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AULA 1  
Noções gerais sobre Direitos Humanos e sobre 
Psicologia Jurídica

Apresentação

Caros alunos e demais interessados nos temas da Psicologia Jurídica: bem-vindos!

No sentido de proporcionar aos meus alunos da disciplina sobre Psicologia Jurídica — em 
nível de graduação — um material básico de revisão, estudo e reflexão, decidi 
empreender esforços para disponibilizar anotações gerais sobre as temáticas tratadas em 
sala de aula. Desta forma, teremos um material simples de consulta, para ajudar aos 
interessados a olhar tais temáticas em perspectiva, inclusive como incentivo à busca de 
maiores aprofundamentos que, porventura, possam querer realizar.

Um aviso: este é um material básico, com linhas gerais sobre o que tem sido apresentado 
e debatido em sala de aula. Além disso, trata-se de um material em constante construção 
e aprimoramento, sem a intenção de se tornar um material completo e aprofundado, mas 
sim como um panorama inicial sobre a variedade de assuntos que a Psicologia Jurídica 
nos propõe a pensar e compreender.

O material, na sua elaboração, foi pensado tomando como base o público que está 
ingressando na Faculdade de Direito. Portanto, o foco deste material é voltado a uma 
exploração mais conceitual de vários temas da Psicologia Jurídica e a sua importância 
para as carreiras futuras, possíveis ao jurista que está caminhando no sentido da sua 
formação.

Uma observação: a numeração das aulas não corresponde ao número de encontros em 
sala de aula, mas sim à temática que se procurou abordar. Muitas vezes, um tema, pelo 
seu tamanho ou complexidade, precisa ser fragmentado e tratado em mais de um 
encontro, mas sendo possível condensar as ideias num único tópico mais geral.

Estarei à disposição para quaisquer dúvidas ou sugestões, esperando que o conteúdo 
possa sempre melhorar.

Desde já, muito obrigado pela sua leitura!

Um grande abraço!

Gustavo D’Andrea  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Introdução

Esta aula foi preparada para oferecer aos alunos uma visão básica de certos 
fundamentos, para que possamos nos guiar nas discussões futuras dos temas 
relacionados à Psicologia Jurídica. Antes mesmo de entrar em assuntos 
específicos, cabe abordar, em linhas gerais, algumas considerações sobre a 
evolução histórica dos conceitos relacionados aos Direitos Humanos em geral.

Coloca-se em pauta, também, a conceituação básica de bioética, com o intuito de 
apresentar mais esse importante instrumento de humanização das intervenções, a 
fim de que, na análise dos temas específicos da Psicologia Jurídica, possamos 
sempre considerar o ser humano como dotado de direitos fundamentais e como 
beneficiário das descobertas e construções teóricas e práticas da da inter-relação 
Direito-Psicologia.

Nesta aula, também, procuramos apresentar uma noção geral sobre o significado e 
abrangência da Psicologia Jurídica, possibilitando ampliar a percepção dos alunos 
sobre a importância dessa disciplina para o Direito.

Uma visão geral sobre Direitos Humanos

A primeira coisa que se pode falar a respeito dos direitos humanos, como um 
começo razoável de abordagem do tema, é que a noção que temos a seu respeito 
na atualidade é mais uma fase conceitual, do que uma definição que tenha nascido 
pronta. A humanidade passou, ao longo da História, por lutas e desafios que 
forjaram a evolução da noção e da garantia dos direitos humanos, sendo verdade 
também dizer que tal noção não é acabada, mas sim dinâmica e em permanente 
aperfeiçoamento.

Observa-se um longo caminho histórico para o reconhecimento dos direitos 
humanos. Cabe verificarmos os principais marcos históricos para que possamos, 
então, abordar os conceitos mais atuais pertinentes ao tema.

Temos, assim, o Código de Hammurabi (1700 a.C) procurando impor a justiça no 
lugar da força, talvez como um dos mais antigos documentos que buscavam uma 
forma de proteger a humanidade de um estado de selvageria e violência. Acontece 
que, num plano mais amplo, temos um salto para o século 17, com a Bill of Rights 
(1689), documento legal proclamado na Inglaterra com o objetivo — provavelmente 
inédito — de proteger as pessoas contra a arbitrariedade do rei.

No século 18, aparece a Declaração dos Direitos do Bom Estado da Virgínia 
(1776), trazendo a afirmação de igualdade e liberdade de todos os homens, como 
direitos implícitos à sua própria natureza. A Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão (1789) trouxe uma série de regras e princípios, dentro do Movimento 
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Iluminista, compondo o que hoje praticamente se reproduz no âmbito do Direito 
Constitucional na maioria dos países que possuem uma Constituição.

