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Introdução

Na linha de pensamento segundo a qual teríamos hoje uma disciplina específica para ver 
a realidade sob um ponto de vista psicojurídico, ou seja, não mais pensando na Psicologia 
como uma disciplina apenas auxiliar ao Direito (cf. TRINDADE, 2012), é possível imaginar 
a magnitude das necessidades acadêmicas e profissionais para que o estudioso da área 
possa compreender, de forma global, como o Direito e a Psicologia se relacionam e quais 
seriam as consequências e implicações dessa relação na teoria e na prática.

Existem vários campos de estudo e de atuação no Direito e, também, na Psicologia. É 
importante que tenhamos consciência de que vivemos uma realidade complexa, ou seja, 
uma vida repleta de fatores, dimensões e pontos de vista que concorrem para, a cada 
momento, formar um todo. É percebendo essa realidade global complexa (e mutável) que 
a humanidade tem conseguido se afastar da milenar ideia de panaceia.

O que significa panaceia? 
 
Seu significado corrente remete ao de um remédio 
que serviria para curar qualquer tipo de mal ou 
doença. A palavra tem origem na mitologia grega, 
com a deusa da cura Panaceia. Não parece ser 
apenas um desejo de parte da humanidade, mas 
uma tentativa prática, essa vontade de encontrar 
uma solução única que se aplique a qualquer 
situação e a resolva. Na História, podemos 
verificar casos em que determinada substância 
era considerada como uma panaceia. Para citar 
um exemplo, basta pensar na história do uso do 
ópio, em séculos passados.

A evolução da ciência e da humanidade requer novas formas de pensar, novas soluções, 
novos modelos de relações interpessoais e, muitas vezes, novas formas de se regular 
essas relações, para que os direitos fundamentais conquistados ao longo da História 
sejam protegidos. Daí se pode perceber a importância de se estabelecer um diálogo 
contínuo entre Direito e Psicologia. Desta forma, a compreensão mais profunda do 
funcionamento da mente humana e de suas consequências existenciais e 
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comportamentais permitiria um caminhar mais sólido e prudente das normas jurídicas e, 
ao mesmo tempo, as garantias fundamentais provenientes do ordenamento jurídico 
informaria os limites do caminhar científico, a começar pela própria Psicologia, mas 
também de todas as áreas da ciência.

Ou seja: a partir do momento em que reconhecemos que o ser humano tem consciência, 
sentimentos e todo o merecimento (pelo simples fato de ser humano) de toda uma 
proteção centrada na dignidade e na estrutura de direitos conquistados pelas lutas que 
vêm ocorrendo ao longos dos séculos, o Direito terá muito melhores condições de 
promover a defesa do ser humano se puder contar com o auxílio da Psicologia, no sentido 
de compreender o que visa proteger.

Para o jurista, um dos resultados de se estabelecer um diálogo entre Direito e Psicologia 
— ou, poderia ser dito, olhar os seres humanos e suas inter-relações a partir de um ponto 
de vista psicojurídico — é o de darmos um passo à frente no que se refere a exercitar o 
pensamento jurídico crítico.

Uma nota sobre a divisão do Direito e da Psicologia em 
campos de estudo

Assim como outras áreas do conhecimento, tanto o Direito quanto a Psicologia vão 
ganhando mais e mais campos específicos de estudo, sem, com isso, prejudicar a noção 
de cada área como um todo. A divisão do Direito ou da Psicologia em áreas de estudo, 
análise e pesquisa ajuda a focalizar em questões mais específicas, otimizando o tempo e 
os esforços para a compreensão dos seus respectivos objetos.

Não seria muito produtivo aos estudantes de Direito — quando estudam a Psicologia 
Jurídica e avançam no seu preparo de análise da realidade sob uma visão psicojurídica 
crítica — estudar logo de início e a fundo todas as áreas ou campos de estudo do Direito 
e todas as da Psicologia, dado que a quantidade de material, na atualidade, é de tamanho 
incomensurável. No momento em que se escreve o presente texto, ainda não temos, no 
Brasil, uma graduação específica em Psicologia Jurídica, que permitisse organizar um 
projeto pedagógico mais extenso e aprofundado. Além disso, para a grande maioria das 
pessoas, é difícil cursar duas graduações ao mesmo tempo, e os motivos são vários.

