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RESUMO 
 

O campo da Psicologia sofre constantes transformações advindas dos contextos 
histórico-culturais, visto que estes influenciam tanto as demandas sociais feitas a este 
campo, como as práticas dos profissionais psicólogos. Discutir demandas e como elas 
se relacionam com a atuação profissional é útil tanto para os psicólogos que lidam 
com ela em seu cotidiano profissional, quanto para a sociedade que se beneficia de 
seu trabalho. Frente a isso, este trabalho busca promover uma reflexão acerca das 
demandas histórico-social-culturais feitas a estes profissionais pelo campo do Direito 
e como eles respondem a essas demandas, em dois momentos diferentes, de modo 
a apresentar as correlações e dissonâncias entre os dois contextos, como eles 
acabam por interferir nas práticas desses profissionais, bem como apresentar as 
diferentes formas de atuação que estes profissionais vêm produzindo e quais as 
referências que vêm utilizando para responder a essas demandas. Utiliza-se de 
artigos e laudos produzidos por psicólogos atuantes no Judiciário, primeiramente nas 
décadas de 1960/1970, e posteriormente, em um contexto mais atual, como 
analisadores das práticas psis destes dois momentos, e percebe-se que existe um 
embate entre as duas áreas, muito em função da forma como elas se engendraram, 
que repercute nas demandas feitas pelo Direito à Psicologia, no entanto, identifica-se 
que, apesar de haverem práticas remanescentes deste período anterior, pode-se 
verificar que novas práticas vêm surgindo, de forma a tensionar com a lógica 
excludente e normalizante das porções menos abastadas da sociedade perpetrada 
por muito tempo pela Psicologia, que passa a atuar pela garantia de direitos.  
 
Palavras-chave: Psicologia. Análise de Demanda. Práticas em Psicologia.  



ABSTRACT 

 
Psychology field undergoes constant transformations coming from historical-cultural 
contexts, as they influence both the social demands made to this field, and the 
practices of psychologists. Discussing demands and how they relate to the 
professional performance is useful both for the psychologists who deal with it in their 
daily professional life as well for the society that benefits from their work. Therefore, 
this work seeks to promote a reflection on the historical-social-cultural demands made 
to these professionals by the field of Law and how they respond to these demands, in 
two different moments, in order to present the correlations and dissonances between 
the two contexts, how they end up interfering in the practices of these professionals, 
as well as presenting the different forms of working procedures that these 
professionals have been producing and which references they have been using to 
respond to these demands. This work resorts to articles and reports produced by 
psychologists working in the Judiciary, first in the 1960s and 1970s, and later, in a more 
current context, as analyzers of the psychological practices of these two moments, and 
it’s possible to notice that there is a clash between the two areas, much in function of 
the way in which they were generated, which has repercussions on the demands made 
by the Law field to Psychology, however, it is identified that, although there are 
practices remaining from this previous period, it can be verified that new practices 
come appearing in order to stress with the exclusionary and normalizing logic of the 
less affluent portions of society perpetrated for a long time by Psychology, which starts 
to act for the guarantee of rights. 
 
Keywords: Psychology. Demand analysis. Practices in Psychology. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Este trabalho reconhece a pertinência de produzir uma reflexão acerca das 

demandas que o profissional de psicologia encontra em seu campo de atuação e como 

elas podem interferir em suas práticas, partindo do princípio que a Psicologia é um 

campo que está sempre em constante construção a partir das demandas sociais que 

refletem os contextos histórico-culturais em que se encontram. Pensar nessas 

questões de produção de demanda e como essa demanda se relaciona com a atuação 

do psicólogo é um enfoque muito válido tanto para os psicólogos em formação e os 

recém-formados que estão prestes a se deparar com essa demanda, para que 

possam se atentar para essas questões que farão parte de seu cotidiano profissional, 

quanto para aqueles que produzem as demandas, ou seja, a esfera social, que irá se 

beneficiar das práticas desses profissionais. 

Desse modo, o objetivo deste trabalho consiste em construir uma reflexão a 

partir das práticas exigidas e delimitadas por demandas histórico-social-culturais ao 

profissional psicólogo, buscando abordar as demandas que lhe são dirigidas por 

outros campos, as demandas que os psicólogos julgam cabíveis de acolher, e as 

transformações produzidas pelas mesmas, avaliando em que medida influenciaram 

as práticas dos psicólogos; assim como intenta propor uma reflexão sobre como a 

expansão da área de atuação em Psicologia está relacionada aos diferentes campos 

em que a Psicologia intervém e foi chamada a intervir.  

Privilegiaremos neste trabalho as demandas referentes às relações entre os 

campos da Psicologia e do Direito, e tomaremos como base os estudos produzidos 

na área da Psicologia Social, os conceitos de demanda, instituição e analisadores, 

advindos da Análise Institucional, bem como os conceitos de norma, disciplina e 

práticas concebidos por Michel Foucault.  

No primeiro capítulo, “Psicologia e Direito – a aliança”, realiza-se um resgate 

histórico sobre como os dois campos se engendraram, com o fito de situar a discussão 

subsequente. Inicia-se a apresentação de um contexto histórico geral a partir da 

construção dos primeiros Estados europeus, e no momento seguinte, discorre-se 

sobre como essa relação entre Psicologia e Direito ocorreu no Brasil, indicando suas 

especificidades. No momento subsequente, apresenta-se como a Psicologia 

respondeu às demandas efetuadas pelo campo judiciário, ressaltando a construção 
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de tecnologias e intervenções produzidas por esses profissionais evidenciadas nos 

estudos realizados pela psicóloga Cristina Rauter.  

No segundo capítulo, “As práticas, as demandas, os desmandos e as linhas 

de fuga”, busca-se identificar correlações com os apontamentos suscitados no 

capítulo anterior, em um contexto mais atual dos trabalhos realizados pelos psicólogos 

atuantes no Judiciário, mais especificamente aqueles que compõem o Programa de 

Intervenção Voltado às Engrenagens e Territórios de Exclusão Social (PIVETES), 

sediado no campus de Niterói da Universidade Federal Fluminense. Propõe-se utilizar 

os artigos produzidos por este programa como analisadores das práticas “psis” no 

campo jurídico da atualidade, e ao identificar as correlações existentes com os 

estudos de Rauter, busca-se investigar os efeitos que as demandas realizadas pelo 

Judiciário estão produzindo no campo da Psicologia, bem como analisar que 

respostas estes profissionais estão produzindo para essas demandas, e quais 

referências utilizam para substanciar suas práticas, a partir de um referencial 

foucaultiano e da Análise Institucional acerca das noções de práticas e demandas, 

respectivamente.  

À guisa de conclusão, objetiva-se apresentar uma comparação entre as 

demandas propostas pelo Judiciário e as práticas efetuadas pelos psicólogos no 

contexto estudado por Rauter frente ao contexto atual. Dessa forma, busca-se 

apresentar as correlações, as diferenças e analisar essas dissonâncias, bem como 

analisar os dois contextos, as mudanças que ensejaram o surgimento de outras 

práticas psis possíveis dentro do Judiciário, e de quais artifícios esses profissionais 

têm se valido para substanciar novas práticas psis.  

 

 

2 PSICOLOGIA E DIREITO – A ALIANÇA  

 

 

 Para compreender as alianças existentes nos dias de hoje entre as práticas 

do Direito e da Psicologia, é necessário resgatar os princípios do surgimento de alguns 

conceitos importantes que possibilitaram o estreitamento dessa aliança. Um 

importante autor para compreender esse contexto é Michel Foucault, filósofo que se 

dedicou a realizar uma genealogia das práticas discursivas, e cujos trabalhos são 
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referência para os estudos da instauração da sociedade disciplinar, por volta do século 

XVIII.  

