Legitimação, Psicologia e Direito

1. Introdução:
Basicamente, para essa prévia, eu fiz um estudo na psicologia. Gostaria de
expor o que esta ciência tem a falar sobre o fenômeno da incorporação de valores,
do comportamento frente a expectativas (positivadas ou não), e da aceitação da
heteronomia.
Não custa lembrar: vou fazer uso de uma ciência, com seus modelos
refutáveis, baseados em crenças, postulados, e observações duvidosas. Mais
especificamente, a psicologia é basicamente a observação de eventos reiterados e a
invenção de modelos que os expliquem.1 De toda forma, se não há como achar o
projeto de Deus pra descobrir, enfim, como é que funcionamos, podemos pelo
menos obter um poder de previsão do funcionamento por meio dos modelos da
ciência.
Na psicologia ainda é pior. Existem vários modelos, um negando o outro. E
todos funcionam em parte, tanto em capacidade de fazer previsões, como para
“sanar os defeitos”. Por isso, podemos ir a um psicólogo sem muita necessidade de
saber se ele é Freudiano, behaviorista, humanista, etc.... Assim, quem estuda
psicologia geralmente escolhe2 o modelo que mais lhe soa bem.
Antes, então, de entrar na minha explicação, que é baseada nos modelos que
adotei, farei uma exposição dos modelos possíveis. Didaticamente, a psicologia é
analisada sob duas vertentes: a psicologia clínica (das teorias da personalidade) e a
psicologia social (do comportamento desta personalidade frente às outras). Na
psicologia clínica, temos as perspectivas mais conhecidas:
1. Psicanálítica (Freud): Fala que suas atitudes como adulto são prédeterminadas na infância, em cada fase. Explica os “mecanismos de
defesa”

(repressão,

formação

reativa,

negação,

projeção,

deslocamento, sublimação, regressão, racionalização), memória, “ser,
dever ser e instinto”, etc.

1

Vc sempre vai achar mais um “PQ?” a se fazer à psicologia. Pergunte a Freud: P. pq ele esqueceu tal tragédia?
R. Pq ele passou por um estresse pós-traumático. P. mas pq ele esqueceu? R. Pq por meio da repressão o ego
repele os pensamentos ameaçadores de volta ao inconsciente. P. Pq? R. Pq os seres humanos possuem
mecanismos de defesa, entre eles a “repressão” P. Pq? R. Pq nós funcionamos assim. P. PQ? R. pq é assim e
pronto!
2
Essa palavra é problema!

2. Neoanalítica (Jung, Adler, Horney, Erikson...): Expande o periodo de
pré-determinação por fases durante toda a vida (sendo mais forte na
infância).
3. Biológicas (Francis Galton!, Darwin): O homem não é uma tabula-rasa!
Sua genética, seus hormônios interferem em suas decisões.
4. Behavioristas (Watson, Skinner!, Dollard e Miller, Hull…) Vc é um
macaco treinado.
5. Cognitivas e Sociocognitivas (Kurt Lewin, Rotter, Bandura, George
Kelly…) A maneira pela qual as pessoas interpretam seu meio é vista
como central à sua humanidade, e o modo como elas diferem entre si
ao interpretá-lo é considerado central à sua individualidade. Explica a
aprendizagem observacional.
6. Traço e habilidade (Allport, Cattell…) Explica a personalidade por meio
de traços (extroversão, amabilidade, conscienciosidade, neuroticismo,
abertura) somado às habilidades adquiridas.
7. Humanista e existencialista (Erich Fromm, Carl Rogers, Maslow...)
Lembra do Heidegger, Sartre, Camus? É mais ou menos por aí. Enfoca
o “ser no mundo”: self + tempo/lugar.
8. Interacionista

(Murray,

Sullivan,

Mischel...)