É bem mais recente o forte movimento para a proteção universal dos direitos 
humanos, formando a concepção contemporânea em torno desses direitos. Foram 
as crueldades da 2ª Guerra Mundial que impulsionaram muitos países a se unir 
para a definição de uma nova estrutura que possibilitasse essa proteção universal, 
principalmente porque a humanidade se viu diante de uma era de violação 
sistematizada dos direitos humanos pelo Estado, o que tornava os seres humanos 
com algo supérfluo e descartável. Era premente, portanto, reconstruir a noção de 
direitos humanos.

Assim, no século 20 temos a Carta das Nações Unidas (1945), inaugurando uma 
fase sem precedentes de colaboração internacional para a proteção dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais, inclusive no âmbito interno de cada 
Estado. O conteúdo da Carta foi sistematizado com a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem (1948), e assim os direitos humanos foram alçados a um 
patamar universal. Mais tarde, a Declaração de Direitos de Viena (1993) endossa a 
universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos e é adotada por consenso 
por 171 países.

A proteção internacional dos direitos humanos, no conceito contemporâneo, 
abrange os princípios da universalidade, segundo o qual a qualidade de ser 
humano é o requisito único para que se tenha dignidade e direitos; da 
indivisibilidade, onde se nota que os direitos humanos não podem ser fracionados 
nem medidos; e da interdependência dos direitos humanos, de modo que cada 
direito verificado individualmente tem sua vida relacionada com os demais direitos, 
num todo harmônico e dinâmico.

Pelo seu moderno caráter multicultural, os Estados acabam precisando dialogar de 
alguma forma, para que as culturas possam incorporar esses princípios que vão 
sendo colocados como de importância e abrangência universal. O diálogo se dá, 
normalmente, por meio de tratados internacionais, e podem ser citados alguns 
tratados mais importantes na área de direitos humanos, mas que não são os 
únicos:

⁃ Convenção Europeia sobre Direitos do Homem de 1950;
⁃ Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966;
⁃ Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 

1966;
⁃ Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969.

Deve-se notar que a evolução dos direitos humanos em escala global, fez com que 
surgissem sistemas regionais de proteção desses direitos: o sistema regional 
europeu, o sistema interamericano e o sistema africano, cada qual com suas 
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próprias características, ajudando as regiões a terem maior presença e 
participação nas discussões e decisões globais sobre direitos humanos.

Ao longo do desenvolvimento do conceito de direitos humanos, foram sendo 
formulados conjuntos teóricos, muitas vezes ligados a documentos jurídicos, 
estabelecendo as chamadas dimensões dos direitos humanos fundamentais. 
Embora não tenha sido uma evolução realmente linear, são dimensões 
identificadas mais ou menos de forma gradual ao longo do tempo. Mais tarde, 
essas dimensões passaram a ser consideradas como elementos principais do 
exercício da cidadania.

São três as primeiras e principais dimensões dos direitos humanos fundamentais:

a) A dimensão dos direitos civis e políticos (primeira dimensão), mais voltados 
à individualidade, à proteção da propriedade e à participação na vida política 
do país. São direitos voltados ao conceito de liberdade, onde se colocam 
regras proibitivas apenas no limite necessário para que se viabilize a 
convivência e a paz, deixando que os cidadãos atuem com livre iniciativa a 
respeito dos seus negócios e do gerenciamento de suas vidas. Esta 
dimensão normalmente é correlacionada com uma postura negativa do 
Estado, ou seja, uma atitude de não interferir na maioria dos assuntos da 
sociedade. 

b) A dimensão dos direitos econômicos, sociais e culturais (segunda 
dimensão), que se identificam com o tema da igualdade, por fazerem 
referência ao direito mínimo de bem-estar econômico e segurança, já 
fazendo com que o conceito de ser humano passe a ser integrado por um 
prisma social. Aqui, o Estado passa a ter uma atitude positiva, buscando 
participar mais da vida da sociedade e prestar serviços que contribuam para 
com a igualdade.

c) A dimensão dos direitos de solidariedade (terceira dimensão) é descrita por 
Paulo Bonavides (2006) (que, como muitos de sua época, usa o termo 
“geração” no lugar de “dimensão”), da seguinte forma:

“Com efeito, um novo pólo jurídico de alforria do homem se 
acrescenta historicamente aos da liberdade e da igualdade. 
Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os 
direitos da terceira geração tendem a cristalizar-se no fim do 
século XX enquanto direitos que não se destinam 
especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de 
um grupo ou de um determinado Estado. Tem primeiro por 
destinatário o gênero humano mesmo, num momento 
expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos 
de existencialidade concreta.”
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Tais direitos, os de terceira dimensão, identificam-se, portanto, com um aspecto de 
solidariedade e fraternidade, abrangendo um caráter não apenas plural, mas 
verdadeiramente coletivo.