Na realidade, o fato de não haver fácil disponibilidade para que os alunos cursem 
programas aprofundados tanto em Direito quanto em Psicologia, em nível de graduação, 
não representa propriamente uma limitação quanto ao proveito que se pode tirar da 
produção do conhecimento de cada área. Evidentemente, a graduação em Direito e a 
graduação em Psicologia direcionam, cada uma, para habilidades intelectuais e 
profissionais específicas, incluindo as respectivas habilitações legais para exercício.

No entanto, é verdade também que, dada a importância do diálogo entre as duas áreas 
(Direito e Psicologia), necessário se faz que haja uma compreensão mútua e 
interdisciplinar, para que daí surjam esforços e benefícios conjuntos para a evolução da 
humanidade, especialmente nas suas relações interpessoais.

É preciso ter a noção do todo, mas também das partes que o compõem. Assim, a visão 
psicojurídica crítica da realidade passa a ser um ir-e-vir constante entre o 

�  de �2 9



disciplinar e o interdisciplinar, ou seja, ora um pouco de diálogo, ora um pouco de 
concentração nas características próprias de cada parte.

Para termos um exemplo, podemos pensar no tema da alienação parental. Existe uma lei 
que trata da matéria (Lei 12.318/2010; BRASIL, 2010) que prevê formas exemplificavas 
de alienação parental. Esta lei oferece um conceito de alienação parental, mas o tema é 
principalmente de definição da Psicologia e áreas afins. Por outro lado, como a matéria é 
legislada, os psicólogos se veem incentivados a conhecer o lado jurídico da questão, para 
que possam dar uma orientação mais efetiva quando precisem opinar sobre o tema, uma 
vez que seu parecer pode ter consequências não apenas psicológicas ou 
comportamentais, mas também efeitos nas relações jurídicas da família. Não basta, pois, 
saber “como o Direito vê a matéria” e “como a Psicologia vê a matéria”, cada parte 
isoladamente. É preciso que o diálogo se estabeleça.

É natural que os profissionais do Direito caminhem em direção da especialização. Ainda 
que possa não ser muito claro esse direcionamento para o estudante de Direito e para o 
recém-formado, o contexto geral do trabalho em Direito conduz à seleção de matérias às 
quais o jurista passa a se aprofundar mais, com o tempo. A quantidade de matérias 
diferentes na faculdade, e o ingresso no mercado de trabalho, muitas vezes exigem que o 
neófito se encontre na tradicional necessidade de “fazer tudo o que aparecer para fazer”. 
É totalmente normal que assim ocorra, uma vez que nem sempre se tem a sorte de poder 
abrir mão dos ganhos imediatos (que, para muitos, significa nada mais do que o próprio 
sustento diário) para, então, investir numa área específica sem retornos de curto prazo.

Por outro lado, a tendência é, realmente, a especialização. É a ideia de se limitar o campo 
de atuação para que se alcance profundidade e entendimento progressivo dentro de 
determinada matéria. Existem no mundo, como sempre existiram, os chamados 
polímatas, como Leonardo da Vinci ou Rui Barbosa, para citar apenas dois. Por enquanto, 
ainda são raridades. No entanto, sendo a especialização a tendência geral conforme as 
pessoas vão caminhando nas suas carreiras profissionais, não se pode aceitar que se 
perca a noção do todo. Caso contrário, o ser humano não encontrará sentido no que faz e 
acabaria se tornando uma simples peça de engrenagem.

Ressaltamos a importância da visão psicojurídica crítica a respeito da realidade. Seu 
maior mérito não é o de oferecer respostas, mas o de ajudar na formulação de perguntas. 
Assim, estaremos sempre impulsionados a buscar não apenas a letra fria da lei, mas a 
sua compreensão, interpretação e possibilidades de evolução.

A importância de estarmos preparados para o futuro

Rudolf von Ihering, no seu clássico do século 19 “A luta pelo Direito”, descreve uma 
situação geral de luta que, ao longo da História, parece ter acontecido várias vezes. 
Vejamos:

