas pelo servidor nos termos deste regulamento, 
ensejarão a percepção do percentual previsto no inciso III deste artigo pelo período de 
quatro anos, sendo certo que a continuidade da percepção dependerá da realização de 
novas Ações de Capacitação, distintas das que possibilitaram a concessão anterior, e assim 
sucessivamente. 
§ 3o – Em se tratando de curso de graduação ou de pós-graduação, não se aplica o prazo 
previsto no parágrafo anterior. 
Art. 4o Para efeito deste regulamento, considera-se: 
I – cursos de pós-graduação em sentido amplo: os cursos de extensão ou aperfeiçoamento, 
com carga horária igual ou superior a 180 (cento e oitenta) horas; e os cursos de 
especialização com carga horária igual ou superior a 360 (trezentos e sessenta) horas, 
reconhecidos pelo Ministério da Educação, na forma da legislação federal; e  
II – cursos de pós-graduação em sentido estrito: os cursos de mestrado, doutorado e 
pósdoutorado, reconhecidos pelo Ministério da Educação, na forma da legislação federal. 
Art. 5o As ações de capacitação hábeis a ensejar a percepção da Gratificação de Incentivo   
Qualificação Funcional – GIQF serão exclusivamente aquelas promovidas para esse fim 
específico pela Instrutoria Interna do Tribunal de Justiça de Pernambuco, nos termos 
previstos em Resolução própria, editada pela Corte Especial. 
Art. 6o A eventual concessão da Gratificação de Incentivo à Qualificação Funcional – 
GIQF não confere ao servidor direito subjetivo a permanecer exercendo funções e/ou 
atividades correlatas ao curso ou à ação de capacitação que tenha ensejado o deferimento 
da vantagem, se tais funções e/ou atividades forem diversas daquelas próprias do seu cargo 
efetivo. 
Art. 7o É vedada a percepção da Gratificação de Incentivo à Qualificação Funcional – 
GIQF por parte de servidores do Tribunal de Justiça de Pernambuco que estejam à 
disposição de outros Poderes. 
Art. 8o O servidor que preencher os requisitos previstos neste regulamento deverá 
protocolar requerimento dirigido à Diretoria de Desenvolvimento Humano, acompanhado 
de cópias autênticas dos documentos comprobatórios de sua aprovação em curso 
graduação, pósgraduação ou em ações de capacitação promovidas pelo Tribunal de Justiça. 
§ 1o. As cópias deverão ser autenticadas, à vista dos respectivos originais, por servidor da 
Diretoria de Desenvolvimento Humano, devidamente identificado pelo nome, matrícula e 
assinatura. 
§ 2o. Na impossibilidade, devidamente justificada por escrito, de apresentação imediata do 
competente diploma de graduação e/ou pós-graduação, ou título equivalente, serão 
admitidas certidões de conclusão e aprovação em curso, emitidas pela correspondente 
instituição de ensino, cabendo ao interessado promover a juntada de cópia autêntica do 
título definitivo no prazo de até 06 (seis) meses contados da data do protocolo do seu 
requerimento, sob pena de suspensão do pagamento da Gratificação. 
Art. 9o Será automaticamente indeferido o requerimento que não preencher as condições 
legais e regulamentares, inclusive quanto aos documentos comprobatórios de aprovação 
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em curso de graduação, pós-graduação ou em ações de capacitação promovidas pelo 
Tribunal de Justiça. 
Art. 10. Em caso de indeferimento por insuficiência de documentação comprobatória, será 
facultado ao interessado protocolar novo requerimento, com a juntada dos títulos 
considerados faltantes e/ou insuficientes. 
Art. 11. A Diretoria de Desenvolvimento Humano, por meio da unidade responsável pelas 
capacitações, procederá à análise da documentação recebida, lançando parecer opinativo 
do qual constará, obrigatoriamente, pronunciamento fundamentado acerca da existência, ou  
ão, no caso em exame, de relação concreta de pertinência entre os cursos e/ou ações de  
apacitação relacionados no requerimento e as atribuições próprias do cargo ocupado pelo 
servidor requerente, ou com a função que o mesmo esteja efetivamente exercendo. 
Art. 12. Tão logo concluída a sua análise, a Diretoria de Desenvolvimento Humano 
encaminhará o expediente, e seus anexos, à análise da Consultoria Jurídica, que, então, 
emitirá o seu próprio parecer a respeito e remeterá o feito à deliberação do Presidente do 
Tribunal, a quem compete o deferimento ou o indeferimento da vantagem. 
Art. 13. Uma vez concedida a Gratificação de Incentivo à Qualificação Funcional – GIQF,   
termo inicial de sua percepção será o primeiro dia útil seguinte à data do protocolo do 
requerimento deferido - sendo irrelevante, portanto, para esse fim, a data dos eventuais 
requerimentos anteriores que tenham sido indeferidos, qualquer que tenha sido o motivo. 
Art. 14. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal de Justiça de 
Pernambuco. 
Art. 15. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Recife, 09 de março de 2009. 
DES. JONES FIGUEIRÊDO ALVES 
Presidente do Tribunal de Justiça 

 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21, DE 24 DE SETEMBRO DE 2010. 
 