 Com a formação dos primeiros Estados europeus, o corpo ganhou estatuto de 

objeto e alvo do poder (REIS, 2009, p.122), e passou a sofrer controle por meio de um 

tipo de poder que foi sendo instaurado progressivamente, a serviço de interesses 

econômicos. Esse controle era implementado pelo que Foucault denominou como 

disciplina, que pode ser entendida como um “mecanismo de poder que normaliza, 

possui domínio sobre a materialidade dos corpos e a organicidade das instituições” 

(FONSECA apud ARANTES, 2009, p.134). Esse poder disciplinar pautado nas 

normas e centrado nos corpos possibilitou uma importante mudança de eixo político 

para a individualização, fato que permitiu a emergência das ditas ciências do homem, 

e a utilização da medicina social como uma estratégia biopolítica de controle dos 

indivíduos (REIS, 2009, p. 123-124).  

 Segundo Foucault (apud REIS, 2009, p.127), esta foi a primeira vez na história 

em que houve um estreitamento entre o biológico e o político, de modo que surge um 

poder-saber sobre a vida, capaz de produzir técnicas normalizadoras para o controle 

do corpo, da saúde e das condições de vida dos indivíduos e da população, de modo 

geral. Reis (2009, p.124) aponta que a “preocupação crescente com a regulação da 

vida e seus processos de nascimento, produção e morte“ estava presente em ambas 

a genealogia da norma e a de uma medicina coletiva, provocando uma espécie de 

cruzamento entre elas, que pode ser visto com a forma de tratamento suscitada pela 

peste, no século XVIII: distribuição dos indivíduos em espaços vigiados que promovia 

um esquadrinhamento da sociedade por uma análise meticulosa e individualizante 

(REIS, 2009, p.124-125).  

 As técnicas de esquadrinhamento, posteriormente, foram utilizadas dentro 

dos espaços de exclusão, tais como asilos, penitenciarias, escolas e hospitais, de 

forma que ocorria uma divisão marcante entre o normal e o anormal (quem não era 

excluído e quem o era), julgados pela disciplina (REIS, 2009, p.125).  

 Nesse contexto, a disciplina operava produzindo as verdades sobre os 

indivíduos, classificando, separando, avaliando e hierarquizando-os em torno de uma 

norma que ela mesma tomava como um parâmetro, e dessa forma, produziu um novo 

mecanismo da justiça penal, pautado pela norma, e não pelas leis (ARANTES, 2009, 

p.134-135). Essa mudança de grande monta, da lei pela norma, no sistema penal 

ocasionou em um enfoque na biografia dos sujeitos e os riscos que eles 
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representavam à norma, não mais nos seus atos em si, o que produziu a noção de 

periculosidade inerente aos indivíduos, que deveria ser examinada por profissionais 

como médicos, psiquiatras e psicólogos, promovendo o primeiro contato entre o 

Direito e a Psicologia (REIS, 2009, p.127-128).  

 Essa articulação torna-se necessária, visto que quando o Direito passa a se 

pautar pela norma, ele se torna normalizador, e passa a se ocupar de realizar “o 

controle e a reforma psicológica e moral das atitudes e comportamentos dos 

indivíduos” (REIS, 2009, p.128), a partir de uma rede de vigilância e correção, 

integrada por instituições como a polícia, a medicina, e a psicologia. Esse aumento do 

poder da norma, no entanto, não provoca um desaparecimento das leis, pois, segundo 

Foucault (apud REIS, 2009, p.129), as leis passam a funcionar cada vez mais como 

norma, o Direito passa a se integrar com outras instituições reguladoras, o que 

promove uma alteração na função e forma de atuação no sistema jurídico (REIS, 2009, 

p.128-129).  

 

 

2.1  PSICOLOGIA E DIREITO NO BRASIL 

 

 

No começo do século XIX, ocorre no Brasil o processo de implantação da 

medicina social, levando para dentro das prisões o modelo higienista, que acaba por 

unir médicos e juristas trabalhando em prol de que os cárceres se tornassem limpos 

e arejados, de modo a evitar focos de epidemias e que a convivência entre os 

encarcerados fosse controlada. Essa união se deu de tal forma que há relatos de que 

em 1868 havia um médico dirigindo uma prisão, na cidade do Rio de Janeiro 

(RAUTER, 2003, p. 30-31).  

As ditas prisões-depósito eram vistas como fonte de males físicos e mentais 

aos encarcerados, apresentavam falta de higiene e alta desordem, até que, em 1833, 

surge a Casa de Correção da Corte, uma prisão unicamente voltada para a 

recuperação dos criminosos, e que se diferenciava das prisões-depósito por não ser 

uma prisão coletiva (RAUTER, 2003, p.31). Com o fito de realizar a recuperação do 

preso, surge uma outra finalidade para a pena, além da punição; disciplina-se a prisão, 

impedindo o contato e as trocas entre os presos, promovendo obediência e 
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moralidade através do trabalho, forjando uma reforma moral a partir do sistema penal 

(RAUTER, 2003, p. 31).  

 Segundo Rauter (2003, p.31), foi a introdução do processo de medicalização 

no Brasil, trazendo a ordem disciplinar, que criou as condições para que a medicina 

se inserisse no espaço das prisões, o que possibilitou o estabelecimento de uma 

relação afirmada, desde então, entre doença e crime. Esse processo também 

possibilitou uma reorganização e disciplinarização do espaço da prisão, criando 

condições para a difusão do discurso da criminologia no Brasil. Rauter (2003, p. 32) 

denomina este momento como “um momento duplo de constituição de um saber sobre 

o criminoso e de constituição do criminoso como um anormal” (RAUTER, 2003, p. 32), 

no qual, segundo Lombroso, psiquiatra e criminologista higienista italiano, cujos 

estudos serviram de base para o criminologistas brasileiros da época, “os criminosos 

são vistos como uma espécie à parte do gênero humano” (RAUTER, 2003, p. 32), e 

sua anormalidade é expressa em suas características físicas, passíveis de serem 

medidas, inclusive com aparelhos, como o algômetro elétrico (RAUTER, 2003, p. 31-

32).  

 O perfil do criminoso carregava uma anormalidade relacionada a um 

primitivismo, da ordem dos caracteres somáticos, de instintos bárbaros, hereditários, 

pautados na ferocidade e ausência da sensibilidade física e moral. A pena a estes 

indivíduos seria ineficaz e sua anormalidade incurável, todos seriam irresponsáveis, 

portanto, a responsabilidade moral como forma de punição seria nula. Alguns juristas, 

então, incorporaram uma nova ideia de punição “baseada num certo tipo de 

anormalidade de que padeceria o criminoso” (RAUTER, 2003, p. 33-34). De acordo 

com Rauter (2003, p.34), os juristas brasileiros começam a se concentrar em outros 

pontos de observação dos criminosos, tais como os vícios, hábitos e comportamentos, 

pautados nos estudos de outro criminologista italiano, Enrico Ferri, tendo este 

formulado a ideia de que o criminoso é um anormal moral, incapaz de realizar controle 

moral adequado, como as pessoas “normais”. Porém, diferindo dos estudos de 

Lombroso, este mal é perceptível para além das características físicas, passando a 

ser reconhecido nos hábitos de vida e comportamentos antissociais, tendências que 

os criminólogos poderiam detectar (RAUTER, 2003, p.34).  

 Ferri, assim como Lombroso, faz a oposição entre normal e anormal, porém, 

sem ficar circunscrito à biotipologia, formula uma classificação dos indivíduos 

seguindo uma tendência para o crime, discriminando as camadas sociais em três 
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categorias: a classe moralmente mais elevada, a classe moralmente mais baixa e a 

classe dos que não nasceram para o delito, mas não são completamente honestos. 

As diferenças sociais eram vistas como causadas pela evolução natural dos 

indivíduos, e as influências do meio social eram tidas como transmitidas 

hereditariamente, abrindo um pressuposto para que o criminoso fosse classificado a 

partir de seus precedentes, condições de existência e educação (RAUTER, 2003, 

p.34-36). 

