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Aos 30 dias do mês de dezembro de 2017, às 14 horas, apresentou-se o parecer da monografia de 

Vívian Cristina de Freitas da Paixão, intitulada “Psicologia na interface com o direito: uma 

reflexão sobre demandas e desmandos”. Como orientadora da referida monografia, a Profª. 

Drª. Nancy Lamenza Sholl da Silva registra a Banca Avaliadora e parecerista composta por: 

Profª. Drª. Adriana Eiko Matsumoto e Prof. Dr. Renato Sampaio Lima. Após leitura e avaliação, 

os pareceristas consideraram o trabalho APROVADO, com nota 9,8. Com o seguinte parecer:  

 
 A referida monografia apresenta todos os requisitos necessários para a sua aprovação. A estrutura do 

trabalho segue o que é exigido academicamente, ou seja, uma questão bem definida, uma discussão teórica realizada 

com rigor conceitual e uma metodologia adequada aos objetivos. É importante considerar ainda, que a autora e a sua 

orientadora se debruçam sobre uma temática relevante para a Psicologia atualmente: as práticas “psi” no campo 

jurídico. O embate e as disputas entre os campos do Direito e da Psicologia ficam evidentes ao se discutir os “laudos 

conclusivos”, tendo em vista as composições epistemológicas, metodológicas e o compromisso ético-político da 

Psicologia nesse contexto do Judiciário. Os questionamentos feitos pelos autores dos artigos, bem como pelo 

exercício de crítica apontado pelos psicólogos atuantes no Judiciário e que participaram das pesquisas, nos trazem 

pistas importantes que são pontuadas nas Considerações Finais do presente trabalho. Os processos de 

disciplinamento estão presentes nesses espaços, e sua superação está no horizonte de uma transformação coletiva no 

que concerne ao reposicionamento da Psicologia na interface com a Justiça. Entendemos que um importante 

elemento desse processo, ao se tratar da realidade brasileira, diz respeito aos efeitos das assim chamadas “teorias 

racistas” nos saberes biomédicos e jurídicos, os quais encontraram recepção exemplar em muitas formas de se 

atualizar a Psicologia no Judiciário. Este elemento é apresentado ao se refletir, no início do trabalho, a configuração 

de uma criminologia no Brasil, mas parece não ter sido alvo dos artigos analisados, por isso nos parece que não 

constou nas reflexões finais do presente trabalho. Eis um ponto a ser melhor investigado em pesquisas futuras. 

 Em relação à bibliografia utilizada, particularmente em relação ao levantamento histórico sobre as relações 

entre a Psicologia e o Direito no Brasil, caberiam outras referências, além daquela utilizada. No entanto, os aspectos, 

acima apontados, não dificultaram o tratamento do tema, nem a qualidade das discussões. Sem mais considerações, 

aprovamos esta monografia, sem exigência de alterações, e parabenizamos a autora da monografia e sua orientadora. 

 

Volta Redonda, 30 de dezembro de 2017. 
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