EMENTA: Dispõe sobre a participação de servidores ocupantes de cargos de provimento 
efetivo do Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco 
em cursos de pós-graduação l ato sensu e dá outras providências. 

 

O Desembargador JOSÉ FERNANDES DE LEMOS, Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar as diretrizes e condições para a 
participação dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do Quadro 
Permanente de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco em curso de pós-
graduação lato sensu; 

CONSIDERANDO a necessidade premente de aprofundar e aprimorar os conhecimentos 
dos servidores em áreas específicas de atuação, visando ao cumprimento da missão 
institucional deste Poder; 
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CONSIDERANDO que a pós-graduação constitui caminho para a melhoria da formação e 
da capacitação científica, tecnológica e cultural, contribuindo, por conseguinte, para a 
modernização deste Poder; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Estabelecer as diretrizes e condições para a participação do servidor, sob incentivo 
do Tribunal de Justiça do Estado, em curso de pósgraduação lato sensu. 

 

Art. 2º Conceder pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco bolsas de pós-
graduação lato sensu a seus servidores efetivos, atendendo às disposições contidas nesta 
Instrução Normativa. 

 

Parágrafo único. Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se: 

 

I - curso de pós-graduação lato sensu, aquele voltado para o aprimoramento acadêmico ou 
técnico-profissional, com caráter de educação continuada, o qual deverá ter duração 
máxima de 2 (dois) anos e carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas-aula, 
não computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente e o 
reservado, obrigatoriamente, para elaboração de trabalho de conclusão de curso. 

II - Compreendem-se, nessa categoria, os cursos de especialização, os de aperfeiçoamento, 
os designados MBA ( Master Business Administration) ou equivalentes e os com 
metodologia à distância, oferecidos por Instituições de Ensino Superior ou instituições 
credenciadas pelo Ministério da Educação para atuarem nesse nível educacional e que, ao 
seu término, conferem certificado de especialista aos participantes aprovados; 

III - que o corpo docente do curso de pós-graduação lato sensu seja constituído, 
necessariamente, por, pelo menos, 50% (cinqüenta por cento) de professores com título de 
mestre ou de doutor obtido em programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido pelo 
Ministério da Educação, nos termos da Resolução nº 1, de 8 de junho de 2007 - MEC . 

 

Art. 3º O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco não concederá bolsa para 
participação em programas de mestrado ou doutorado. 

 

Art. 4º São condições para a concessão de bolsa de pós-graduação: 
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I - disponibilidade orçamentária; 

II - correlação do conteúdo do curso com as atividades de interesse institucional do 
Tribunal, em conjunto com as atribuições do cargo efetivo ou com as atividades 
desempenhadas pelo servidor quando no exercício de cargo em comissão ou função 
exercida, bem como parecer do superior hierárquico do interessado quanto à conveniência 
da realização do referido curso; 

III - compatibilidade entre o horário das aulas e demais atividades do curso com o de 
expediente do servidor. 

 

Art. 5º A bolsa de pós-graduação será concedida aos servidores ocupantes de cargos de 
provimento efetivo do Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de 
Pernambuco, desde que solicitada com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, 
contados do início do evento. 

Parágrafo único. A bolsa a que se refere o caput deste artigo será paga diretamente à 
instituição de ensino, através de contrato ou convênio firmado com o Tribunal de Justiça 
do Estado. 

 

Art. 6º O candidato à bolsa de pós-graduação deverá atender, ainda, aos seguintes 
requisitos: 

I - não estar usufruindo nenhuma das licenças e afastamentos em razão de: 

a) serviço militar; 

b) atividade política; 

c) trato de interesses particulares; 

d) desempenho de mandado classista; 

e) servir em outro órgão ou entidade; 

f) exercício de mandato eletivo; 

g) estudo ou missão no exterior; 

e) acompanhamento de cônjuge ou companheiro; 

II - ter sido aprovado no estágio probatório; 

III - possuir nível de conhecimento e formação acadêmica compatíveis com as exigências 
da entidade realizadora do curso; 
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IV - não estar respondendo a processo disciplinar; 

V - não ter recebido punição disciplinar até 01 (um) ano antes da data do requerimento. 