 A pena variava conforme as classificações. Se se tratasse de um criminoso 

por ocasião, a pena tradicional poderia ser eficaz, porém, em se tratando de um 

criminoso nato, suscitaria penas especiais, sendo que a maioria dos criminosos se 

enquadrava na classe onde a pena era ineficaz como meio de regeneração. Mais 

severas, as penas deveriam atuar como uma seleção artificial de forma a eliminar os 

degenerados do processo de evolução “natural” da sociedade (RAUTER, 2003, p.36). 

Estava posto um discurso onde “o crime é visto como sintoma de um mal moral 

hereditário” (RAUTER, 2003, p. 36), ao qual requereria uma adequação das penas à 

personalidade do criminoso, a partir de um estudo de sua personalidade, hábitos e 

origem social. O crime estava associado a um mal psicológico de natureza específica, 

uma espécie de “anormalidade no terreno da degeneração, das raças e do 

temperamento” (RAUTER, 2003, p.36-37).   

 No Brasil, essa noção de degeneração moral assume um caráter próprio, os 

criminólogos se voltam para os costumes locais, como o carnaval, o samba e os 

cangaceiros do Nordeste, tidos como indícios da incapacidade do controle moral, 

tendência para o desrespeito à autoridade e para o crime. A miscigenação provocava 

características degenerativas, visto que as raças negra e índia eram consideradas 

inferiores e mais propensas ao crime, representando um estágio inferior do processo 

evolutivo, comparado à raça branca, ariana. A propensão inata do povo brasileiro ao 

crime, criada a partir da noção da degeneração moral, fez com que as leis se 

tornassem mais rigorosas e repressivas, atuando mais de forma a eliminar e excluir 

criminosos, do que buscando uma cura ou reforma desse mal inato (RAUTER, 2003, 

p. 37-38).  

 No início do século XX, porém, essa tendência muda com o surgimento de um 

outro discurso. Nesse novo panorama, os saberes médico-científicos produzem uma 

correlação entre corpo doente e crime, pautado na endocrinologia, e surge a noção 

de “um corpo anormal cuja anormalidade provém de um quimismo interno” (RAUTER, 



16 
 

2003, p. 40), onde as variações hormonais influenciam o caráter, produzindo 

distúrbios de comportamento que podem ser detectados não por traços físicos, como 

defendia Lombroso, mas ainda por métodos científicos (RAUTER, 2003, p.39-40). 

Essa nova concepção, segundo Rauter (2003, p. 39) cria possibilidades para que se 

afirme a ideia de que um cidadão poderia ser preso não apenas por cometer um crime, 

mas em razão de uma doença, que se deve curar. A prisão como forma de intimidação 

e vingança entra em desuso, o Judiciário humaniza-se e incorpora o desenvolvimento 

científico que corrobora a noção de que “a prisão se dá em nome da cura e em 

benefício do próprio preso” (RAUTER, 2003, p. 40).  

 Com isso, a figura do médico ganha importância dentro das instituições 

judiciárias, sendo aconselhável, inclusive, que estes profissionais fossem os diretores 

de presídios, por serem considerados os técnicos capazes de curar a doença do 

crime. De acordo com Rauter (2003, p.40), o médico reúne as condições ideais para 

realizar vigilância e manutenção da ordem, pois, quando esses controles institucionais 

são exercidos por ele, podem ser considerados terapêuticos, e mesmo que a violência 

ainda esteja presente, ela pode ser considerada como um desvio indevido da 

verdadeira função curativa que a prisão passa a promover.  

 Segundo Rauter (2003, p. 40-41), a inserção do discurso médico dentro da 

criminologia produziu três estratégias básicas, que, posteriormente, foram 

incorporadas ao direito penal: “o criminoso é um doente; a pena é um tratamento que 

age em benefício do criminoso; a prisão não deve punir, mas curar”, e outras áreas, 

como a pedagogia, a psiquiatria e a psicanálise também começaram, por volta da 

mesma época, a elaborar novos discursos de recuperação, readaptação e cura dos 

criminosos, de forma a redefinir a pena, apresentando propósitos científicos e 

humanitários para a punição. Considerando a psiquiatria, Rauter (2003, p. 41) 

apresenta que ela buscou junto à questão do crime uma estratégia que lhe desse um 

lugar social e confirmação de sua competência, pois os criminosos vistos como loucos, 

são perigosos para a sociedade, ao mesmo tempo em que são vítimas de sua 

condição, e para proteger a ambas as esferas, surge a figura do alienista, que teve 

um certo trabalho para ser reconhecida no Brasil, devido a um inacabado processo de 

medicalização que a sociedade brasileira sofreu.  

 No entanto, existe uma diferença fundamental entre a criminologia e o 

discurso psiquiátrico tocante à criminologia produzir uma transformação interna do 

direito penal sob a influência das ciências humanas, enquanto a psiquiatria disputa 
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com o direito penal a função de gerir os criminosos, quando afirma a existência de 

uma relação mais estreita entre crime e doença mental. De modo que, a criminologia 

passou a estabelecer uma relação estável entre crime e anormalidade, procurando 

causas mórbidas para o crime, sem deixar de considera-lo como tal, diferente do que 

defendia a psiquiatria, que passou a considerar o crime como uma manifestação de 

loucura, que, portanto, caberia à sua alçada, e à medicalização (RAUTER, 2003, p. 

41).  

 Segundo Rauter (2003, p. 42-43), a história das relações entre psiquiatria e 

direito penal, no Brasil, pode ser resgatada a partir de uma análise sobre como se 

colocou a questão da responsabilidade criminal do louco ao longo dos códigos penais 

brasileiros, iniciando-se no primeiro código penal brasileiro (o Código do Império), de 

1830, pautado na responsabilidade penal sobre o livre arbítrio e a capacidade racional 

de discernimento. Nele, os loucos de todo gênero não eram responsabilizados por 

seus crimes, exceto aqueles que cometessem crimes em intervalos de lucidez, haja 

vista que a loucura era tida como contrário da lucidez e incapacidade de discernir 

segundo a razão, ocasionando em que “a existência da loucura tornava o crime 

inexistente no sentido jurídico” (RAUTER, 2003, p. 42). Esse Código previa que, 

conforme a decisão dos juízes, os loucos que cometessem crimes podiam ser 

entregues às famílias ou às casas que lhes fossem destinadas, todavia, seu destino 

era incerto, e os loucos, de modo geral, viviam pelas ruas, nas prisões, nas casas de 

famílias abastadas e misturados aos marginalizados pela sociedade (RAUTER, 2003, 

p. 42-43).  

 Em 1841, funda-se a psiquiatria no Brasil, juntamente com a construção do 

primeiro hospício, na cidade do Rio de Janeiro, e à medida em que o processo de 

medicalização avança, essa área começa a pleitear competência exclusiva acerca da 

loucura, ganhando espaço junto ao Estado, e fornecendo a este, novas técnicas de 

controle e gestão da população por meio de programas de higienização e saúde 

pública (RAUTER, 2003, p. 42). A psiquiatria, segundo Rauter (2003, p.43-46), 

apresenta-se como um saber sobre a loucura e uma medicina que prescreve os 

comportamentos a serem considerados normais, proporcionando aos cidadãos fora 

da norma, incapazes de contrato social, desprovidos de razão e perigosos para a vida 

em sociedade, a noção de serem doentes, fato que justifica a sua exclusão. Isso 

engendra uma possibilidade de exclusão de cidadãos que não tenham contrariado 

nenhum artigo do Código Penal, e resulta na criação da Lei dos Alienados, de 1903, 
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que regulamentou “a guarda temporária dos bens do alienado pelo psiquiatra” 

(RAUTER, 2003, p. 43), e a indicação do hospício, subordinado ao parecer médico, 

como único local para o qual os loucos devem ser recolhidos. 

