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BREVE RELATO SOBRE A HISTÓRIA DA PSICOLOGIA JURÍDICA NO 

BRASIL E ALGUNS DE SEUS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

 

 

RESUMO – O presente estudo referência teoricamente aspectos da culpa inconsciente na 
execução de atos e/ou ações cometidas em consequência do transtorno de personalidade 
limítrofe devido à intensidade das emoções por fatos reais ou imaginários demonstrando assim 
a ausência de previsão de resultados como também a ausência de autocontrole psicológico após 
a cognição da ocorrência não presumida. Tem-se por objetivo evidenciar a instabilidade 
emocional e demonstrar que a mesma se dá pelo feitio como são arrostadas as percepções que, 
predominantemente, ocorrem sem previsão alguma por parte do portador do transtorno ora 
evidenciado, denominado também como síndrome Borderline que acomete parcela significativa 
da sociedade atual. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia jurídica. História. Brasil. Campos de atuação. Desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

A psicologia jurídica é alvo de conflitos desde a antiguidade, ainda que, 

durante anos, não houvesse seu reconhecimento como também de seus campos 

de atuação. Mesmo desprovida de sua constatação, há relatos da atuação de 

psicólogos jurídicos que, constantemente, intervinham em casos penais 

específicos, como também no acompanhamento de famílias e/de infratores. 

Posterior a uma sequência de discussões e de demonstrações de um 

trabalho eficaz e efetivo (que persistiu por décadas), a matéria ora citada adquire 

um posicionamento perante a sociedade e aos poderes governantes, tendo, 

além seu reconhecimento profissional, alcançado seu espaço no mercado 

trabalho. 

Destarte, ao que diz sobre o momento definitivo da constatação da 

Psicologia Jurídica no Brasil, não há efetivamente um marco histórico que 

evidencie uma data indicativa ou mesmo estimada, até mesmo pelas condições 

temporais enfrentadas para que esta autonomia fosse obtida. 

Posterior a tal conquista e conjuntamente com o reconhecimento do 

psicólogo jurídico, inicia-se a amplitude dos campos de atuação pelo profissional 

então qualificado, promovendo o reconhecimento da necessidade de 

acompanhamento em várias áreas como, à titulo de exemplos: direito de família, 

direito empresarial e direito penal, entre outras áreas presentes no direito que 

não são tão exploradas neste meio profissional (principalmente levada pelo fato 

de que a sociedade em si desconhece a proximidade e capacidade sobre esta 

relação). 

À vista disto, o presente artigo foi elaborado com o intuito de explicitar 

relatos relevantes sobre a história da psicologia jurídica no Brasil, interligar o 

direito e psicologia, demonstrando sua real proximidade e de expandir a visão 

dos estudantes e profissionais que se sentem desejosos dos conhecimentos que 

podem ser proporcionados por esta matéria e que visam suas carreiras 

profissionais dentro deste contexto. 

 

2. METODOLOGIA 



 

O artigo desenvolvido baseia-se em pesquisa bibliográfica, evidenciando 

que circunda e se embasa em levantamento de doutrinas e de fontes de artigos, 

publicados em periódicos como SCIELO (Scientific Eletronic Library Online) e 

que interligam várias publicações sobre o tema exposto. 

Para realização de tal artigo, foram alvos de pesquisas as palavras 

“psicologia jurídica”, “história”, “desenvolvimento”, “campos de atuação” e 

“Brasil”. A pesquisa foi elaborada com o intuito de sondagem de dados e 

informações que poderão ser utilizadas como investigação do tema proposto.  

Serão apresentados referenciais históricos que permitem ao leitor a 

visibilidade simplificada de interação entre o tema proposto e artigo descrito. 

 

3. DA HISTÓRIA DA PSICOLOGIA JURÍDICA NO BRASIL 

 

As evidências da apreensão da sociedade com o comportamento do 

criminoso e do desenvolvimento da mente humana se deu por volta do século 

XVIII, com a largada em pesquisas e estudos sobre a psiquiatria, termo esse 

desenvolvido pelo médico alemão Johann Christian Reil no ano de 1808 

(CAVALCANTI, p. 56). A preocupação citada se comprova quando tais estudos 

realizados visavam tratamentos capazes de sanar desequilíbrios e transtornos 

mentais (TOLEDO, 2018, p. 56). 

Conjuntamente com o desenvolvimento de estudos visando à ligação 

entre a mente e o comportamento, a história da atuação de psicólogos brasileiros 

na área da Psicologia Jurídica teve seu reconhecimento como/da profissão 

apenas na década de 1960. Esta inserção deu-se de forma gradual e lenta, 

muitas vezes de maneira informal, por meio de trabalhos voluntários (V. M. 

LAGO, 2009, p. 484). 

Durante a Antiguidade e a Idade Média a loucura era um fenômeno 

bastante privado. Ao “louco” era permitido circular com certa liberdade, e os 

atendimentos médicos restringiam-se a uns poucos abastados. A partir de 

meados do século XVII, a loucura passou a ser caracterizada por uma 

necessidade de exclusão dos doentes mentais (V. M. LAGO, 2009, p. 484). 



 

Criaram-se estabelecimentos para internação em toda a Europa, nos 

quais eram encerrados indivíduos que ameaçassem a ordem da razão e da 

moral da sociedade (ROVINSKI, 2002, s/p). O médico francês Philippe Pinel, na 

época diretor de um manicômio da região de Paris, após sentir-se impressionado 

pelas condições desumanas e precárias em que pacientes se encontravam, 

buscou uma autorização para libertação dos mesmos (CAVALCANTI, p. 56).  

Após o período desta revolução francesa criada por Pinel, alguns 

psicólogos clínicos decidiram colaborar com os psiquiatras nos exames 

psicológicos legais e em sistemas de justiça juvenil, (JESUS, 2001, s/p).  