Desenvolvimento

da

personalidade por meio da interação com outras.
Na psicologia social o troço se mistura com a sociologia, e as demais ciências
sociais, é bagunçado. Mas tem o estudo próprio das “dinâmicas de grupo” (Asch,
Cartwright, Zander, Festiger).
Em geral, num é que nem time de futebol, que vc escolhe um e pronto. As
abordagens se completam e devem ser usadas nesse sentido. Afinal, são
ferramentas, tem horas pra usar a chave de fenda, outras pra furadeira.
Lembrem-se que daí surgiram práticas hoje não tão politicamente corretas:
lobotomia, lavagem cerebral, eugenia, Walden Two (Utopia de Skinner em um
mundo igual ao “admirável mundo novo”), etc...
Então vamos lá....
2. Psicologia clínica (o homem no plano individual):
Gosto muito do behaviorismo, mas não esqueço do inconsciente. Alio os dois.
As teorias que afirmam nessa divisão tripartite do ser (id, ego, superego), como as

analíticas, dizem que temos uma parte que é determinada por eventos da nossa vida
(o ID), temos o nosso “ser consciente” (o EGO), e o nosso “dever ser”, o vigia do id
(o SUPEREGO). O Id é o cara! Gigantesco! Só quem compra briga com ele é o
superego. De vez em quando este perde e aí nós “mostramos quem somos”. O ego
é o resultado dessa briga.
Já o behaviorismo nega essa viadagem toda. Acontece que nosso sistema
nervoso capta os chamados “reforços positivos e negativos” e sendo condicionado.
Velho clássico exemplo é o do cachorro do Pavlov – este treinou seu cachorro: toda
vez que ele tocava um sino, servia também a comida. Depois de um tempo, bastava
tocar o sino pro cachorro salivar. Assim, temos esse nível de adestramento (quando
nos protegemos ao ouvir um barulho) e até mesmo o nível de adotarmos uma
“camisa da sorte” (condicionamento) pois com ela conseguimos um emprego
(esforço positivo), ou deixarmos de ir a um jogo de futebol (condicionamento) pois
quando fomos o time perdeu (esforço negativo).
Eu faço uma salada e falo que nossos condicionamentos formam o nosso
inconsciente (substituí as “fases” das teorias analíticas pelo condicionamento
behaviorista). Temos tb um superego formado tb por condicionamentos (ao
“escolher” uma moral/religião/... de um professor ou de um ente familiar que vc tanto
admira, ao invés de outra de uma pessoa que vc despreza. Escolhe a moral não por
seu conteúdo em si, mas por quem a apresentou, pela condição que foi
apresentada, etc...).
Tal modelo, aliado com as perspectivas interacionistas e sócio-cognitivas
explicar parte do nosso “comportamento de grupo”, o pq não é comum haver famílias
em que o pai é judeu, a filha muçulmana, a mãe budista... As crenças (valores,
religiões, filosofias, etc...) surgem do contato que temos com os outros. Em um
primeiro momento, não sabemos da existência de religiões. Depois nos apresentam
os modelos. Mas o que menos importa então é o conteúdo dos modelos
apresentados. Mas sim, a quantidade em que são ofertados (quase ninguém é
xintoísta no Brasil, pois aqui há pouca “oferta” de xintoísmo), a pessoa que o oferta
(se alguém que vc gosta, é reforço positivo. Se alguém que vc odeia, é negativo), o
momento, etc...
Isso é como eu explico a formação do inconsciente. Agora vamos ao plano
das escolhas e dos eventos sociais.

2. Psicologia social (o homem no plano coletivo):
“O homem coletivo é um ser sonâmbulo”. Essa é a máxima da psicologia
social que estuda as dinâmicas de grupo e os seus efeitos na formação cognitiva do
indivíduo. Mais uma vez, num vai dar pra falar de toda a psicologia social aqui nessa
prévia. Assim, seleciono os, na minha opinião, melhores momentos. Só irei como já
estou na 3ª página, só irei expor as teorias. Na reunião, aprofundo essas
concepções com relação ao Direito e sua percepção cognitiva e sócio-cognitiva no
indivíduo.