Comparato (2005) ensina que há duas espécies de princípios estruturais dos 
direitos humanos, sendo eles a irrevocabilidade e a complementaridade histórica. 
Esses princípios são contextualizados, em sua importância, no gradual aumento de 
consciência da sociedade sobre seus próprios direitos e a ampliação contínua da 
abrangência dos direitos humanos, para abarcar novos direitos ao longo do tempo.

“É esse movimento histórico de ampliação e aprofundamento 
que justifica o princípio da irreversibilidade dos direitos já 
declarados oficialmente, isto é, do conjunto dos direitos 
fundamentais em vigor. Dado que eles se impõem, pela sua 
própria natureza, não só aos Poderes Públicos constituídos em 
cada Estado como a todos os Estados no plano internacional, e 
até mesmo ao próprio Poder Constituinte, à Organização das 
Nações Unidas e a todas as organizações regionais de 
Estados, é jur idicamente invál ido suprimir direi tos 
fundamentais, por via de novas regras constitucionais ou 
convenções internacionais.” (COMPARATO, 2005, p. 66).

No Brasil, o esforço mais sólido em direção à consolidação dos direitos humanos 
começou com a política nacional que foi desenvolvida com o retorno do governo 
civil em 1985 e, alguns anos depois, com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 
1988). Foi criado, mais tarde, o Plano Nacional de Direitos Humanos (1996).

A temática dos direitos humanos, embora tenha hoje uma conceituação muito mais 
clara do que em qualquer outro momento da História, não é desprovida de conflitos 
e contrastes. Nossa atenção é atraída para diversos tipos de “dilemas” na área de 
direitos humanos e justiça internacional, quando lemos as discussões propostas 
por PIOVESAN (2006). Ela indica, por exemplo, contrastes entre o universalismo e 
o relativismo cultural, entre a laicidade estatal e os fundamentalismos religiosos, 
entre o direito ao desenvolvimento e as assimetrias globais etc. São colocados 
como verdadeiros desafios contemporâneos dos direitos humanos. Essa 
perspectiva mostra a complexidade de se transpor as noções gerais sobre direitos 
humanos às relações sociais e políticas práticas ao redor do mundo.

Percebemos, portanto, que os direitos humanos passaram por uma evolução 
histórica, através de marcos mais ou menos definidos, principalmente na forma de 
documentos legais e elaborações conceituais, até chegar à noção contemporâneo 
que temos a respeito do tema. Vimos, também, que os direitos humanos continuam 
em evolução e enfrentam inúmeros desafios, frente à também mutável realidade 
social e política que rege o mundo.

�  de �5 9



Bioética

O termo bioética foi proposta por Potter (1970) “como forma de enfatizar os dois 
componentes mais importantes para se atingir uma nova sabedoria, que é tão 
desesperadamente necessária: conhecimento biológico e valores humanos”.

Vários autores propõem definições para o que seja a bioética. Além de Potter 
(1988) — que define a bioética como sendo “a combinação da biologia com 
conhecimentos humanísticos diversos constituindo uma ciência que estabelece um 
sistema de prioridades médicas e ambientais para a sobrevivência aceitável”, 
outros autores também oferecem seus pontos de vista.

Por exemplo, Reich (1995) afirma: “Bioética é o estudo sistemático da conduta 
humana na área das ciências da vida e a atenção à saúde, enquanto que esta 
conduta é examinada a luz dos princípios e valores morais.” Como outro exemplo, 
no conceito de Roy (1979) “a Bioética é o estudo interdisciplinar do conjunto das 
condições exigidas para uma administração responsável da vida humana, ou da 
pessoa humana, tendo em vista os progressos rápidos e complexos do saber e 
das tecnologias biomédicas”.

Tradicionalmente, costuma-se citar os autores Beauchamp e Childress, dos 
Estados Unidos, relativamente à obra em que apresentaram a proposta 
principiológica no âmbito da bioética, sendo estes, segundo os autores, os 
princípios da bioética: não-maleficência, beneficência, autonomia e justiça. (1) A 
obra mencionada (livro) tem versão em português, intitulada “Princípios de Ética 
Biomédica”.

Leitura recomendada, sobre a interação entre Psicologia e Bioética: “Psicologia e 
Bioética: Diálogos”, de Dias e colaboradores, publicado em 2007. (2)

Noção geral sobre Psicologia Jurídica

Antes de iniciar um curso ou disciplina sobre Psicologia Jurídica, é importante que 
pensemos um pouco mais detidamente sobre o que é a Psicologia. A sua origem 
etimológica dá algumas pistas iniciais sobre o seu sentido: Psicologia seria, então, 
o “estudo da alma”, ou, numa visão mais atual, o “estudo da mente” (3). Este seria, 
então, o primeiro passo para começarmos a entender o sentido contemporâneo de 
Psicologia, mas ainda muito vagamente e num patamar muito intenso de 
abstração.

