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NOTA PÚBLICA 

 

“Toda organização tende a ter a mesma estrutura  que o 
problema que deve enfrentar e para o qual foi criada” 

José Bleger 

 

Nós, Assistentes Sociais e Psicólogas/os dos Centros de Atendimento 
Multidisciplinar da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, manifestamos nossa 
discordância com a Decisão da Coordenadoria Geral de Administração da instituição, 
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo aos 29/04/20201, referente à 
rescisão de aproximadamente 600 (seiscentos) contratos de estágio firmados com 
estudantes de nível médio e de ensino superior das áreas de Administração, Psicologia 
e Serviço Social. 

A decisão ora publicada desrespeita as/os servidoras/es supervisoras/es de 
campo das/os estagiárias/os em questão, que sequer foram consultadas/os ou 
comunicadas/os previamente, mas sobretudo representa uma violência institucional 
com todas/os estudantes que sumariamente foram desligados/as abruptamente desta 
Defensoria Pública por e-mail na referida data e sem o devido respeito e cuidado 
(muitas/os souberam da decisão por e-mail, antes mesmo de serem comunicadas/os 
por suas/seus supervisoras/es). 

Sabe-se que a pandemia da COVID-19 tem afetado significativamente o Mundo 
do Trabalho, impôs modificação no cotidiano da vida e do trabalho de todas/os 
trabalhadoras/es, exige de profissionais e das empresas (públicas ou privadas) esforços 
para implantação de novas metodologias para atendimento de seu público, bem como 
revisão de suas ações para contenção de gastos e manutenção de sua saúde 
financeira. 

Apesar dos desafios que tais medidas apresentam, nada justifica condutas que 
ferem a ética, o respeito e a transparência dos atos adotados.  

 O desligamento dessas/es estagiárias/os gera impactos que nos parece não 
terem sido mensurados pela Instituição, tais como: 

- Prejuízos na formação acadêmica das/os estudantes: o estágio em Serviço 
Social e de Psicologia, por exemplo, exige carga horária mínima para sua 
validação e, portanto, o desligamento neste momento resulta na perda do 

                                                           
1 Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno do Poder Executivo, Seção I, página 33. Disponível em:  
<http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fexecuti
vo%2520secao%2520i%2fabril%2f29%2fpag_0033_29816d52b317c67a9519c20e36df2e48.pdf&pagina=
33&data=29/04/2020&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100033> Acesso aos 29/04/2020. 
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semestre na matéria desta/e aluna/o, o que retarda a conclusão do curso ou a 
necessidade do cumprimento destes créditos novamente.  

- Sofrimento Psíquico/Abalo emocional das/nas pessoas envolvidas: muitas 
foram as queixas de sensação de choque, desamparo, desvalorização e 
desprestígio geradas pelo brusco e descuidado descredenciamento, da não 
compreensão dos critérios tão seletivos para tal medida, além da falta da 
oportunidade de diálogo e desconsideração dos efeitos da decisão no âmbito 
pessoal, financeiro e acadêmico às/aos estudantes.  

- No trabalho técnico desenvolvido: o acompanhamento das demandas 
técnicas (casos, estudos, levantamentos bibliográficos, pesquisas, articulações 
e mapeamentos com a rede, dentre outros) que estavam referenciados com 
estagiárias/os e que precisariam ser organizados minimamente, ficarão 
dispersos e perderão significativamente a qualidade com que fora iniciado. É 
um vínculo que se quebra e um rompimento com o comprometimento ético e 
político que a/o futura/o profissional estava construindo. Ademais, a troca 
potente que se tem cotidianamente, mesmo que de maneira remota (pois 
antes da pandemia também ocorria por instrumentais de e-mail, telefone, 
WhatsApp) entre academia e instituição (universidade e DPE) é perdida com 
este desligamento, ficando ainda abalada a confiança na instituição. Além 
disso, há o impacto emocional para as/os trabalhadoras/es da instituição que, 
coletivamente, estavam na construção de um plano organizado de estágio e de 
trabalho com suas/seus estagiárias/as e sequer foram consultadas/os sobre 
como estavam se dando essas atividades.  

Também foi desconsiderada qualquer especificidade do estágio acadêmico nos 
Núcleos Especializados desta Defensoria. Com a abrangência estadual destes 
órgãos e com a sua natureza de atuação especializada em direitos coletivos  e 
difusos, com a atribuição, entre outras, de análise e acompanhamento das 
políticas públicas, projetos de lei, mapeamentos atualizados das redes de 
serviços e equipamentos e demais atividades necessárias ao atendimento das 
demandas coletivas, que não cessaram, muito pelo contrário, potencializaram 
em urgência e necessidade.  

Além disso, considerando a reduzida equipe dos Centros de Atendimento 
Multidisciplinar dos Núcleos especializados, formadas apenas por uma dupla de 
profissionais2 (que em alguns CAMs de Núcleos sequer está completa), em que 
pese a alta demanda e a abrangência de atuação estadual, as/os estagiárias/os 
sempre foram, e são, parte fundamental das equipes dos Núcleos, assim como 
das demais unidades da Defensoria. 