 Nesse momento, a psiquiatria tenta definir-se como autoridade única nas 

questões de responsabilidade penal e colocar o juiz sob sua tutela, para que seja ela 

quem aponte o grau de abalo da capacidade de discernimento do criminoso que 

culminará na sua penalização, uma tentativa de medicalizar a lei, o que leva a um 

confronto permanente, segundo Rauter (2003, p. 44), entre as duas técnicas de 

sequestro, que em vários momentos passam a realizar alianças estratégicas, porém, 

nunca sem conflitos (RAUTER, 2003, p. 44;47).  

 Com a crescente organização da psiquiatria e o aumento de seu prestígio na 

sociedade, críticas começam a surgir, suscitando novos parâmetros, tais como a 

loucura não ser mais vista como correlata direta da irracionalidade; a existência de 

vários graus de loucura, de loucura sem delírio, e das loucuras quase imperceptíveis 

aos olhos leigos, que requerem a avaliação do psiquiatra para a sua determinação 

(RAUTER, 2003, p. 44). De acordo com Rauter (2003, p. 45), os juristas concedem 

espaço para a psiquiatria junto ao direito penal, porém, buscam restringir esse espaço, 

não lhes delegando tantos poderes quanto reivindicavam. Eles utilizam a psiquiatria 

como um complemento da ação repressiva, que fornece um caráter disciplinar ao 

Estado, entretanto, equipam-se de uma tecnologia própria que não se confunde com 

a psiquiatria, nem com a penalogia tradicional (RAUTER, 2003, p.50). 

 

 

2.2 AS DEMANDAS DO CAMPO JURÍDICO, AS ALIANÇAS ESTRATÉGICAS E AS 

RESSONÂNCIAS NAS PRÁTICAS DO PSICÓLOGO 

 

 

A partir do que foi exposto, observa-se que se instaura uma demanda aos 

profissionais das Ciências Humanas, em particular aos psiquiatras e psicólogos, 

oriunda de uma produção de saber acerca do criminoso que não se restringe ao 

campo do direito, e, a fim de responder a esta demanda, inicia-se a produção de 

tecnologias e intervenções específicas deste campo “psi”. 

Tomando as investigações realizadas por Rauter (2003, p. 83-111), a partir da 

análise de prontuários e laudos produzidos por psicólogos inseridos no sistema penal 
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brasileiro, nas décadas de 60 e 70, identifica-se três a prioris que orientam a resposta 

destes profissionais a essa demanda, e à construção de tecnologias e intervenções 

do campo: o indivíduo “degenerado”, a família “desestruturada” e a cultura degradada.  

A autora aponta que os laudos de avaliação da época, eram realizados a partir 

de uma “colagem malfeita de técnicas de várias origens: psicológicas, psicanalíticas, 

judiciais e policiais” que delinearam uma característica própria a este dispositivo. 

Apoiados na ideia de que a história pregressa fornece elementos que podem ajudar a 

compreender o funcionamento psíquico do indivíduo, e sugerir indícios de elementos 

motivadores para cometer crimes, esse dispositivo passa a operar a serviço de uma 

lógica determinista que permitiu articulações do tipo “carências familiares na infância 

+ miséria = crime”, onde o indivíduo seria escravo absoluto dos fatos concretos de sua 

vida, fadado a cumprir um destino criminoso determinado por suas experiências 

familiares. Essa lógica supunha que o crime advinha de uma anormalidade 

psicológica, expressa desde a infância do indivíduo, evidenciada por vários atos de 

indisciplina, em um passado que o condena, e confirma o rótulo de criminoso 

(RAUTER, 2003, p.88-90).  

Acerca do passado dos criminosos, os profissionais da saúde mental 

mantinham interesse especial sobre as relações familiares estabelecidas na infância, 

largamente influenciados pelas teorias psicanalíticas, que as entendem como 

formadoras da personalidade do indivíduo. Tomando como base o modelo edipiano, 

de família baseada na autoridade paterna e composta por pai, mãe e filhos, os 

psicólogos e psiquiatras forenses caracterizaram como situações potencialmente 

criminosas e patogênicas modelos familiares onde ocorreram abandono paterno; onde 

o pai possuía vícios, estava preso ou doente; onde a mãe possuía vícios, encontrava-

se presa, ou era prostituta; onde a mãe criara seus filhos sem pai, ou possuía filhos 

de pais diferentes. Esses modelos de famílias “degradadas” eram tidos como 

geradores de carências afetivas e materiais, que resultariam em mecanismos de 

compensação nesses indivíduos, levando-os a praticar crimes (RAUTER, 2003, p.91-

92).  

No entanto, Rauter (2003, p. 94-95) apresenta que os pontos estabelecidos 

pelos peritos como indícios de anormalidade ou tendência para delinquir encontrados 

na história familiar desses indivíduos, assim o são em função de se tratar de realidade 

das camadas mais pobres da população. Existem muitas conformações e 

configurações familiares diferentes nessa parcela da população, oriundas das 
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possibilidades frente à exploração capitalista a qual ela é submetida. A questão é que 

a classe dominante defende o modelo conjugal, e tende a reprimir essa população 

para manter sua hegemonia, através de seus dispositivos de controle social, nos quais 

destacamos aqui, o discurso dos peritos e os laudos psicológicos realizados por esses 

profissionais.  

Nos laudos, esses profissionais também levantam a questão cultural do 

criminoso como estando atrelada ao crime que ele cometeu. Surgem noções de 

deterioração cultural, desvirtuamento e subcultura produzidos nos morros, nas favelas 

e nos sertões. Novamente, emerge a questão política com relação às classes 

dominantes e seus interesses, pois, como afirma a autora, “toda cultura é suficiente 

para a formação de um indivíduo, não importa quão bizarra ela pareça ao observador” 

(RAUTER, 2003, p. 96), porém, essas classes tendem a enaltecer suas manifestações 

culturais e tomá-las como padrão básico e hegemônico. Apesar de hegemônico, essa 

dominação cultural não consegue efetivar-se em certos seguimentos da população, 

ocasionando que os indivíduos oriundos desses espaços adquiram valores e preceitos 

diferentes. Os peritos concebem a existência da diversificação cultural na população, 

porém as compreendem como desvios, geradores de criminalidade, para os quais 

apontam como solução uma espécie de dominação cultural “à força” a partir da prisão, 

entendida como um nivelador cultural compulsório, onde, através da disciplina e do 

trabalho, esses criminosos possam aprender a obedecer às leis certas (RAUTER, 

2003, p. 96-97).  

Os laudos estudados por Rauter mostram que os psicólogos da época se 

inseriram no Judiciário produzindo análises e diagnósticos dos indivíduos condenados 

a partir de elementos tidos como técnicos, que estavam a serviço de produzir normas 

e categorias que garantissem e justificassem as decisões do judiciário e seu papel de 

assegurar e perpetuar as ideologias dominantes; constituindo assim estes a prioris 

explicitados.  

No presente trabalho, pretendemos seguir as mesmas “pistas”, todavia, nossa 

análise terá como foco artigos produzidos por psicólogos que trabalham no campo da 

Psicologia Jurídica em um contexto mais atual, e, mais especificamente, daqueles 

inseridos nas Varas de Família, e da Infância e Adolescência. Nestes artigos, 

procuraremos identificar quais demandas são recorrentes atualmente, que análises 

de demanda estes profissionais estão produzindo, e como respondem a ela, ou seja, 

que intervenções e tecnologias estão sendo desenvolvidas por esses profissionais. 
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Nesse sentido, este trabalho não busca realizar uma comparação de artigos 

especializados em Psicologia Jurídica, mas sim, utilizá-los como analisadores das 

práticas “psis” no campo jurídico da atualidade.  