Limitando a visão conceitual de Psicologia nos tempos atuais, podemos considerá-
la no seu sentido mais acadêmico e, também, nas suas possíveis aplicações 
profissionais. A Psicologia encontra-se no âmbito das Ciências Humanas, embora 
possa se correlacionar com outras áreas.
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Em termos gerais, a Psicologia, enquanto área científica, direciona-se ao estudo 
da mente e do comportamento humano, abrangendo uma busca sobre explicações 
a respeito de como as pessoas pensam, sentem, se relacionam, aprendem, 
decidem etc.

Segundo a Sociedade Psicológica Australiana, o psicólogo é aquele que “usa 
métodos científicos para estudar fatores que influenciam a maneira como as 
pessoas pensam, sentem e aprendem, e estratégias baseadas em evidências e 
intervenções para ajudar as pessoas a superar desafios e melhorar seu 
desempenho.” (4) (tradução nossa)

Os psicólogos não são os únicos que estudam a mente e o comportamento 
humano. A área de funcionamento e saúde mental é tema de interesse de uma 
multiplicidade de áreas, entre elas — além da Psicologia — a Psiquiatria, a 
Criminologia, a Enfermagem, o Marketing, o Coaching e muitas outras.

Além disso, a Psicologia pode se integrar numa relação interdisciplinar com outras 
áreas do conhecimento. É nesse sentido inter-relacional que procuraremos 
compreender a importância de se estudar a Psicologia no Direito, dentro da 
disciplina sobre Psicologia Jurídica.

Jorge Trindade (2012, p. 32-33) remete a Muñoz Sabaté (mais especificamente 
numa obra de 1980 intitulada “Introducción a la psicologia jurídica”), para indicar 
três grandes caminhos metodológicos psicojurídicos, que nos podem orientar no 
estudo da Psicologia Jurídica:

“1) A psicologia do direito: cujo objetivo seria explicar a 
essência do fenômeno jurídico, isto é, a fundamentação 
psicológica do direito, uma vez que todo o direito está repleto 
de conteúdos psicológicos. Essa tarefa de investigação 
psicológica do direito recebeu a denominação de psicologismo 
jurídico, representada basicamente pela escola do realismo 
americano e escandinavo, e apresenta-se como uma 
formulação eminentemente teórica até o momento não 
suficientemente investigada.

“2) A psicologia no direito: que estudaria a estrutura das 
normas jurídicas enquanto estímulos vetores das condutas 
humanas. As normas jurídicas destinam-se a produzir ou evitar 
determinadas condutas e, nesse sentido, carregam inúmeros 
conceitos de natureza psicológica. Nesse aspecto, a psicologia 
no direito é uma disciplina aplicada e prática.
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“3) A psicologia para o direito: a psicologia verdadeiramente 
como ciência auxiliar ao direito, colocada ao lado da medicina 
legal, da engenharia legal, da economia, da contabilidade, da 
antropologia, da sociologia e da filosofia, dentre outras. É a 
psicologia convocada a iluminar os fins do direito.”

Trindade continua sua explanação, ainda citando Munõz Sabaté, lembrando ainda 
que a psicologia jurídica pode exercer funções de assessoria, tanto legislativa 
quanto judicial, contribuindo para com a formação e aplicação do direito.

Existe uma distinção clássica que procura separar a Psicologia Jurídica e, de outro 
lado, a Psicologia Forense ou Judicial. Mas, Trindade (2012, p. 34) apresenta 
vários fundamentos teóricos e reflexões que mostram estarmos nos direcionando a 
constituição de uma Psicologia Jurídica não mais como algo auxiliar ao Direito, 
mas sim como “ramo do próprio pensamento e da aplicação do direito”. 

O autor lista uma série de “tipos” de Psicologias Jurídicas, que entende serem das 
mais importantes de ser estudadas na atualidade. Seriam elas:

- Psicologia Judicial
- Psicologia Penitenciária
- Psicologia Criminal
- Psicologia Civil Geral e de Família
- Psicologia Laboral e Administrativa
- Psicologia do Testemunho
- Psicologia da Criança e do Adolescente Infrator
- Psicologia das Decisões Judiciais
- Psicologia Policial
- Psicologia da Vítima ou Psicologia Vitimológica

Para reflexão

1. Por que os Direitos Humanos e a Bioética são temas importantes de ser 
pensados antes de adentrar-se a matérias específicas de Psicologia Jurídica?

2. Como poderia ser conceituada, modernamente, a Psicologia Jurídica, e qual a 
sua importância no âmbito do Direito?
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