2.1. Pressões e padrões do grupo (teoria do comportamento de grupo):
Logo que uma criança chega à idade de brincar com grupos de outras
crianças, encontra influências semelhantes. Um menino não deve, por exemplo, agir
de maneira muito diferente de seus amigos, se quiser ser aceito como membro da
turma. Uma menina, principalmente na adolescência, precisa enfrentar conflitos,
quando tenta vestir-se de acordo com a última moda do grupo de sua escola e
encontra objeções de pais estarrecidos. O desafio é se sentir corretamente às
expectativas dos outros. O operário que produz mais é coagido a manter o padrão
do grupo, etc. Isso tem no testículo (texto pequeno) do Berger (apostila 1 de PJ).
Todos reconhecem que tem o direito de exercer pressões para a
uniformização de comportamento e atitudes dos participantes de seu grupo.
Segundo Sherif, “numa situação em que o indivíduo é incapaz de dizer se sua
resposta está certa ou errada, depende, para a escolha da resposta, quase que
exclusivamente do grupo”. Rommetveit define uma norma transmitida como uma
expectativa estável, no transmissor da norma, de que o recebedor da norma se
comporte de uma determinada maneira, e pela presteza do transmissor da norma
para recompensar o conformismo e punir a discordância. Os especialistas em
psicodiagnóstico freqüentemente consideram o não-conformismo como um sintoma
de doença mental potencial.
O efeito dessas pressões e a formação dos padrões variam dependendo da
importância, necessidade e coesão do grupo. De toda forma, tal fenômeno explica
como temos indivíduos com personalidades completamente diferentes (pois foram
adestradas por eventos distintos em suas vidas) e com valores e crenças iguais,
relativos ao seu meio social.

2.2. O aparecimento e a redução da dissonância em contextos sociais:
A teoria da dissonância é uma teoria a respeito de processos psicológicos que
ocorrem, de alguma forma, no interior do organismo do indivíduo. As noções
fundamentais da teoria são extremamente simples: a existência de cognições que,
de alguma forma, não se ajustam uma à outra (dissonância), faz com que a pessoa
se esforce por obter melhor ajustamento entre elas (redução da dissonância).
A dissonância pode ser conseqüência das decisões. Quando um indivíduo
escolhe um, dentre vários caminhos possíveis de ação, tem quase certeza de sentir
a dissonância, pq raramente a alternativa escolhida é totalmente positiva e as
rejeitadas inteiramente negativas. Suas cognições de aspectos negativos da
alternativa escolhida são dissonantes com a cognição de tê-las rejeitado.
Conseqüentemente, quanto maior a atração da alternativa rejeitada com relação à
escolhida, tanto maior será a dissonância.
• Ex.1, “dissonância proveniente da tentação”: Se, para obter uma recompensa,
um indivíduo realiza um ato que considera imoral, sua cogitação de que o ato
é imoral é dissonante com a cogitação de o ter cometido. Uma maneira de
reduzir essa dissonância seria mudar suas atitudes referentes à moralidade
do ato, ou seja, convencer-se de que o ato não é muito imoral. Dessa
maneira, a teoria da dissonância prevê que, depois de a pessoa realizar um
ato imoral, suas atitudes referentes a este serão mais tolerantes que
anteriormente. De outro lado, se uma pessoa resiste à tentação e não realiza
o ato, suas cognições sobre as recompensas a que renunciou são
dissonantes com sua cognição referente ao comportamento. Ainda aqui
poderia reduzir a dissonância, mudando as atitudes referentes à moralidade
do ato. Neste caso, a teoria prevê que, depois de uma pessoa resistir à
tentação de cometer um ato imoral, suas atitudes referentes à moralidade
deste serão mais severas do que anteriormente.
• Ex. 2, “dissonância proveniente do esforço”: Se um indivíduo está numa
situação em que continua a esforçar-se para atingir algum objetivo e não o
consegue, sentirá dissonância. Sua cognição de que está fazendo esforço
será dissonante com a cognição de não receber recompensa. Uma maneira
pela qual poderia reduzir a dissonância seria encontrar alguma coisa, na
situação, a que pudesse atribuir valor. Um pescador fracassado poderia

atribuir valor às marcas de adquiriu, ou à habilidade que desenvolver ao
arremessar a rede e navegar, etc.
• Ex. 3, “dissonância criada por um fato consumado”: Frequentemente as
pessoas se encontram numa posição em que precisa suportar alguma
situação desagradável. A cognição da pessoa de que uma situação é ou será
desagradável é dissonante com a cognição de que deve suportá-la. Assim, a
redução da dissonância ocorre por esta se convencer de que a situação nem
é tão desagradável assim.
Também as dissonâncias podem ser conseqüências das interações de grupo:
• Ex. 4,