 

 

3 AS PRÁTICAS, AS DEMANDAS, OS DESMANDOS E AS LINHAS DE FUGA 

 

 

Considerando que somente no final da década de 90 ocorre a entrada oficial 

do psicólogo no contexto jurídico com a criação do cargo de psicólogo no Poder 

Judiciário do Estado do RJ, optou-se por selecionar artigos cujos autores também 

seriam psicólogos do Judiciário, a fim de poder dar continuidade às reflexões 

levantadas por Rauter, e ao mesmo tempo, analisar como os mesmos profissionais 

vêm compreendendo e trabalhando a demanda direcionada a eles. Os artigos 

selecionados provêm das contribuições de profissionais e estudantes integrantes do 

Programa de Intervenção Voltado às Engrenagens e Territórios de Exclusão Social 

(PIVETES), desenvolvido pelo Laboratório de Subjetividade e Política (LASP), 

vinculado ao Departamento de Psicologia do campus de Niterói, da Universidade 

Federal Fluminense. Criado em 1995, inicialmente como projeto de pesquisa e 

extensão, depois sendo transformado em um programa de ensino, pesquisa e 

extensão, o PIVETES “tem como um de seus objetivos problematizar questões 

referentes à infância e à juventude pobres, seus direitos, e as chamadas políticas de 

proteção e assistência a elas dirigidas” (COIMBRA, AYRES e NASCIMENTO, 2009, 

p. 18), de modo a produzir discussões acerca das subjetividades presentes no 

Judiciário e como elas afetam as práticas dos profissionais “psis” atuantes neste 

campo. Utilizar do material deste projeto compõe a discussão deste trabalho 

justamente por ele conter artigos formulados a partir de entrevistas e relatórios de 

psicólogos atuantes em diferentes Varas de Família e Juizados da Infância e da 

Juventude do Estado do Rio de Janeiro que buscam problematizar as práticas e os 

discursos dos especialistas inseridos nessa área, a fim de fugir das concepções 

hegemônicas e cristalizadas de verdade, justiça, família, pobreza, ao criar outras 

singularidades existenciais, e até mesmo, produzir outras formas de atuar na área da 

Infância e da Juventude no espaço do Judiciário.  



22 
 

Esses profissionais, apesar de trabalharem em estabelecimentos 

hierarquizados, cristalizados e rígidos, estão colocando em questão a demanda de 

produzir verdades acerca da essência e da subjetividade humana e diagnosticar 

anormalidades e riscos sociais. Compreende-se, a partir de contribuições da Análise 

Institucional, que a demanda é produzida, modulada de acordo com as necessidades 

de hegemonia de cada época, e atua de forma diferenciada para cada setor da 

sociedade (BAREMBLITT, 1992, p.16). Com isso, entende-se que as demandas são 

fruto do campo, de uma oferta aos profissionais “psis” para atuarem nessa lógica 

hegemônica a fim de a perpetuarem e justificarem, provocando uma exclusão da 

porção mais pobre da sociedade. Tomando as contribuições de Foucault (1979, apud 

COIMBRA, AYRES e NASCIMENTO, 2009, p. 19) entende-se também, que as 

práticas e discursos são construídos historicamente, a partir de um dado contexto 

social e político. Dessa forma, os profissionais “psis” que atuam no Judiciário deveriam 

estar cientes das implicações das demandas que lhes são ofertadas e das práticas e 

discursos que produzem, de modo que possam procurar práticas alternativas que 

respondam às demandas realizadas pelo campo do Judiciário sem alimentar a 

posição de peritos-assistentes. 

Em um primeiro momento privilegiaremos identificar em que medida as 

categorias levantadas por Rauter ainda atravessam as práticas “psis” e jurídicas, de 

forma que seguiremos retomando o objetivo deste trabalho, que seria analisar os 

efeitos no campo da Psicologia produzidos pelas demandas direcionadas aos 

psicólogos. Procuraremos apontar, principalmente, que ações os autores-psicólogos 

estão produzindo como resposta às demandas, assim como delimitar que referências 

estão construindo para referendar suas práticas.  

 

 

3.1 SEGUINDO PISTAS  

 

 

Observa-se que nos artigos investigados, ainda persiste o atravessamento 

das práticas dos psicólogos que trabalham no Judiciário pelas mesmas categorias 

levantadas por Rauter, com algumas atualizações dos mesmos, muito em função do 

novo contexto em que estes profissionais se encontram, e devido ao deslocamento 
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das áreas de observação, do Direto Penal para o Direito Civil. A seguir, serão 

apresentados como esses a prioris aparecem nos artigos selecionados.  

Ayres (2009, p.49), apresenta em seu artigo “Subjetividades Produzidas nos 

Processos de ‘Adoção-Pronta’: a família afetuosa e a mãe desnaturada” que na 

doutrina do Código de Menores de 1979, a adoção funcionava como uma maneira de 

casais sem filhos manterem a “ordem social vigente”, e como forma de enquadrar 

crianças e jovens advindos de “classes socais economicamente empobrecidas e 

rotuladas como desestruturadas”. Com a criação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), em 1990, surge um novo marco teórico que sustenta a doutrina 

da proteção integral, a partir da qual as crianças de origem pobre são asseguradas do 

direito de permanecerem com suas famílias, e a pobreza é vista como um problema 

estrutural. Ayres (2009, p. 49) aponta que apesar do ECA ter trazido contribuições 

importantes para a política de atendimento à população infanto-juvenil, ainda hoje 

percebe-se marcas da exclusão moral das famílias pobres e um incentivo à adoção, 

realizado nas Varas da Infância e Juventude. A autora apresenta que nos processos 

analisados em seus estudos, os pareceres dos especialistas produziram duas 

categorias de análises, a família afetuosa e a mãe desnaturada, onde a primeira tem 

seus atributos de solidariedade, afeto e responsabilidade enaltecidos, enquanto à 

respeito da segunda, são ressaltados atributos indesejáveis, comportamentos 

irresponsáveis, imorais, e destaca-se a característica comum de desafeto pelos filhos, 

atrelada à sua essência de mãe desnaturada, que deixa os filhos aos cuidados de 

terceiros, não se preocupa com eles e se envolve em relações amorosas passageiras, 

de modo que, o discurso jurídico afirma a família afetuosa ao desqualificar a mãe 

desnaturada.  

Em outro artigo, intitulado “O discurso do especialista sob o olhar da proteção: 

análise de um caso”, Alves (2009, p. 99) realiza a análise de um laudo produzido por 

ela referente a um atendimento familiar realizado na Justiça da Infância e Juventude, 

no qual um pai denuncia ao Conselho Tutelar que a filha estava sendo maltratada pela 

mãe, e esta fazia uso de medicamentos decorrentes de tratamento psiquiátrico. Logo 

no primeiro contato, o Conselheiro responsável identificou que a família não tinha uma 

“estrutura normal”, e possuía uma organização problemática em que os papeis ideais 

de homem provedor-protetor e mulher-cuidadora estavam trocados, em virtude do 

marido ficar em casa cuidando da filha, enquanto a esposa saía para trabalhar.  
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No artigo “Cartografias Jurídicas: discursos e práticas psi no judiciário”, 

Coimbra et al. (2009, p. 41) apresentam que valores instituídos e naturalizados das 

práticas dos psicólogos acabam por desqualificar as famílias pobres que passam pelo 

Judiciário, de forma a sustentar o estigma de família incompetente a partir da relação 

com a pobreza, que é vista como “uma incapacidade natural” para o cuidado das 

crianças. Ademais, apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ressaltar 

que a falta de recursos não configura em motivo para perda ou suspensão de guarda, 

e o discurso de proteção vigente na sociedade contemporânea defender que a família 

é o melhor lugar para o desenvolvimento da criança, os profissionais acabam por 

ainda conceber um modelo ideal de família nuclear e “estruturada” que pode oferecer 

esse melhor desenvolvimento, e isso é suficiente, muitas vezes, para encaminhar as 

crianças para a adoção.  

Ainda que identifiquemos os a prioris de indivíduo degenerado, família e 

cultura degradada nos trechos apresentados, é mister salientar que estes profissionais 

estão colocando suas práticas em discussão, questionando suas demandas e seus 

efeitos.  

