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Resumo 

Esta pesquisa analisa os encontros entreprofissionais na Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo, tomando a experiência dos Centros de Atendimento Multidisciplinar 

(CAM), um dos lócus de atuação interdisciplinar entre psicólogos, assistentes sociais e 

defensores públicos na organização. Através da estratégia metodológica da pesquisa-

intervenção que contou com a elaboração de diários e de narrativas, empreendeu-se o 

acompanhamento das práticas profissionais na Defensoria Pública, entre 2011 e 2013. A 

partir deste percurso, foram escolhidos arranjos organizacionais para acompanhar os 

encontros e desencontros psi-jurídicos na Defensoria Pública, quais sejam: o processo 

de trabalho de uma equipe CAM, localizada na cidade de São Paulo; a triagem, onde se 

ordenam os pedidos que chegam à organização; e os itinerários de formação. Na triagem 

privilegiou-se analisar: a) a relação com o usuário quando se problematizou a produção 

de subjetividade hipossuficiente e se identificou, na atenção aos casos de saúde mental, 

a construção de um entre saberes e de uma assistência jurídica que tenda à atenção 

integral; b) o modo de organização das demandas quando problematizamos as 

separações jurídico-não jurídico-psicossocial, bem como o elevado número de questões 

envolvendo famílias direcionadas ao CAM. Em relação aos itinerários de formação, 

apresentamos certas experiências formativas (projeto de grupo com defensores públicos, 

interferências dos “direitos humanos” e situações que permearam a pesquisa) que 

mostram a potência da formação enquanto dispositivo, ao suscitar certa abertura do 

coeficiente de transversalidade e a emergência das dimensões “entre” e coletiva das 

práticas. Os operadores conceituais do estudo se apoiam no pensamento foucaultiano 

(especialmente nos conceitos de disciplina, relações de saber-poder e modos de 

subjetivação), na noção de coeficiente de transversalidade, de Félix Guattari, e na 

Análise Institucional Francesa. A pesquisa empreendida abre caminhos para 

problematizar a noção de campo psi-jurídico, como uma unidade fechada e identitária, e 

para pensar nas interferências entreprofissionais e entredisciplinas provocadas pelos 

dispositivos transversais forjados no processo de trabalho e nos itinerários de formação 

que supõem o permanente exercício do entre posições e possibilitam o jogo da 

diferenciação. 

 

Palavras-chave: Psi-jurídico Defensoria Pública; campo psi-jurídico; 

interdisciplinaridade; formação profissional; pesquisa-intervenção. 



 OLIVEIRA, R. G (2015). Psycho-legal encounters at Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo: amidst-knowledges, transversalities and formative itineraries. 

 

Abstract 

This research analyses the amidst-professionals encounters at Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo, taking the experience from the Centros de Atendimento 

Multidisciplinar (CAM), one of the interdisciplinary acting locus amidst psychologist, 

social assistants and public defenders in the organization. Through intervention-research 

methodology strategy based upon diaries and narratives construction, it was undertaken 

the attendance of professionals practices at Defensoria Pública, between 2011 and 2013. 

From the perspective of this route, it was chosen organizational arrangements to keep 

up with  psycho-legal encounters and mismatches at Defensoria Pública, as following: 

the working stream of a CAM team, in São Paulo; the triage, where the requests that 

come to the organizations are assessed; and the formative itineraries. At the triage the 

most important focus of analisis was: a) the relationship with the user when it was 

questioned the production of disadvantage subjectivity and it was identified, in dealing 

with mental health cases, the construction of a amidst-knowledge and one legal 

assistance that tends to comprehensive care; b) how the requests were dealt with when it 

is questioned the legal-non-legal-psychosocial segmentation as well the high rate of 

requests involving  families sent to the CAM. Concerning the training itineraries, it is 

presented certain formative experiences (project of a group with the public defenders, 

interferences from the “human rights” and situations that surround the research) that 

present the power of training as a resource to evoke certain opening in the transversality 

coefficient and the merging of the “amidst” and collective practices perspective. The 

theoretical references of this study are: Foucault’s thinking (especially in discipline 

concepts, power-knowledge relations and ways of subjectivation); the notion of 

transversality coefficient, by Félix Guattari; and French Institutional Analyses. The 

research undertaken open paths to question the psycho-legal field notion as a closed 

unity and identity, and to think in the amidst-professional and amidst-discipline 

interferences evoked by transversal resources forged in the working stream and in the 

training itineraries that suppose the permanent exercise of the amidst-positions and 

enable the differentiation set.  