“dissonância proveniente de uma predição incorreta do ambiente

social”: Um indivíduo não tem um bom controle sobre seu ambiente social.
Uma forma em que isso se manifesta é em sua parcial inabilidade para
predizer a natureza dos grupos aos quais se expõe. Por exemplo, uma
pessoa pode ir a um encontro, entrar num clube ou associação, etc, e depois
perceber que não era tudo aquilo que ele pensara. A dissonância criada será
tanto maior quanto foi o esforço para entrar nesse grupo. Assim, para reduzir
essa dissonância, podemos: a) subestimar a proporção do investimento, ou b)
superestimar o grupo.
•

Ex. 5, “dissonância provocada pelo desacordo com outros”: Quando uma
pessoa enfrenta uma opinião contrária à sua, sustentada pó pessoa
semelhante, sente dissonância. Aqui, a extensão da dissonância dependerá
de fatores como importância da pessoa ou grupo que exprime o desacordo, b)
importância e adequação, para o indivíduo, da questão que provoca o
desacordo, etc. As maneiras de reduzir essa dissonância são várias. Se vc
escolher ficar com sua teoria, vc ficará mais convicto dela, pois ela sobreviveu
e ficou mais forte em vc. Vc também pode trocar de teoria, aliar as duas, etc.

• Ex. 6, “dissonância resultante da submissão pública forçada”: Quando vc é
obrigado a se portar em dissonância com seus costumes e crenças.
2.3. Teoria do status social do dissidente:

Segundo essa teoria, 3 são os fatores principais para a ocorrência de
dissidentes dos grupos sociais:
• O grupo pode não ser suficientemente atraente para o participante. Nesse
caso, a influência relativamente fraca do grupo não consegue superar
considerações pessoais, talvez contrárias ao padrão do grupo. Ex.: um
dissidente do grupo o é porque não necessita do grupo.
• Pode não haver suficiente comunicação entre um participante e os outros.
Nesse caso as pressões do grupo não atingem o participante, embora
pudessem ser muito eficiente se o atingissem. Em tais casos, o dissidente
pode não perceber o fato de ser diferente da maioria dos outros do grupo.
• As influências de algum outro grupo a que pertencem as pessoas pode ser
mais forte que a influência exercida pelo grupo em que se é dissidente.

3. Os “valores universais” do Direito (prévia em si):
O que fiz até agora foi expor as bases teóricas do meu entendimento que
então passo a explicar:
Talvez até seja possível conceber um ordenamento jurídico formado de
normas totalmente impostas e heterônomas, em uma concepção mais extremada de
soberano/súditos possível. Todavia, tudo que estudamos até hoje, sobre as relações
entre Direito X Moral, sobre os paradigmas de Estados democráticos, direitos
humanos e direitos fundamentais, que permeiam o Direito Moderno, nos aponta para
o entendimento de que um ordenamento será mais eficaz quanto maior for seu grau
de anuência, concordância, participação por parte daqueles o qual pretende regular.
Sobretudo em consonância com o paradigma de Estado Democrático, devem
as leis ser feitas atinentes a uma fictícia “vontade do povo”, sendo até mesmo
dependente desse fator o seu grau de “legitimação”. E justo esse é o discurso
predominante acerca da legitimação do Direito moderno, de que o poder vem do
povo, de que o Estado cumpre servir e atender seus anseios, sobre o risco de ser
considerado tirano.
Mas então porque podemos falar em “anseios” de um ente coletivo? Como
ocorre de em uma massa coletiva, formada por personalidades tão distintas umas