“Sempre que o direito existente esteja defendido pelo interesse, o direito novo terá 
de travar uma luta para impor-se, uma luta que muitas vezes dura séculos e cuja 
intensidade se torna maior quando os interesses constituído se tenham 
corporificado em forma de direitos adquiridos. Sempre que isso acontece, cada 
uma das partes que se defrontam ostentam em seus estandartes a divisão da 
majestade do direito. Uma invoca o direito histórico, o direito do passado, e a 
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outra, o direito sempre em formação e constantemente rejuvenescido, o direito 
inato da humanidade à contínua renovação. Encontramo-nos diante de um conflito 
intrínseco, contido na própria ideia do direito. E esse conflito assume proporções 
trágicas para aqueles que, depois de ter empenhado todas as suas forças e todo 
seu ser em prol de uma convicção, veem-se condenados pelo julgamento supremo 
da história. Todas as grandes conquistas da história do direito, como abolição da 
escravatura e da servidão, a livre aquisição da propriedade territorial, a liberdade 
de profissão e de consciência, só puderam ser alcançadas através de séculos de 
lutas intensas e ininterruptas. O caminho percorrido pelo direito em busca de tais 
conquistas muitas vezes está assinalado por torrentes de sangue, sempre pelos 
direitos subjetivos pisoteados. É que ‘o direito é o Saturno que devora seus 
próprios filhos’ [citação do livro “O Espírito do Direito Romano”, do próprio Ihering]; 
só se rejuvenesce eliminando o próprio passado. O direito concreto que, uma vez 
formado, exige uma duração ilimitada, isto é, aspira à eternidade, assemelha-se a 
um filho que ergue o braço contra a mãe. Insulta a ideia do direito que invoca, pois 
esta envolve a eterna renovação: Aquilo que existe deve ceder ao novo, pois tudo 
que nasce há de perecer.” (IHERING, 2000, p. 31-32)

É tanto importante que dominemos, enquanto juristas, os princípios e regras vigentes, 
quanto é importante, também, que possamos enxergar o Direito em perspectiva, tanto em 
relação ao passado, quanto em relação ao futuro. Deve ser assim, se considerarmos as 
palavras de Ihering. É necessário que entendamos o caráter dinâmico do Direito, assim 
como verificamos o quanto é dinâmica a natureza humana, o comportamento das 
pessoas e a própria sociedade.

Lembremos que o maior e mais importante instrumento de atuação de um jurista é a 
palavra, seja ela escrita, seja ela falada. Lembremos, ainda, que um dos papeis sociais 
que o jurista é instado a desempenhar diz respeito a ajudar as pessoas a compreenderem 
e se conscientizarem dos direitos que têm. Entender o que foi conquistado ao longo da 
História, compreender como as relações humanas têm sido reguladas, dominar os 
processos que formam a consciência e o comportamento humano, para estarem, então, 
cada vez mais preparados para contribuir com a evolução do Direito, sempre ajudando a 
proteger a humanidade contra abusos, violações, explorações, ilicitudes, discriminações, 
opressões, entre outros problemas que podem vir a surgir a cada passo rumo ao futuro.

Alguns tópicos sobre o futuro do comportamento humano

Para ilustrar este material, veremos, de maneira bastante geral, alguns tópicos que, nos 
dias de hoje, ainda podem parecer assunto para filmes de ficção científica. No entanto, 
são temas que têm sido desenvolvidos não mais apenas no campo das ideias, mas 
também do ponto de vista prático. São temas que nos parecem “futuristas”. De certa 
forma, são realmente voltados para o futuro, mas envolvem práticas que, talvez, estejam 
ao nosso alcance e que não foram percebidas como potencializadoras de novas 
perspectivas comportamentais.

Para o estudante de Direito, o sentido principal de se tratar desses assuntos aqui é o de 
trazer a questão sobre quais seriam as implicações psicojurídicas de cada um 
desses tópicos. Sugere-se que o estudante tenha essa questão em mente enquanto 
analisa os temas seguintes. Ao final, voltaremos a essa questão.
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Transumanismo

Transumanimo se refere a um modo de pensar, uma filosofia adotada por um crescente 
número de pessoas no mundo, tentando aliar tecnologia e a evolução humana, no sentido 
de usar o desenvolvimento tecnológico para que os seres humanos transponham seus 
limites.

Vejamos o trecho inicial do artigo intitulado “What is transhumanism?” (“O que é 
transumanismo?”), de Nick Bostrom (2001)

“Nos últimos anos, um novo paradigma de pensamento sobre o futuro da 
humanidade começou a tomar forma entre alguns líderes da ciência da 
computação, neurocientistas, nanotecnólogos e pesquisadores na linha de frente 
do desenvolvimento tecnológico. O novo paradigma rejeita uma suposição crucial 
que está implícita tanto na futurologia tradicional quanto em praticamente todo o 
pensamento político atual. É a suposição de que a “condição humana” é uma 
constante na sua raiz. Os processos da atualidade podem ser refinados; a riqueza 
pode ser aumentada e redistribuída; ferramentas podem ser desenvolvidas e 
refinadas; a cultura pode mudar, algumas vezes de forma drástica; mas a natureza 
humana não poderia, ela mesma, ser tocada.”