Deste modo, esse espaço socioinstitucional tão importante para a formação de 
futuras/os profissionais comprometidas/os com os Direitos Humanos e com as 
Políticas Públicas de qualidade se interrompe bruscamente, assim como os 

                                                           
2 Existem outras categorias profissionais compondo os CAMs dos Núcleos, nesta oportunidade tratamos 
apenas das categorias inicialmente citadas. 
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Núcleos Especializados perdem, em momento tão crítico e emergencial, em 
capacidade de rendimento de trabalho com a baixa em questão. 

Ademais, há a perda da oportunidade de formar futuramente novas/os 
profissionais comprometidas/os com a garantia de direitos humanos, norte a 
que a Defensoria está inerente, bem como profissionais que saibam adaptar 
suas práticas a partir das contingências da vida, como a necessidade de 
trabalho à distância, competência essencial a qualquer profissional, cuja 
ocorrência estamos presenciando atualmente. 

- No atendimento da Defensoria: em um momento de pandemia e calamidade 
pública, quando aumentam significativamente os números de violações de 
direitos3 e das sequelas da pobreza na população, o desligamento de 
estagiárias/os implica em atender menos demandas e precariza a estrutura de 
atendimento da Defensoria, quando deveria, necessariamente, estar mais 
acessível à população. Além disso, cabe ressaltar que, em cenário de crise como 
este em que readequações institucionais são necessárias para tentar atender às 
demandas, o acesso à Justiça pode ficar prejudicado, de modo que, retornando 
às atividades presenciais, há uma tendência das demandas reprimidas voltarem 
à tona massivamente.  

Assim, os reflexos dessas decisões institucionais, vão na contramão da defesa 
dos direitos da população mais vulnerável. 

- No âmbito social: de maneira impactante e abrupta há o risco de 
comprometer as condições materiais e psíquicas para sobrevivência e 
existência de muitas/os das/os estagiárias/os, lançando, inclusive, muitos/as na 
condição de vulnerabilidade a qual estamos trabalhando tanto para atender. 
Ademais, uma decisão unilateral, sem qualquer diálogo com as categorias 
envolvidas, evidencia ainda um tratamento destacadamente desigual entre as 
diferentes áreas do saber que compõem uma instituição que tem por missão 
constitucional garantir o acesso integral à justiça, privilegiando assim, apenas 
uma área do saber e provocando desigualdades sociais que deveria combater. 
Deste modo, gera-se um impacto imediato e a longo prazo nas/nos futuras/os 
profissionais, considerando que irá prejudicar o futuro profissional das 
categorias excluídas. 

Além disso, na atual conjuntura, o Brasil enfrenta altíssima taxa de 
informalidade de empregos, com aumento exponencial de pessoas ficando 

                                                           
3 PINHO, Angela. Número de medidas protetivas contra violência doméstica cai na quarenta. Folha, 
20/03/2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/numero-de-medidas-
protetivas-contra-violencia-domestica-cai-na-quarentena.shtml> Acesso aos 30/04/2020.  
DALL’AGNOL. Laísa. Caixa paga auxílio emergencial de R$600 para 1,7 milhão de informais nesta 
quinta. Disponível em: <https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/04/caixa-paga-auxilio-emergencial-
de-r-600-para-17-milhoes-de-informais-nesta-quinta.shtml> Acesso aos 30/04/2020; CHADE, Jamil. 
Pandemia pode causar desemprego de 25 milhões de pessoas e aumentar pobreza. Disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/03/18/pandemia-pode-causar-desemprego-de-
25-milhoes-de-pessoas.htm> Acesso aos 30/04/2020. 
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desempregadas e todas as dificuldades em se conseguir o acesso a direitos 
básicos, como o auxílio emergencial e outros auxílios sociais. Nesse contexto de 
violações de direitos, estagiárias/os podem vir a ser novas/os usuárias/os da 
Defensoria.  

 

 

Nesse sentido, a fim de conhecer e analisar o impacto da decisão adotada, foi 
realizada uma breve pesquisa junto às/aos estagiárias/os descredenciadas/os4.  

Participaram 209 pessoas que, conforme estimativa das 600 pessoas afetadas 
pela decisão, representam aproximadamente 34,8% deste universo. Das/os 
participantes, 46,4% trabalham em Unidades da Defensoria da Capital; 44,5% do 
Interior (incluindo litoral paulista) e 12,9% da Região Metropolitana.  

Verificou-se que 94,3% das/os participantes não possuem outra renda além da 
bolsa auxílio do estágio, que hoje é em torno de R$ 500,00 de nível médio e de R$ 
904,53 do ensino superior. Dessa amostra, 69,4% têm idade entre 18 a 29 anos e 22% 
têm até 17 anos, o que significa que a decisão afetou a formação profissional e 
preparação para o mercado de trabalho. Assim, o maior público atingido por este 
desligamento é aquele que mais sofre com o desemprego ou desocupação no país. 
Portanto, são os mais vulneráveis aos momentos de crise5. 

Quanto ao marcador social de raça, as/os participantes foram solicitadas/os a 
respondê-lo na forma de pergunta aberta. Pessoas brancas representaram 55% da 
amostra, negros e pardos somaram 42,6% da população e amarelo 1,9%. 