das outras, encontrarmos uma grande consonância de opiniões, valores,
concepções abstratas, como a de “justo” e “certo”?
No plano individual, da personalidade, não podemos desprezar as influências
de um condicionamento reiterado, por parte do meio, no sentido de guiar o
comportamento do individuo em uma conformidade determinada.3
No plano coletivo (sem dúvidas o mais influente) faço uso da “teoria dos
comportamentos

de

grupo”

para

explicar

que,

específico/coeso/importante/atraente for o grupo, mais

quando

mais

cada um de seus

componentes serão pressionados no sentido de aproximar sua opinião (até mesmo
modificando-a) da do restante dos componentes. Aproximação essa que é feita por
meio do processo de “redução de dissonâncias”.
Vemos, portanto, que os valores que permeiam o Direito brasileiro não são os
mesmos dos valores do Direito norte-americano, do Direito inglês ou do Direito dos
países islâmicos. Como exemplo, o Direito brasileiro possui reforço no princípio da
igualdade. Esse princípio não fora imposto por um soberano ou um tirano, mas pode
ser encontrado em cada um de nós (em graus diferentes). Ele não se encontra
somente no ordenamento, mas é sob esse princípio que regemos nossas atitudes
cotidianas, e é sob ele que fazemos as avaliações do que é justo ou certo. 4 O direito
brasileiro terá então forte eficácia se representar nosso senso de justiça, em seu
ordenamento, por meio do princípio da igualdade.
Assim, temos que personalidades distintas podem (e farão) compartilhar de
valores coletivos. Podemos até mesmo ter pessoas que não agem conforme o senso
de igualdade, mas que se sabem “injustas”.
A “teoria do status social do dissidente” vem para lembrar que não existe um
só grupo, portanto não existe só um ordenamento. Isso é patente no fenômeno do
pluralismo jurídico: a “lei da favela”, “lei do tráfico”, “lei da prisão”. O que explica, em
3

É bem famoso aquele teste de condicionamento behaviorista em que trancaram um grupo de macacos em uma
jaula, com bananas por todo lado, e uma penca de bananas no teto. Sempre que um macaco tentava pegar as
bananas do teto, todo grupo levava um choque. Com o tempo, o grupo percebeu que os choques eram
decorrência da tentativa de capturar as bananas do teto, e passaram a punir quem fizesse tal tentativa. Gerações
se desenvolveram sob essa restrição até que, um dia, desligaram o choque, e se chegou a um resultado de que os
macacos continuavam, mesmo em gerações futuras, perpetuando a norma “não pegue as bananas do teto”. De
fato, um ser humano é guiado por pressões muito maiores que este simples condicionamento (as pressões sociais
neste caso são majoradas). Contudo, esse efeito não deixa de existir.
4
Este é um dos problemas fundamentais para a positivação dos Direitos Humanos sob a concepção de direitos
universais ou naturais. O princípio da igualdade é mitigado na visão de justiça de um islâmico. Como impor
(devemos?), então, aos países islâmicos os mesmos direitos concebidos a países que atentam à igualdade como
virtude?

parte, o caráter social da criminalização: um grupo (o Brasil) pretende pautar as
atitudes de alguns indivíduos imersos em um grupo mais específico , coeso e
importante.
Na discussão da primeira prévia eu levei a opinião da Flavinha, postada no
moodle, que dizia “O que legitima o Direito (assim como todas as outras diretrizes
que norteiam a sociedade) é a cultura.”. Disse que isso havia me deixado intrigado,
que não sabia se concordava ou não. Por fim, conclui que o Direito moderno é
legitimado pelos “valores” da sociedade, e me calei no intuito de entender melhor o
que havia concluído. Aqui então retomo aquela questão para melhor respondê-la:
não a cultura, mas os valores. São grupos que por mais que possuem uma
intersecção, são distintos. Meu intuito então aqui foi não só demonstrar o que
entendo por “valores”, como explicar de alguma forma sua dinâmica. No momento,
acho que essas deduções podem ser a ponta do icerberg.