Key-words: Psycho-legal Defensoria Pública; psycho-legal field; interdisciplinarity; 

professional formative; intervention-research.  
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GUIA 

 

Convidamos o leitor a nos acompanhar no percurso de pesquisa que teve como 

tema os encontros psi-jurídicos na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, entre 

saberes, transversalidades e itinerários de formação. A opção por grafar o texto na 

terceira pessoa sinaliza que um processo de pesquisa se faz (e só é possível!) por contar 

com potentes intercessores (DELEUZE, 2010) – a orientadora, os colegas do Núcleo de 

pesquisa, os participantes da pesquisa, amigos e familiares e os aportes teóricos que 

encontramos nas diversas leituras feitas nesta caminhada.  

A escolha por estudar os encontros psi-jurídicos está ligada às inquietações 

produzidas a partir de percursos profissionais e de pesquisa que pude experimentar na 

interface com o Direito
1
. Estas indagações se inserem num contexto mais amplo de 

tensionamentos, disputas, alianças e coexistências no campo psi-jurídico
2
, fazendo deste 

um importante espaço de análise dos saberes e das práticas psicossociais. Acreditamos 

que a análise crítica destas práticas contribui para complexificar o debate e arguir os 

modos pelos quais – psicólogos, assistentes sociais e operadores do direito que atuam 

nesse campo – pensam e fazem sua formação e exercício profissional.  

No bojo desta discussão, escolhemos a Defensoria Pública paulista como lócus da 

pesquisa empírica por acreditarmos que se trata de uma organização do sistema de 

justiça que pode dar visibilidade às problemáticas da população pobre que, 

historicamente, teve e tem, muitas vezes, suas questões, menorizadas. Além disso, a 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo é a organização mais recente a compor o 

cenário jurídico paulista e apresenta uma série de propostas consideradas inovadoras 

                                                             
1 Minha aproximação com a área jurídica teve início durante o curso de Psicologia com a realização do 

Estágio curricular em Psicologia Social e Institucional no Serviço de Assistência Judiciária Gratuita 

(SAJUIR) da Faculdade de Direito do Centro Universitário Ritter dos Reis (UNIRITTER). Esta prática 

desdobrou-se em minha primeira experiência profissional como psicóloga responsável pelo Serviço de 

Psicologia do SAJUIR. Indagações sobre o fazer da Psicologia junto ao Direito me levaram à busca pelo 

Mestrado em Psicologia Social e Institucional da UFRGS com a elaboração da Dissertação: Assistência- 

Assessoria Jurídica Universitária e Direitos da mulher: (trans)formações possíveis. A mudança de Porto 
Alegre/RS para São Paulo/SP ampliou minhas experiências de trabalho na interface com o Direito, a 

partir da atuação no Escritório Modelo Dom Evaristo Arns da Faculdade de Direito da PUC-SP, em 

projeto de educação em direitos, e marcou o começo de minha trajetória como professora universitária 

ministrando a Disciplina de Psicologia Jurídica em Família, Infância e Juventude, na Universidade Nove 

de Julho (Uninove), e disciplinas teóricas e de supervisão de estágio em Psicologia Jurídica na 

Universidade de Mogi das Cruzes (UMC).  
2 Campo aqui entendido no sentido que lhe confere Bourdieu (1994), ao analisar a ciência como um 

campo social com relações de força e monopólios, lutas e estratégias. A conformação deste campo e a 

problematização de seus efeitos serão objeto de nosso estudo.  



