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Curso/Campus:        DIREITO      / MONTE ALEGRE                               Semestre: 2º/2020 
Nome da Disciplina:            Temas Atuais Em Psicologia Judiciária      
Número de créditos:  03 
Código da disciplina:  021302 
Professor/a responsável:  Evani Zambon Marques da Silva 
Departamento:  Direito Penal e Processual Penal 
Faculdade:   Direito 
E-mail do/a docente ezsilva@pucsp.br  

     Dia de Oferecimento: QUINTA-FEIRA 
Horário MANHÃ 

 
 
Ementa  
Nenhuma ciência pode sozinha resolver ou ampliar satisfatoriamente os dilemas da 
humanidade. Assim, nos tempos atuais a interdisciplinaridade desponta como um caminho 
certeiro para a reflexão de diversos dilemas que assolam as vidas humanas. O conhecimento 
contemporâneo não pode ser mais compartimentalizado, devendo valorizar a integração das 
ciências. Assim, questões envolvendo as áreas da infância e juventude, as relações familiares 
contemporâneas, os paradigmas da doença mental atinentes à criminalidade e seu julgamento, 
a violência doméstica, a atenção ao idoso, evidenciam a necessidade do saber psicológico para 
a compreensão e gerenciamento das situações. A excessiva judicialização dos dilemas exige 
que todo o profissional das ciências humanas desenvolva um olhar ampliado e melhor 
instrumentalizado em face dos conflitos existentes na sociedade. Dentre muitas outras áreas, a 
Psicologia e Direito construíram ao longo da história um flanco que permite a visão 
interdisciplinar inserir-se em outros assuntos tais como a bioética, as discussões de gênero, a 
violência e tantos outros. Conhecimentos psicológicos passam a ser exigidos nos concursos de 
ingresso às carreiras públicas, como por exemplo, a Magistratura (Resolução nº 75 do 
Conselho Nacional de Justiça), legitimando a necessidade da interdisciplinaridade. 
 
Objetivos  

O objetivo da disciplina é apresentar aos alunos as possibilidades de aplicação da Psicologia 
aos vários campos do Direito, com uma problematização prática e atualizada que incentive a 
construção do raciocínio interdisciplinar. Será trazida uma casuística que ilustre a diversidade 
da atuação na interface Psicologia e Direito. A disciplina será apresentada no formato de 
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módulos, os quais objetivam apresentar as diferentes áreas e o raciocínio interdisciplinar em 
cada uma delas. 

Bibliografia e outros materiais  
 
Básica (3 obras) 
1-) SILVA, Evani Zambon Marques da e CASTRO, Lídia R. Folgueira. Psicologia Judiciária 
para concursos da Magistratura. S.Paulo:Edipro, 2011.  
2-) Brandão, Eduardo Ponte. Atualidades em Psicologia Jurídica. Rio de Janeiro: Nau, 2016. 
3-) PAULO, Beatrice M. Psicologia na Prática Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2013. 

Complementar (5 obras) 
1-) COHEN, Claudio; FERRZ, Flavio e SEGRE, Marco (orgs.). Saúde Mental, Crime e 
Justiça. São Paulo: Edusp, 2006 (2ª ed.).  
2-) HUSS, Matthew.  Psicologia Forense. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
3-) Brandão, Eduardo Ponte. Atualidades em Psicologia Jurídica. Rio de Janeiro: Nau, 2016. 
4-) Gomide, Paula I. Cunha; Staut Jr., Sérgio S.(orgs.) Introdução à Psicologia Forense. 
Curitiba: Juruá,  
5-)- Foucault M. A Verdade e as Formas Jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 1996.  
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