Com o advento da Psicanálise, a abordagem frente à doença mental 

passou a valorizar o sujeito de forma mais compreensiva e com um enfoque 

dinâmico. Como consequência, o psicodiagnóstico ganhou força, deixando de 

lado um enfoque eminentemente médico para incluir aspectos psicológicos 

(CUNHA, 1993, s/p).  

Neste momento os pacientes passam a ser classificados em duas 

distintas e abrangentes categorias, sendo elas: a de maior  severidade, que eram 

pacientes encaminhados aos psiquiatras visando uma possibilidade de 

internação ou de menor severidade, que se trata de pacientes que eram 

encaminhados aos psicólogos para que houvesse uma melhor compreensão da 

sua personalidade (ROVINSKI, 1998, s/p). 

Balu demonstra, a partir de estudos comparativos e representativos, que 

os diagnósticos de Psicologia Forense podiam ser melhores e mais eficazes que 

os diagnósticos apresentados pelos psiquiatras (SOUZA, 1998, s/p). 

Os trabalhos primordiais advieram da área criminal, evidenciando os 

estudos no cometimento de crimes executados por adultos e adolescentes. 

Atualmente, a área criminal tem buscado sua proximidade com a Psicologia 

Jurídica, devido a Psicologia Jurídica proporcionar segurança e sobriedade na 

apuração de delitos, como também no estudo comportamental do infrator e dos 

fatos que o levaram a tal cometimento. 

 

4. DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 



 

Contrariando o prévio julgamento instituído atualmente, o campo de 

atuação do psicólogo jurídico é extenso, entretanto, como já exposto, na 

sociedade em geral destaca-se um número ínfimo têm conhecimento sobre os 

locais e como um psicólogo jurídico qualificado pode exercer e desenvolver seu 

trabalho. 

Um âmbito de atuação de extrema relevância (efetivo majoritariamente 

em cidades que possuem ‘cadeias’) é junto ao sistema penitenciário, sendo 

exercido há mais de 40 anos, embora não tenha seu reconhecimento oficial 

desde o início das atividades propostas. Temos sobre a relevância deste fato, 

como citado por Fernandes (1998, s/p), a Lei Federal que corresponde pela 

numeração 7.210, promulgada em 1984, que passou a reconhecer o trabalho do 

psicólogo legalmente pela instituição penitenciária. 

Além e não menos importante, destaca-se a atividade direcionada para 

confecções de laudos, pareceres e relatórios, onde se pressupõe que esta 

atividade avaliativa é de competência da psicologia. Além de confeccionar os 

documentos anteriormente citados, o psicólogo jurídico é detentor do direito de 

opinião sobre medidas que visem à solução dos conflitos ora apresentados, 

portanto, a determinação de procedimentos sempre caberá ao juízo competente 

(V. M. LAGO, 2009, p. 486).  

Salienta-se que a decisão judicial é de incumbência estrita do juiz 

competente. O psicólogo, por si só, é inapto para que essa função seja destinada 

a ele, desfrutando da liberdade apenas para desfechar sobre dados coletados 

por meio de avaliações, como também do poder exposição de possibilidades 

para a solução das questões a ele apresentadas. 

Outra esfera que o psicólogo jurídico tem poder e espaço de atuação é 

como mediador em ações judiciais, principalmente naquelas onde as partes se 

demonstram dispostas a executar acordo judicial. Há também os casos onde se 

tem consideração da inviabilização pelo juiz competente, então as partes 

desfrutam do direito de solicitação da avaliação do psicólogo, designando-o 

como perito judicial, conforme artigo 471 do Código de Processo Civil de 2015, 

seu caput, onde é expresso que: “as partes podem, de comum acordo, escolher 

o perito, indicando-o mediante requerimento.”. 



 

5. CONCLUSÃO 

 

 O desenvolvimento da psicologia jurídica no Brasil se deu, 

substancialmente, pela necessidade que a sociedade detinha do 

acompanhamento próximo por profissionais qualificados, mesmo que 

inicialmente tais profissionais fossem vitimas de preconceito e 

consequentemente rigorosamente criticados. 

Com o crescimento gradual gerado pela constante atuação destes 

profissionais e com os resultados eficazes que eram obtidos, não restou solução 

distinta a não ser o reconhecimento dos que desempenhavam um papel de 

extrema relevância junto à população, como também junto aos infratores que, 

por muitas vezes, careciam de cuidados especiais. 

Mesmo após o reconhecimento do psicólogo jurídico, se presenciou, 

mesmo que em proporções menores, o preconceito profissional e também 

pessoal, fato este direcionado essencialmente pela falta de credibilidade que os 

profissionais possuem. Falta de credibilidade que é gerada, com 

preponderância, pela ausência de conhecimento do papel que este profissional 

pode desempenhar e exercer. 

Atualmente, o profissional da área de psicologia jurídica tem ganhado 

mais espaço pelos conflitos constantes enfrentados principalmente nas esferas 

de direito penal e de família, fatos que tem ocasionado maiores possibilidades 

de atuação, pois com estas atuações se visa a possibilidade ampliação dos 

campos de atuação. 

Desta maneira, alguns tabus relativos à esta profissão tem sido superados 

por meio da demonstração da efetividade do acompanhamento de casos e da 

solução de conflitos, propondo agilidade e exatidão em vários processos 

judiciais.  

A profissão tem obtido êxito a cada dia e à cada caso, e 

consequentemente tem sido resguardada constitucionalmente como também 

tem ganhado maior espaço a cada reforma de lei, caminhando para o destino 

de, talvez em um dia próximo, ter seu reconhecimento em cursos direcionados 

as áreas humana 
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