 

Art. 7º Ficará a critério do Diretor Geral do Tribunal de Justiça do Estado: 

I- definir a forma de concessão das bolsas de pós-graduação, podendo ser através de 
processo seletivo específico para as áreas fim e meio, publicando o correspondente edital; 

II - analisar e autorizar as solicitações advindas das diversas unidades administrativas; 

III - publicar anualmente, se for o caso, edital com as normas para a realização do processo 
seletivo destinado à concessão das bolsas de pósgraduação, cuja coordenação será delegada 
à Diretoria de Desenvolvimento Humano da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal 
de Justiça do Estado (DDH/SGP). 

 

Art. 8º O servidor contemplado com a bolsa de pós-graduação: 

I - observará os sistemas e métodos de trabalho apresentados durante o curso, para possível 
implantação no Tribunal de Justiça do Estado, a fim de disseminar no ambiente de trabalho 
os conhecimentos coligidos; 

II - prestará informações e esclarecimentos a respeito do curso, da instituição de ensino e 
de seu aproveitamento em cada período, módulo, matéria ou disciplina, quando solicitado 
pela DDH/SGP; 

III - entregará à DDH/SGP: 

a) cópia impressa e em meio eletrônico, do trabalho de conclusão de curso, com a menção 
atribuída, até 30 (trinta) dias de sua entrega à instituição de ensino; 

b) histórico escolar e certificado de conclusão do curso, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da respectiva emissão pela instituição de ensino; 

 

Art. 9º No trabalho de conclusão de curso, o servidor deverá desenvolver tema 
correlacionado com as atribuições de sua unidade de lotação ou com projeto estratégico, 
admitida ainda sua vinculação com inovações em serviços ou atividades do Tribunal de 
Justiça do Estado. 

Parágrafo único. A DDH/SGP destinará cópia do trabalho de conclusão de curso à 
Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado, que o disponibilizará para consulta, inclusive 
via internet/intranet. 
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Art. 10. É vedada a participação simultânea do servidor em mais de um processo seletivo. 

 

Art. 11. Será cancelada a bolsa de pós-graduação lato sensu em caso de: 

I - descumprimento das disposições constantes desta Instrução Normativa; 

II - reprovação ou trancamento de disciplina, módulo ou matéria do curso; 

III - desistência do curso; 

IV - exoneração, a pedido, de cargo efetivo do Quadro de Pessoal do Tribunal, observada a 
ressalva do inciso anterior; 

V- demissão; 

VI - utilização das licenças e afastamentos previstos no inciso I do art. 6º desta Instrução 
Normativa. 

Parágrafo único. Nas situações previstas neste artigo, o servidor ficará impedido de receber 
idêntico benefício durante 2 (dois) anos a partir da data do cancelamento. 

 

Art. 12. Em qualquer caso, a não obtenção do título no curso de pós-graduação lato sensu 
implica o ressarcimento ao Tribunal de Justiça do Estado dos valores pagos a título de 
custeio, independente de interpelação judicial ou extrajudicial. 

 

Art. 13. O servidor aposentado por invalidez ficará isento do ressarcimento de que trata o 
artigo anterior. 

 

Art. 14. O servidor beneficiado com a bolsa de pós-graduação lato sensu obrigar-se-á, por 
compromisso irrevogável e irretratável, a permanecer no Tribunal de Justiça do Estado 
pelo período mínimo correspondente ao da duração do curso e a cumprir as disposições 
desta Instrução Normativa. 

 

Art. 15. Fica vedada a mudança de curso ou de instituição de ensino, salvo expressa 
autorização do Diretor Geral do Tribunal de Justiça do Estado. 

 

Art. 16. Poderá ser celebrado convênio, contrato, acordo ou instrumento equivalente entre 
a instituição de ensino e o Tribunal de Justiça, visando à promoção de cursos de pós-
graduação lato sensu específicos para os servidores efetivos. 
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Art. 17. O Tribunal de Justiça alocará, anualmente, observada a disponibilidade 
orçamentária, os recursos necessários à concessão de bolsas de pós-graduação de que trata 
esta Instrução Normativa. 

 

Art. 18. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Recife, 28 de Setembro de 2010. 

 

 

Desembargador JOSÉ FERNANDES DE LEMOS 

PRESIDENTE 

 