10 

 

que orientam suas ações. Uma dela nos interessa particularmente neste estudo diz 

respeito à potencialização de práticas entre Psicologia, Serviço Social e Direito, com a 

criação dos Centros de Atendimento Multidisciplinar (CAMs).  

Desse modo, o campo problemático acompanhado pela pesquisa contemplou as 

mudanças no contexto jurídico – com a criação da Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo e a entrada de psicólogos e assistentes sociais na organização, através dos CAMs 

– e mais especificamente, os modos como se dão, nas práticas aí desenvolvidas, os 

encontros entre saberes e fazeres profissionais, bem como os itinerários de formação 

forjados neste contexto.  

Considerando a história deste campo psi-jurídico, inseparável das táticas de 

normalização
3
, conforme problematizado nos estudos de Altoé (2001), Arantes (2004; 

2008), Brito (1993, 2004, 2012) e Jacó-Vilela (1999a, 1999b) e a ampliação da presença 

psi e psicossocial nos contextos do sistema de justiça para além dos tribunais, na 

Defensoria Pública e, também, recentemente, no Ministério Público, nos perguntamos: a 

entrada de psicólogos e assistentes sociais numa organização que visa à promoção, luta 

e garantia dos direitos de uma população historicamente marcada por entraves no acesso 

à justiça poderia suscitar arranjos mais transversais e cogestionários no cenário jurídico? 

O que se passa entre Psicologia, Serviço Social e Direito na Defensoria Pública? Como 

acontecem as práticas entre profissões na Defensoria Pública? Poderiam estes encontros 

sinalizar a emergência de modos de fazer menos disciplinares ou até mesmo 

desdisciplinares (RODRIGUES, 1998), conforme nos apontam as práticas em “saúde 

mental”? (veremos na parte I desta tese).  

Neste estudo, optamos por nos referir à interface entre Psicologia, Serviço Social 

e Direito por encontros “entredisciplinares” (CECCIM, 2004) ou “entre profissões”. 

Utilizamos esta expressão com o intuito de problematizar, sobretudo, as terminologias 

“interdisciplinar” e “multidisciplinar” que são frequentemente usadas de modo 

indiscriminado e pouco crítico para nomear o arranjo entre diferentes disciplinas
4
. 

 

                                                             
3Estamos nos referindo aqui à distinção que Foucault faz entre ordem da lei e ordem da norma. Na ordem 

da lei, o tipo de poder operado é essencialmente coercitivo, repressivo e busca extinguir e impedir o 

indesejável, o ilegal; na ordem da norma, ainda que ela possa incluir o aspecto repressivo, trata-se de uma 

vontade de controle, regulação e prevenção que não se satisfaz com a pura abolição do indesejável, mas 

busca criar e estimular a produção de novas características corporais, sentimentais e sociais 

(FOUCAULT, 2006g).  
4Entendemos o “disciplinar" relativo ao campo dos saberes e o "profissional" ao das equipes e seus 

serviços (FURTADO, 2007).  
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Das referências conceituais e metodológicas  

Em relação aos operadores conceituais da pesquisa, nos apoiamos no 

pensamento de Michel Foucault, sobretudo para pensarmos as noções de disciplina, 

relações de saber-poder e modos de subjetivação, e, de Félix Guattari, tomamos 

emprestado o conceito de coeficiente de transversalidade (GUATTARI, 2004).  

A proposta metodológica situa-se no campo da pesquisa-intervenção, com 

ferramentas conceituais da Análise Institucional Francesa (BAREMBLITT, 2002; 

LOURAU 1993, 2001; 2004). A pesquisa-intervenção emerge do Institucionalismo 

francês, desenvolvido entre as décadas de 1960 e 1970
5
. Este modo de produção de 

conhecimentos possibilita a análise das instituições, questionando os seus sentidos 

dados como naturais. Nesta perspectiva, as instituições descolam-se da ideia de 

estabelecimento e se referem ao processo de produção constante de modos de 

legitimação de práticas sociais e incluem a maneira como os sujeitos concordam ou não 

em participar daquilo que regula suas vidas e condutas (LOBO, 2004; LOURAU, 2004; 

PASSOS; BARROS, 2000).  