Ayres (2009, p. 52) aponta que não constatou diferenças significativas em 

seus estudos realizados a partir dos discursos dos especialistas da época do Código 

de Menores (1979) e dos que atuam após a instituição do ECA (1990) acerca da 

naturalização do estigma da mãe pobre, desnaturada e irresponsável, em que essas 

características configuram como uma dimensão de sua personalidade e de seu 

caráter, em uma dimensão psicológica, sem contextualização e sem considerar 

contextos socioeconômicos. As práticas dos profissionais analisados se dão a partir 

da lógica de ”reparação e costura do tecido social”, de modo a perpetuar a lógica 

naturalizada de família nuclear exemplar, e suscitar a ideia de que as mães pobres 

entregam seus filhos aos cuidados de outras famílias por desejo consciente de desistir 

da maternidade. Em contrapartida, a autora propõe considerar que essas mães 

acabam por realizar um abandono forçado de seus filhos, em virtude de uma 

conjuntura político-sócio-econômica que empobrece sua cidadania e restringe sua 

autonomia, e, em consonância com isso, vê-se a indicação do novo marco teórico 

proposto pelo ECA em que “somente por meio de políticas públicas democráticas e 

investimento em redes de ancoragem do sujeito, pode-se transformar o quadro social 

de abandono e desemparo infantil” (AYRES, 2009, p. 51).  
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Alves (2009, p. 101) aponta em seu artigo que a prática requerida pelo 

Judiciário aos psicólogos consiste na produção de documentos que apresentem uma 

verdade acerca da motivação subjetiva do indivíduo para o delito, que expliquem 

comportamentos, emoções, relações de um indivíduo que é avaliado por sua história 

pessoal, é mensurado, comparado e classificado pelo perito em subjetividades, a 

partir de uma lógica disciplinar, que o concebe como um caso individualizado e não 

singularizado. Acerca da família analisada, a autora critica a postura do Conselheiro 

Tutelar de retirar a criança dos cuidados da mãe a partir da denúncia realizada pelo 

pai de que a mãe fazia uso de medicamentos psiquiátricos, pois esse ato se configura 

em uma prática moralista e punitiva ao conceber a família como desviante de um 

padrão, e a mãe como doente, de modo a encaminhá-la para acompanhamento 

psicossocial. Acerca do encaminhamento para atendimento psicológico, a autora faz 

observações importantes:  

 
 

A leitura sobre as questões que envolvem a relação conjugal é a de 
esses pais precisarem de terapia, preferencialmente a de casal, para resolver 
os conflitos da relação. Ora, isso é um tipo de pensamento que não se aplica 
a qualquer situação. Criou-se uma demanda terapêutica para pessoas tão 
simples que, ao invés de se sentirem ajudadas, se sentiram invadidas e 
emaranhadas em grande confusão.  

Faz-se necessário ter clareza do que passa para não sugerir algo 
que, ao invés de ajudar a promover aquela família, a empurra mais ainda para 
cuja situação não encontra meios para resolver, pois esses últimos estão fora 
de suas vivências, portanto, de seus referenciais (ALVES, 2009, p. 104).  

 
 

A autora relata que no estudo psicológico realizado, tomou conhecimento de 

que a denúncia teria advindo de uma discussão do casal, onde o marido viu na Justiça 

a possibilidade de vingar-se da esposa, e realizou a falsa denúncia. Alves (2009, 

p.105) conjectura que ser considerado como um casal com papeis trocados pode 

produzir no marido uma noção de desajuste do modelo masculino, de forma a recusar 

a esposa, e, através da denúncia realizada, ele encontra uma forma de levar esse 

cenário de inconformidade ao Judiciário, de maneira a encontrar um caminho para o 

ajuste. Alves (2009, p. 104-105) apresenta que o saber produzido pelo Direito, 

Conselho Tutelar e pela Psicologia exercem, enquanto práticas, dominação que 

desqualifica e criminaliza o indivíduo, e este acaba por reproduzir isso em suas 

relações, tal como o marido o fez com a esposa. A autora salienta que nos segmentos 

mais pobres é comum os indivíduos denunciarem as condutas uns dos outros ao 

Judiciário, pois, tal como Forrester (1997, apud ALVES, 2009, p.106) explica: 



26 
 

 
 

Eles se acusam daquilo de que são vítimas. Julgam-se com o olhar 
daqueles que os julgam, olhar esse que adotam, que os vê como culpados, e 
que os faz, em seguida, perguntar que incapacidade, que aptidão para o 
fracasso, que má vontade, que erros puderam leva-los a essa situação.  

 
 

“Esvaziadas em sua potência e desqualificadas em suas experiências e 

capacidades de se reinventarem, só lhes (às pessoas) resta curvarem-se às 

orientações que recebem” (ALVES, 2009, p. 106) do psicólogo “que retira destas 

pessoas qualquer saber ou possibilidade de invenção de tais coisas, visto que somos 

os especialistas das mesmas” (RODRIGUES, 1998, p.2, apud ALVES, 2009, p. 106). 

A autora assinala que “nossa intervenção produz esse desejo de redenção – pautado 

no sentimento de culpa – que as captura e as enreda às redes afetivas delas e as 

exclui de um projeto de cidadania” (ALVES, 2009, p. 107), consonante com a 

articulação de Guattari e Rolnik (1986, p.40-41 apud ALVES, 2009, p.107):  

 
 

A culpabilização é uma função da subjetividade capitalística. A raiz 
das tecnologias capitalísticas de culpabilização consiste em propor sempre 
uma imagem de referência a partir da qual colocam-se questões tais como: 
“quem é você?”; “você que ousa ter uma opinião, você fala em nome de 
quê?”; “o que você vale na escala de valores reconhecidos enquanto tais na 
sociedade?”; “a que corresponde sua fala?”; “que etiqueta poderia classificar 
você?”. 

 
 

Ao classificar e tratar a família como anormal, concebe-se uma noção de risco 

que a criança corre em tal ambiente, e sob eminência de violência, a orientação legal 

consiste em retirar a criança desse meio, o que a autora considera como invasivo e 

punitivo, afirmando no seu laudo à autoridade judiciária “a criança haver sido 

violentada, agora não mais pelos pais, mas pelo Conselho” (ALVES, 2009, p. 110)   

que a tirou de sua família. Alves (2009, p. 110). aponta que o seu estudo no referido 

artigo tem a função de apresentar as falhas técnicas do Conselho Tutelar e que “via 

de regra, a atuação do especialista atualiza uma caça às bruxas, não importando 

quem sejam elas. É muito comum um profissional destituir a autoridade do outro, para 

afirmar a competência própria” (ALVES, 2009, p. 110). Utilizando de seu laudo e de 

todo o histórico conferido às práticas psicológicas como ferramentas, a autora percebe 

criticamente aonde leva sua estratégia:  

 
 

Como especialista psi da Vara de Infância, detenho poder maior do 
que o conselheiro, e exerço o poder “salvando” com a suspensão do 
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acompanhamento psicológico a família das malhas da Justiça e a livro da 
demanda terapêutica, antes indicada pelo Conselho e pelo Juiz. (...) Utilizo-
me de noções psicologizantes e apresento minha versão sobre a verdade do 
caso.  

(...) O saber que detenho marca uma hierarquia, uma competência 
técnica. Uma hierarquia que diz de meu status quo, de minha qualificação 
profissional e que marca uma relação de poder. Assim, dirijo minhas críticas 
novamente ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público (MP) e, 
pedagogicamente, aponto falhas deles e os ensino a trabalhar, indicando qual 
seria o procedimento mais adequado ao caso (ALVES, 2009, p. 111).   

 
A Psicologia afronta o Direito, quando o questiona em sua 

objetividade. Nisso, marco meu território e meu compromisso com a verdade, 
enquanto um jogo estratégico de forças, atualizando uma relação de poder 
(ALVES, 2009, p. 112).  