Outro dado que chama a atenção refere-se ao marcador social de gênero: 67% 
da amostra são mulheres, público sensível a violação e perdas de direitos, sendo que 
28,57% delas têm sua renda como a principal da família. 

Mesmo aquelas/as que contam com outra renda na família, 86,1% declararam 
ter renda familiar de até 3 salários mínimos, critério este que, do ponto de vista 
econômico, condiz com a classificação de hipossuficiência, necessária para que uma 
pessoa possa ser usuárias/os da Defensoria. 

Assim, é evidente que a perda do estágio afeta, significativamente, a condição 
de vida dessas pessoas, bem como pode comprometer a conclusão da formação 
profissional delas, uma situação que poderia ser evitada. A pesquisa apontou que 
10,5% das/os estagiárias/os já estavam para encerrar o processo formativo nos 
próximos dois meses e 50,2% no segundo semestre ainda desse ano, representando 
                                                           
4 O questionário elaborado continha treze perguntas, sendo apenas uma aberta, e foi enviado pelo 
aplicativo WhatsApp. A coleta de dados ocorreu no dia 29/01/2020 no prazo de cinco horas. 
5 CHADE, Jamil. Um a cada quatro jovens no Brasil nem trabalha e nem estuda. UOL Notícias, 
09/03/2020. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/03/09/um-a-cada-
quatro-jovens-no-brasil-nem-trabalha-e-nem-estuda.htm>.Acesso aos 30 abri. 2020. 
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um total de 60,70% da população de estagiárias/os que tiveram suas formações 
interrompidas, prejudicando-as/os nos términos das horas por finalizar. 

Tendo em vista todas as problematizações e consequências geradas após 
decisão mencionada, nós, profissionais de Serviço Social e de Psicologia, não 
poderíamos concordar com essa violência institucional. Os Códigos de Ética e as 
regulamentações/orientações para a Supervisão de Estágio de nossas profissões 
coadunam com a supervisão política, técnica e ética, pautadas no diálogo e no 
respeito6.  

A decisão de rescindir os contratos de estágio adotada não só fere estes 
princípios como levanta algumas problematizações: 

Será que tais situações não poderiam ter sido consideradas? Os investimentos 
neste público realmente compromete ou comprometeria o funcionamento e orçamento 
da instituição?  

Como afirmar que estaria prejudicado o cumprimento do plano de atividades 
previstas nos termos de compromisso de estágio sem dialogar, em nenhum momento, 
com as/os supervisoras/es de campo que são as/os responsáveis de fato e 
acompanham as/os estagiárias/os?  

No que se refere à nova dinâmica de funcionamento dos trabalhos, resta 
salientar que não se vislumbra prejuízo drástico no cumprimento do plano de 
atividades que orienta o estágio das/os estudantes pela via remota, levando em 
consideração a segurança e saúde que a pandemia urge. Nota-se que prejuízo de 
ordem bem maior é o descredenciamento dessas/es estagiárias/os.  

Vale ressaltar que nesse contexto de pandemia em que muitos profissionais 
vêm se deparando com a necessidade de pensar e criar novas metodologias de 
trabalho, o Centro de Atendimento Multidisciplinar (CAM) já vinha executando e 
discutindo novas possibilidades de atuação junto às/aos estagiária/os, pautados nas 
normativas da profissão. Portanto, o desligamento ignora e interrompe 
completamente esse processo criativo e de aprendizagem necessários. 

Por fim, também deixamos aqui registrado, que a atividade fim a que a 
Defensoria se destina contempla de forma integral  todos os saberes que ela compõe e 
que dedicamos nosso trabalho (todos/as trabalhadores/as da instituição, desde a 
recepção, passando pela segurança, limpeza e chegando até o atendimento 
contribuem para tal atividade fim). 

Cientes da importância do trabalho e contribuição que os/as estagiários/as 
agregam ao atendimento desta Defensoria Pública, verificamos a necessidade de 

                                                           
6 Lei 8.662/93 - Código de Ética do Serviço Social (disponível em: 
http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf); Resolução CFESS 533/2008 - Regulamenta a 
Supervisão Direta de Estágio no Serviço Social (disponível em: 
http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao533.pdf);  Parecer sobre estágio Supervisionado in loco 
(disponível em: http://www.crpsp.org.br/portal/midia/fiquedeolho_ver.aspx?id=327) 
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revisão da decisão publicada, a fim de dirimir os impactos individuais, emocionais, 
acadêmicos, técnicos, institucionais e sociais aqui elencados. 

Ademais, solicitamos a criação de uma comissão mista, com participação 
das/os servidoras/s supervisoras/es, bem como dos/as próprios/as estagiários/as 
nesse processo, a fim de serem estudadas outras alternativas ao contingenciamento 
de gastos da instituição que não impliquem em rescisão de contratos de estágio. 

 

 

 

São Paulo/SP, 30 de abril de 2020. 

Assistentes Sociais e Psicólogas/os dos Centros de Atendimento Multidisciplinar da 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo 