Outros operadores conceituais importantes deste modo de pesquisar, utilizados 

em nosso estudo, é a noção de dispositivo
6
, entendido aqui em sua inflexão mais 

propriamente interventiva, tal qual tomado pela Análise Institucional: como montagens 

ou artifícios que acionam processos de decomposição e de visibilização, produzindo 

acontecimentos e devires (BAREMBLITT, 2002, LOURAU, 1993, 2004; BARROS, 

2007). Ou seja, o dispositivo é capaz de abrir uma brecha no que já está estabelecido, 

provocando novas possibilidades de vida, de desejo, de produção (BARROS, 2007; 

CASETTO et al., 2013; FERNÁNDEZ, 2008).  

                                                             
5 Para Heliana Conde Rodrigues (1994, 1999, 2000, 2004), as denominações atribuídas à expressão 

“análise institucional” não tem um único sentido, pois no interior daquilo que se costuma chamar de 

“institucionalismo francês”, devemos considerar a Análise Institucional e a Socioanálise, de tradição 

dialética, originadas, nas obras de René Lourau e Georges Lapassade, e a Esquizoanálise, inspirada na 

filosofia da diferença, relacionada aos trabalhos de Félix Guattari e Gilles Deleuze. A autora chama a 

atenção para certas diferenças que existem entre estes referenciais teóricos, problematizando os riscos de 

totalização, homogeneização e disciplinarização no paradigma institucionalista. Para ampliar esta 

discussão, sugerimos a leitura de RODRIGUES, 1999.  
6
 Cabe sinalizar que o conceito de dispositivo é central no pensamento de Foucault. Segundo Revel 

(2005), o aparecimento do termo “dispositivo” está provavelmente ligado à sua utilização por Deleuze e 

Guattari em O Anti-Édipo (1972/2010), e será objeto de uma reflexão mais extensa após “A Vontade de 

Saber” (1976/2006c), com a noção de “dispositivo da sexualidade”. Nesta obra, Foucault apresenta o 

dispositivo como “um conjunto heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações 

arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposições filosóficas, morais, filantrópicas” Trata-se ainda para o autor da rede que se estabelece entre 

esses elementos, respondendo a uma urgência e tendo uma função estratégica concreta. (FOUCAULT, 

2006e, p. 244).  



12 

 

Valemo-nos também dos conceitos de analisador, tomado como dispositivo de 

decomposição dos elementos participantes da totalidade de uma situação, arguindo, 

dessa maneira, determinadas naturalizações e convocando à potência de produção de 

realidades alternativas e/ou alterativas, (LOURAU, 1993, 2004; RODRIGUES et al., 

1992) e de análise de implicação. Este conceito coloca em análise a 

institucionalização/naturalização de práticas presentes em diferentes territórios. Ela 

busca problematizar a produção de verdades e possibilita o estranhamento dos modelos 

historicamente tradicionais de fazer pesquisa, sendo compreendida, portanto, como um 

processo político, ético e estético no qual o pesquisador coloca em análise os lugares 

ocupados por ele no percurso de pesquisa (BAREMBLITT, 2002; COIMBRA; 

NASCIMENTO, 2012; LOURAU, 1993, 2004).  

A análise de implicação, enquanto um exercício que não está localizado num 

momento específico da pesquisa ou num determinado elemento da metodologia, 

constitui-se numa condição de possibilidade de transformação de si – do sujeito 

pesquisador – e de constituição do campo de pesquisa. Desse modo, não representa uma 

parte da pesquisa, mas seria a sua própria condição de existência e, por isso, constitui 

todo o processo (PRUDENTE; TITTONI, 2014). 

As experimentações e os encontros produzidos na pesquisa foram registrados 

por meio da elaboração de diários. O diário de campo, ferramenta-estratégia utilizada 

pela análise institucional, articula campo de análise e campo de intervenção. Nessa 

perspectiva, a própria escrita do diário já é a pesquisa. Ele tem um potencial de se 

caracterizar como dispositivo que explicite as linhas de força e de tensão, o texto, o 

contexto e o extratexto de uma dada situação social que, ao serem expostas, afetam e 

deixam afetar-se, produzem e transformam a realidade (KASTRUP, 2009).  