 
 

A autora elucida que a tensão entre dos dois campos ocorre por uma disputa 

acerca de produzir a verdade do sujeito, e traça uma estratégia de se incluir na 

reprodução dessas verdades em seus laudos e pareceres, de forma a engendrar 

mecanismos e possibilidades de considerar a singularidade dos sujeitos envolvidos 

nas tramas da judicialização da vida: 

 
 

Enquanto representantes da lei, do poder soberano, de nossas 
intervenções há mensagens ambíguas, perversas: uma prática que ora 
defende e protege, ora culpabiliza e incrimina. Essa dinâmica discursiva 
reafirma a mecânica do poder, presente na ação do especialista, a suposta 
neutralidade e compromisso, apenas com a descoberta da verdade. É esse 
plano que o especialista tomará para si: a verdade de seu objeto. A verdade 
da psicologia podemos apontar como sendo além de seu “acordo entre as 
palavras e as coisas”, o poder do discurso, o arsenal de ferramentas, que nos 
tornam um perito em subjetividade (ALVES, 2009, p. 114).  

 
 

A autora assinala que a tendência da Justiça e dos profissionais da área social 

é perceber as famílias pobres como “desestruturadas ou disfuncionais”, a partir de um 

olhar preconceituoso que “confirma a profecia sobre o destino dessas pessoas”, de 

forma que elas muitas vezes retornam ao Judiciário em outros momentos e em 

situações mais graves. Alves (2009, p. 112) relaciona isso com o conceito de 

identidades precárias ou anuladas de Forrester, salientando que essas identidades 

são descritas por noções que sustentam o “jogo de verdade” do discurso jurídico, e 

na produção de seu laudo, ela reproduz este “jogo”, em defesa de sua verdade sobre 

o caso, que consiste em defender a família e o desejo da criança. No entanto, a autora 

aponta que “devemos ter o cuidado para não generalizarmos todas as situações e nos 

colocarmos como salvadores das famílias ‘inadequadas’ e ‘incompetentes’” haja vista 

que existem casos onde “a retirada de crianças de casa se faz necessária por tratar-



28 
 

se de situações em que a criança é desrespeitada à integridade física, moral e 

psíquica” (ALVES, 2009, p.114).  

No terceiro artigo referendado, Coimbra et al. (2009, p. 41) elegem analisar 

as demandas que chegam para os profissionais psicólogos do Judiciário de ocupar o 

lugar de perito (que muitas vezes o profissional ocupa) e as implicações políticas 

envolvidas nessa posição e nas práticas que esses profissionais realizam. Os autores 

apontam que manter as noções naturalizadas, tais como a de “família incompetente a 

partir da relação abandono-pobreza” (COIMBRA et al., 2009, p. 41), pode impedir 

questionamentos acerca dos processos que circulam nas Varas de Família, e 

assinalam que apesar das mudanças promovidas com a criação do ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), ainda hoje encontra-se práticas desqualificadoras da 

família pobre nas Varas da Infância e da Juventude, que levam a retirar as crianças 

desse contexto em prol do seu “melhor desenvolvimento”.  

Os autores indicam que em função da formação ainda hegemônica, “o 

psicólogo com seu saber ‘científico’ pretende ter uma visão de fora do contexto social 

e pretensamente apolítica” (COIMBRA et al., 2009, p. 41), passando a noção de 

realizar uma avaliação neutra acerca da “essência dos sujeitos”, o que acaba por 

fortalecer e perpetuar a exclusão social da população pobre, ao não considerar uma 

prática diferente da existente. Os desdobramentos disso podem ser vistos acerca dos 

processos de adoção, nos quais as mães solteiras acabam por serem desqualificadas 

pelo saber do especialista, de forma que justifique o encaminhamento da criança para 

outra família mais apropriada, em se tratando de uma estrutura familiar que foge à 

concepção modelo (nuclear). Todavia, Coimbra et al. (2009, p. 41) relatam que têm 

percebido em alguns psicólogos questionamentos acerca dessas posições 

naturalizadas e dessas demandas que lhes são endereçadas, tal como o seguinte 

entrevistado, que propõe um olhar diferente para a concepção de família: 

 
 
(...) você já não pode mais pensar naquela família tradicional, 

existem novos modelos de família. A gente não pode pensar a família 
brasileira como aquela família burguesa europeia, nem como aquela criança 
europeia também. A gente vê que hoje o que tem aí são famílias extensas, 
os vínculos são diferentes que na família urbana. (COIMBRA et al., 2009, p. 
41). 

 
 

Podemos perceber também questionamentos sobre as posições 

naturalizadas de pai e mãe na fala do seguinte profissional:  
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É muito difícil quebrar isso, esse tipo de coisa, que só a mãe seja 
competente. (...) Modelos de pai, modelos de mãe. Pai não pode dar banho. 
(..) (COIMBRA et. al., 2009, p. 42).  

 
 

Percebe-se que estes profissionais estão problematizando as concepções 

rijas e naturalizadas de família, figura materna e paterna, e estão chamando atenção 

para a existência de multiplicidades existentes, quando afirmam “estou comprometido 

com aquele que está inserido em outros valores que não os meus” (COIMBRA et. al., 

2009, p. 42). Os autores conjecturam que  

 
 

“talvez esse possa ser um desafio para a Psicologia no Judiciário: 
encontrar formas de atuação baseadas em um paradigma ético-político que 
afirme subjetividades críticas de sua realidade, com algum grau de autonomia 
perante suas vidas, condição que historicamente lhe vem sendo retirada” 
(COIMBRA et. al., 2009, p. 44).  

 
 

Coimbra et. al. (2009, p. 44) assinalam que alguns psicólogos que atuam no 

Judiciário têm questionado o lugar de perito e a confecção de laudos para pautar as 

ações da Justiça, concebendo-os como uma prática dentre outras opções possíveis e 

abrindo espaço para que outras formas de atuação e de elaboração relatórios sejam 

pensadas, tal como se vê na fala do seguinte entrevistado:  

 
 

Eu acho que um laudo psicológico pode ajudar em muita coisa. 
Agora, se você se coloca no lugar de perito, estraga tudo. (...) Se o psicólogo 
não ocupar exclusivamente o papel de perito, estaria contribuindo 
enormemente para o desenvolvimento daquele local, e ampliando sua área 
de atuação. (...) A gente não tem que ser perito, não. Porque fica uma coisa 
muito objetiva, muito fechada nessa expectativa de você dizer uma verdade, 
de você chegar a uma conclusão definitiva a partir desse saber psicológico. 
Eu acho que isso não ajuda a situação (COIMBRA et. al., 2009, p. 43-44).  

   
 

No entanto, o Judiciário, pautado pelo que está regulamentado na legislação, 

afirma que cabe à Psicologia a produção de laudos conclusivos, fato que enseja a 

devolução de alguns relatórios por parte de juízes que alegaram insuficiência de 

análises conclusivas. Frente a isso, os psicólogos assinalam que “o fato de não 

responderem diretamente às questões apresentadas pelos operadores do direito, não 

significa que o relatório não traga um posicionamento, não levante possibilidades” 

(COIMBRA et. al., 2009, p. 44) e não forneça elementos que contribuam para o 

andamento do processo, e enfatizam haver uma distinção entre relatórios conclusivos 
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e relatórios decisórios. Os autores apresentam que “mesmo em um território rígido e 

cristalizado, é possível produzir outras formas de ser psicólogo” (COIMBRA et al., 

2009, p. 45) e trazem o conceito de Deleuze sobre linhas de fuga como uma referência 

para “fugir” da demanda de produzirem relatórios conclusivos. Como estratégia para 

traçá-la, “os psicólogos vêm promovendo encontros e produzindo textos que visam 

coletivizar um trabalho historicamente marcado por hierarquizações e práticas 

extremamente enrijecidas e individualizantes”, resultando nos estudos que originaram 

este artigo.  