“Esta suposição não mais se sustenta. Poderia ser argumentado que ela nunca foi 
verdadeira. Inovações tais como discurso, linguagem escrita, impressões, 
motores, medicina moderna e computadores tiveram um impacto profundo não 
apenas em como as pessoas vivem suas vidas, mas em quem e o que elas são. 
Comparado com o que poderia acontecer nas próximas décadas, estas mudanças 
podem ter sido lentas e até relativamente inofensivas. Mas note-se que até uma só 
inovação adicional como qualquer das citadas seria bastante para invalidar 
projeções ortodoxas para o futuro do nosso mundo.”

“’Transumanismo’ ganhou curso como o nome de uma nova forma de pensar que 
desafia a premissa de que a condição humana é e continuará sendo inalterável. 
Eliminar este bloqueio mental permite que se veja uma impressionante paisagem 
de possibilidades radicais, indo desde a felicidade ilimitada até a extinção da vida 
inteligente. Em geral, o futuro iluminado por luzes do presente parece muito 
estranho — mas, talvez, bastante maravilhoso — realmente.” (tradução nossa)

Devemos perceber que já não se trata mais de ficção, de algum livro ou filme que lemos 
ou assistirmos para fins de entretenimento ou, no máximo, para reflexões mais abstratas 
sobre um futuro distante e incerto. O campo das doenças é um exemplo. Segundo os 
transumanistas, a doença é algo que não precisaria existir na humanidade, e esforços 
estão sendo empreendidos ao redor do mundo para que o ser humano nunca mais tenha 
qualquer tipo de doença.

PARA REFLETIR
No entanto, podemos colocar uma pergunta: a quem deve ser dado o direito (ou o 
poder) de determinar os aspectos desejáveis e indesejáveis da condição humana, a 
fim de potencializar aqueles e minimizar esses?
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Biohacking

Biohacking está relacionado com a filosofia do “faça você mesmo” na área de biologia, ou 
seja, pessoas e grupos, sem formação ou treinamento específico e formal, entrando em 
estudos e práticas voltadas para o funcionamento biológico do ser humano e procurando 
meios de melhorar seu desempenho e qualidade de vida.

É interessante citar, aqui, a concepção de “ética hacker”. Segundo Steven Levy (1984), 
ela seria composta pelos seguintes princípios:

⁃ O acesso a computadores e a qualquer coisa que possa nos ensinar como o 
mundo funciona deve ser ilimitado e total, e sempre dar preferência para “colocar a 
mão na massa”;
⁃ Toda informação deveria ser livre;
⁃ Desconfiar da autoridade — promover a descentralização;
⁃ Hacker deveriam ser julgados pelo seu “hacking” (habilidades em “raquear”), e 
não pelos critérios artificiais tais como graus, idade, raça ou posição;
⁃ Arte e beleza podem ser criadas em computador;
⁃ Computadores podem mudar nossas vidas para melhor;
⁃ É possível fazer os computadores obedecerem às nossas ordens (“tal qual a 
lâmpada de Aladim”).

PARA REFLETIR
No entanto, podemos colocar uma pergunta: se todos puderem não apenas 
compreender como as coisas funcionam (uma arma ou o corpo humano, por 
exemplo), mas puderem reunir habilidades para construir ou modificar suas 
próprias coisas ou seu próprio corpo, sem a supervisão de outras pessoas 
(professores, entidades profissionais, órgãos de regulação etc.), como abordar, 
então, a questão do abuso, ou seja, dos desvios do uso ou do comportamento no 
sentido de praticar ou incentivar atitudes antissociais e antijurídicas?

Nootrópicos

Matéria publicada dem 2015 no portal da BBC Brasil, intitulada “Nootrópicos, as 'drogas 
inteligentes' que são moda no Vale do Silício” (http://www.bbc.com/portuguese/noticias/
2015/07/150726_nootropicos_ab) resume logo no seu início o teor desse tópico:

“Imagine se toda manhã, antes de ir para o trabalho, você tomasse um comprimido 
que, além de te deixar mais ligado e concentrado, melhora a memória e 
impulsiona a criatividade e a produtividade.”

Vejamos como a mesma matéria define os nootrópicos:

“Essas substâncias – cujo nome vem do grego "nóos" (mente ) e "tropo" (direção) 
– supostamente são capazes de ajudar a melhorar o desempenho mental sem 
produzir efeitos colaterais negativos.”