A elaboração de diários como estratégia potencializa a produção de uma escrita 

implicada (HESS; WEIGAND, 2006). O caráter analítico da prática diarística possibilita 

promover reflexões sobre “o pesquisar” a partir da análise das relações implicadas nesta 

experiência. Nesta prática, a escrita é tomada como processo de análise (de 

implicações), criando um espaço analítico das forças que atravessam e constituem o 

encontro pesquisador-campo de pesquisa.  

Os eventos mais marcantes deste percurso foram escolhidos pela intensidade de 

afetos que mobilizaram, e pela insistência e persistência, como “temas que latem” 

(FERNÁNDEZ, 2008) e narrados a partir da perspectiva de uma “política da 
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narratividade”, conforme propõe Passos e Barros (2009b). Os autores têm se referido à 

utilização de narrativas como “política de narratividade”, por acreditarem não ser 

possível narrar fatos, acontecimentos ou experiências desarticuladas das políticas que 

estão em jogo, seja da ordem macropolítica, seja da ordem micropolítica. Desse modo, 

toda produção de conhecimento se dá a partir de uma tomada de decisão que nos 

implica politicamente. Além disso, a elaboração de narrativas como produto da pesquisa 

evidencia a multiplicidade presente no processo, uma vez que todo enunciado é 

entendido como produção coletiva.  

 

Do desenho e do percurso junto à Defensoria Pública 

O percurso de pesquisa na Defensoria Pública do Estado de São Paulo teve 

duração de quase dois anos, entre agosto de 2011 e dezembro de 2013
7
. Nesta 

experiência, mergulhamos em algumas das práticas cotidianas, o que nos possibilitou 

entrarmos em contato com diferentes arranjos organizacionais no processo de trabalho e 

com alguns de seus efeitos Não foram poucas as inquietações suscitadas no decorrer da 

pesquisa, uma vez que o acompanhamento de processos evoca um misto de acontecer 

vivido e inventado (MERHY, 2013) cheio de armadilhas, riscos e desafios. 

Num primeiro momento, com o intuito de conhecermos um pouco da história da 

organização, realizamos entrevistas com alguns defensores que participaram do 

Movimento de criação da Defensoria Pública paulista. A aproximação com os 

profissionais se deu apoiada pela Assessoria Técnica Psicossocial (ATP)
8
 e por meio da 

participação da pesquisadora como ouvinte em eventos organizados pela Escola da 

Defensoria Pública (Edepe)
9
 e em rodas de conversa

10
, promovidas por universidades, 

                                                             
7 O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, de acordo com as normas 

estabelecidas para a realização de pesquisa com seres humanos pelo Conselho Nacional de Saúde (1996) -

– Resolução nº 196/96, através do registro nº 11382312.5.0000.5482, na Plataforma Brasil. Este 

procedimento exigiu a apresentação de uma autorização do local para realização do estudo que consta no 

ANEXO I. A etapa de pactuação e de contextualização do campo ocorreu em 2012, quando foi possível 

delimitar o CAM a ser acompanhado e precisar os demais procedimentos do estudo.  
8 A ATP presta assessoria à Administração Superior da Defensoria Pública nos assuntos referentes ao 
trabalho dos psicólogos e assistentes sociais na organização. Na pesquisa, a ATP, com a mediação feita 

pelo psicólogo Paulo Kohara e pela assistente social Luiza Barros, teve importante contribuição, 

auxiliando a pesquisadora no contato com profissionais da organização (psicólogos e assistentes sociais 

dos CAMs e defensores públicos), no acesso a espaços de reuniões (Comissão de Estudos 

Interdisciplinares, reuniões da ATP com psicólogos e assistentes sociais integrantes dos CAMs e dos 

Núcleos Especializados) e a documentos e materiais (relatórios, atas de reuniões da Comissão de Estudos 