Acerca da demanda efetuada aos psicólogos, outro artigo traz considerações 

importantes. Saraiva (2009, p.183), em seu artigo “É possível re-situar a prática psi no 

judiciário?”, apresenta que em sua prática enquanto psicólogo do Judiciário, percebe 

uma contradição a respeito da responsabilidade conferida pelo Judiciário ao indivíduo, 

de maneira que essa instância de histórico punitivo e unilateral, tem se adaptado às 

novas crenças da modernidade a respeito da autonomia e do poder do sujeito. Isso 

ocasiona perspectivas contraditórias da Justiça de conceber o indivíduo e conceder-

lhe o poder de gerir e gerenciar sua própria vida, ora cobrando e punindo os indivíduos 

acerca de suas condutas, ora assumindo o papel de moderador que incentiva a 

autonomia e responsabilidade do indivíduo para gerenciar suas contendas. O autor 

realiza uma reflexão acerca do lugar e da função do psicólogo nas instituições ser em 

uma dimensão ética, visto que a prática do psicólogo envolve a subjetividade do 

sujeito, e, como afirma Gondar (1999 apud SARAIVA, 2009, p.186) “a dimensão 

subjetiva só pode ser colocada no plano da ética”. Dessa forma, efetua uma distinção 

entre o fazer técnico normalizador de conflitos e irregularidades instituído, e a 

dimensão ética de endereçar práticas a um sujeito, que envolvem versar sobre a 

subjetividade, considerando a singularidade atravessada pelo caráter relacional e 

sócio-histórico da dimensão humana:  

 
 

Essa nova perspectiva, longe do caráter disciplinador e adaptativo 
de que se revestiu grande parte das teorias e práticas psicológicas 
tradicionais, pretende situar o indivíduo em sua singularidade, remetendo-o 
às próprias ações e implicando-o nelas, a fim de que se torne responsável 
por seus atos e agente de sua existência. Esse trabalho, sem dúvida, só pode 
ser realizado a partir de um constante autoquestionamento por parte dos 
profissionais que se proponham a exercê-lo, pela perda de referenciais 
anteriores que outrora nortearam a atuação do psicólogo (SARAIVA, 2009, p. 
187).  
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Frente a isso, o autor elege a análise de implicações proposta pela Análise 

Institucional como uma ferramenta que possibilita ao analista recusar o lugar de 

especialista destinado pela instituição (no caso, o Judiciário), questionando o 

movimento que o colocou nessa posição, e analisando a sua implicação nas suas 

práticas e em suas intervenções, de forma que a análise de implicações configura  

 
 

um verdadeiro instrumento técnico-ético do profissional que atua na 
instituição, uma estratégia no sentido de transcender à dimensão puramente 
técnica e classificatória, num constante questionar-se acerca daquilo que se 
faz, para quê e para quem se faz (SARAIVA, 2009, p. 191). 

 
 

Dessa forma, o autor apresenta que o trabalho do psicólogo na Justiça tem 

suscitado questões e inquietações que não comportam respostas fechadas, e, apesar 

do profissional se ver diante de impasses entre as demandas que lhe são feitas e o 

lugar em que ele luta para ocupar, Saraiva (2009, p. 189) assinala que estes impasses 

são próprios à interface entre as duas realidades: Justiça e singularidade, que são 

aparentemente contraditórias e inconciliáveis. Cabe ao profissional, segundo o autor, 

associar à sua prática um “estofo ético que lhe dê substrato humano e possibilite 

transcender o mero apuro técnico e a ilusória produção de verdades objetivas e de 

imperativos apriorísticos”, questionando sempre sua prática profissional e o instituído, 

de forma a buscas novas práxis instituintes.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 

Recuperando o que foi apresentado, percebe-se que os a prioris indicados e 

as discussões propostas por Rauter ainda atravessam as práticas dos profissionais 

Psicólogos que atuam no Judiciário, porém, avançam, na medida em que apresentam 

caminhos diferentes de uma Psicologia do controle e desconstroem concepções 

universais de criança, família, pai, mãe, periculosidade, risco, doença, abandono. É 

imprescindível apontar que o contexto que insidia na época em que os relatórios 

analisados por Rauter foram elaborados era altamente autoritário (Ditadura Militar), e, 

partindo das orientações teóricas afirmadas ao longo deste trabalho, assume-se que 

ele influencia diretamente nas demandas, na produção dos documentos, e práticas 
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dos profissionais psis da época. Em contrapartida, o contexto atual possibilita maior 

flexibilidade para os profissionais questionarem o instituído e forjarem práticas mais 

compromissadas com o social.  

Faz-se necessário elucidar que as mudanças do ideário contemporâneo 

pressionam a Justiça a se posicionar mais em consonância com a democracia, o que 

suscita uma mudança de marcos jurídicos de um Direito punitivo para um Direito que 

versa sobre a garantia dos direitos de pessoas que escapam aos modelos 

naturalizados, e permite a entrada da Psicologia para atuar sobre a garantia de direitos 

dos sujeitos. É fundamental assinalar que os marcos jurídicos vêm se aproximando 

de um contexto sócio-histórico mais atual, no entanto, ainda consegue-se ver as 

práticas profissionais dos psicólogos do Judiciário atuando no sentido hegemônico e 

naturalizado. 

A análise da demanda inclui pensar sobre o Judiciário, sobre a Psicologia, 

suas técnicas e seus efeitos nas vidas das pessoas envolvidas, e dessa forma, 

encontramos uma Psicologia que não é completamente subalterna ao Judiciário, mas 

um saber e um fazer que, além de problematizar, atua em oposição à normalização 

dos sujeitos.  

A ideia inicial para compor este trabalho foi concebida a partir da percepção 

de uma divergência quanto ao que se têm visto enquanto formação e práticas 

recomendadas no contexto da Universidade e as demandas efetuadas no cotidiano 

para os psicólogos e graduandos em Psicologia, pelo seguimento social e as 

instituições. Isso aponta que as práticas instituídas da profissão estão sofrendo 

tensões provenientes das forças instituintes que estão criando novas possibilidades 

de práticas para o campo psi.  

Ao construir esse trabalho, foi possível perceber o quão profundamente essas 

práticas disciplinares e normalizadoras então enraizadas em várias instituições, tanto 

que ressoam no contexto atual de forma marcante. Todavia, percebe-se que as 

mudanças paradigmáticas e de marcos jurídicos possibilitaram o aparecimento de 

práticas e posicionamentos insurgentes por parte dos profissionais, que estão sendo 

capazes de repensar essas demandas naturalizadas, tecer críticas a elas, e se 

posicionar a respeito em suas práticas, utilizando de variadas formas de articulação, 

tais como utilizarem do próprio discurso disciplinar para subverter a lógica 

normalizante em seus laudos e pareceres técnicos, apoiarem-se nos documentos 

oficiais como legislações e estatutos (ECA) para respaldarem sua práxis, reunirem-se 
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para discutirem juntos e formularem posicionamentos da categoria, oficializados e 

consubstanciados pelo Conselhos de Psicologia, (tais como o Código de Ética 

Profissional), e produzirem estudos junto ao contexto acadêmico, tal como o programa 

PIVETES, no qual psicólogos que atuam no Judiciário são sujeitos de análises de suas 

práxis, e utilizam de seus próprios relatórios para dar visibilidade a algumas práticas 

que empregam para tentar fugir dos territórios e modelos endurecidos, o que é de 

suma importância para possibilitar aos profissionais que já atuam na área novas 

formas de pensar sua práxis, e, ao mesmo tempo, indicar para os graduandos pontos-

chave a respeito da área psi, as demandas que lhe são requeridas e as várias formas 

de se responder a essas demandas.   

Como forma de ampliar os estudos acerca do assunto, seria pertinente 

investigar demandas provenientes de outras instituições e as práticas psis que têm 

suscitado, de maneira a conhecer mais sobre o campo psi e conhecer outras 

estratégias e orientações que os psicólogos têm se valido para construir práxis 

desnaturalizantes e compromissadas com o social.  
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