Agora, frisemos um ponto importante de ser destacado: “sem efeitos colaterais”. O 
assunto ainda é controverso, mas isso não impede que um número crescente de pessoas 
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faça seus próprios experimentos com diversos tipos de substâncias, a fim de tentar 
melhorar seu desempenho nas tarefas que lhe são exigidas no dia a dia.

PARA REFLETIR
No entanto, podemos colocar algumas perguntas: se nosso estado “normal” já não 
é mais suficiente para dar conta das tarefas laborativas do cotidiano (sejam essas 
tarefas físicas ou mentais), exigindo que corramos atrás de meios artificiais de 
potencialização das nossas capacidades, então não seria o momento de parar e 
pensar se as atividades estão realmente adequadas à nossa natureza? Qual é o 
sentido de aguçar todas as nossas capacidades? Produtividade? Lucro? Sucesso? 
Além disso, quando as pessoas passam a ter acesso a mais substâncias, como 
poderíamos nos proteger contra os efeitos colaterais que elas tenham, 
especialmente quando há consumo de várias substâncias em conjunto? E como 
deveria ser discutida a responsabilização pelos possíveis danos causados?

Psiconáutica

Trata-se do estudo ou da prática de exploração de estados alterados de consciência, 
induzidos por métodos como a meditação ou o uso de substâncias psicoativas.

Acaba sendo um desdobramento do tópico relativo aos nootrópicos, mas com amplitude 
maior.

PARA REFLETIR
No entanto, podemos colocar uma pergunta: como o Direito poderia abordar os 
atos praticados por uma pessoa que esteja num estado alterado de consciência?

Turismo médico

Turismo médico é a prática de viajar em busca de tratamentos médicos mais 
especializados e, algumas vezes, mais baratos ou que estejam indisponíveis no local de 
origem.

Matéria no website do Estadão PME, com o título “Turismo médico, um mercado de R$ 3 
bilhões, atrai os pequenos empreendedores brasileiros” (http://pme.estadao.com.br/
noticias/noticias,turismo-medico--um-mercado-de-r-3-bilhoes--atrai-os-pequenos-
empreendedores-brasileiros,3600,0.htm) mostra que já se trata de um mercado bastante 
movimentado.

O “turismo reprodutivo” também poderia ser citado aqui. Trata-se da prática de buscar 
tratamentos ou outros serviços em outros países, a fim de ter filhos.

PARA REFLETIR
No entanto, podemos colocar uma pergunta: turismo médico e turismo reprodutivo 
não poderiam acabar por passar uma imagem imprecisa da Medicina, de modo que 
as pessoas acabem pensando nela como mera atividade comercial?
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Voltando à questão: quais são as implicações psicojurídicas 
dessas práticas?

Nos vários tópicos abordados, em geral, neste material, colocamos várias perguntas para 
reflexão. A pergunta-mestra, para os estudantes da disciplina de Psicologia Jurídica, seria 
algo como:

“Quais seriam as implicações psicojurídicas dos pensamentos ou práticas, tais 
como o transumanismo, o biohacking, os nootrópicos etc.?”

Essa pergunta é uma sugestão de ponto de partida para as discussões críticas a respeito 
da importância do diálogo entre Direito e Psicologia, não apenas nas questões já 
consolidadas em ambas as áreas, mas nos novos temas que vão surgindo no âmbito 
relações sociais e na ciência.

Não há uma resposta pronta para esse tipo de pergunta. Selecionamos alguns temas 
mais “futuristas”, com a intenção de colocar a discussão num contexto de maior contraste, 
ou seja, para que se visualize mais claramente a diferença entra a realidade atual e as 
tendências de mudanças.

É evidente que não deve haver uma preocupação apenas com esses assuntos, mas é 
importante que tenhamos em mente que a sociedade e o Direito estão em constante 
mutação. Assim, seremos capazes de sair da “zona do conforto”, na qual simplesmente 
procuramos avaliar a realidade numa dicotomia certo-errado (do ponto de vista jurídico), 
passando a exercitar continuamente a postura crítica, sempre tomando como base a 
dignidade humana.

Para reflexão

1. Quais meios poderiam ser usados por juristas para ajudar a humanidade na proteção 
dos seus direitos fundamentais, visto que a ciência e a tecnologia têm avançado muito 
mais rápido do que as normas escritas conseguem acompanhar?

2. Todo sofrimento é, necessariamente, mau e prescindível à natureza humana?
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