Interdisciplinares, programa do curso de acolhimento e capacitação realizado no ingresso dos psicólogos 

e assistentes sociais na Defensoria Pública).  
9 I e II Seminários psicólogos(as) na Defensoria Pública realizados em 2011 e 2012, respectivamente.  
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nas quais os profissionais eram convidados a falar sobre suas experiências práticas. Esta 

aproximação possibilitou a abertura para o acompanhamento de diversos espaços de 

práticas
11

: triagem na capital e em uma unidade de Defensoria da região metropolitana; 

práticas de três equipes CAM (sendo duas localizadas na capital e uma na região 

metropolitana); reuniões de equipe e de orientação de estágio de uma equipe CAM, 

situada na capital; reuniões da Comissão de Estudos Interdisciplinares
12

; e reuniões da 

Assessoria Técnica Psicossocial com os psicólogos e assistentes sociais da organização. 

A pesquisa foi se desenhando no percurso, sendo que o período inicial 

possibilitou a escolha de quais espaços e atividades iríamos acompanhar de modo 

intensivo. Dessa maneira, privilegiamos o acompanhamento das práticas de uma equipe 

CAM localizada na capital pelos seguintes motivos: por contar com profissionais e 

estudantes de Psicologia e Serviço Social
13

 (na época do estudo, nem todos os CAMs 

tinham esta composição); por atender uma das regiões mais populosas da cidade de São 

Paulo e, assim, possibilitar o contato com uma maior diversidade de demandas; pelo 

investimento da equipe em espaços coletivos de discussão sobre o processo de trabalho 

(reuniões de equipe e de supervisão de estágio), permitindo que a pesquisadora 

acompanhasse momentos de debates bastante profícuos sobre temas relativos à 

pesquisa. O diálogo com os participantes da pesquisa, no sentido do compartilhamento 

de suas produções, ocorreu durante todo o processo, uma vez que na perspectiva da 

pesquisa-intervenção não se trata de uma lógica de “coleta de dados” seguida de 

“devolutiva”, mas da ampliação da participação do pesquisador e dos sujeitos da 

pesquisa num campo implicacional (LOURAU, 2001).  

Neste sentido, pesquisadora e pesquisa viveram contínuas mudanças de posições 

que serão explicitadas ao longo do texto. Alguns efeitos destes compartilhamentos 

                                                                                                                                                                                   
10 Uma das rodas de conversa aconteceu em maio de 2012 na PUC-SP e será mais bem detalhada adiante. 

A outra ocorreu em junho de 2012 na Faculdade de Psicologia da USP, e reuniu profissionais do CAM 

para discutir sua atuação profissional e a experiência de estágio de Psicologia que vinha sendo 

desenvolvida em parceria com a referida universidade.  
11 No anexo II, encontra-se um quadro que apresenta com detalhamento estas atividades, mostrando o 

tempo e a extensão do percurso empírico da pesquisa. 
12 Instância que tem por atribuições analisar casos considerados paradigmáticos, sugerir rotinas ao 

Conselho Superior da Defensoria Pública, apontar diretrizes de atuação e apreciar propostas formuladas 

pela ATP. A Comissão é composta por defensores públicos, psicólogos e assistentes sociais e membros 

da administração superior da organização.  
13 Na época do estudo, integravam a equipe CAM: quatro profissionais (dois da Psicologia e dois do 

Serviço Social) e cinco estagiários (três da Psicologia e dois do Serviço Social). Consideramos 

participantes da pesquisa os integrantes desta equipe CAM, sendo que todos passaram pelas etapas de 

apresentação e discussão do projeto, esclarecimento de dúvidas e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (ANEXO III).  
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merecem ser sinalizados. Em dezembro de 2012, a Assessoria Técnica Psicossocial e a 

Escola (Edepe) convidam o Núcleo de pesquisa do Programa de Estudos Pós- 

graduados em Psicologia Social, no qual se insere a pesquisa, para uma parceria num 

trabalho formativo com novos defensores (desenvolvido em 2013 e que será 

apresentado e discutido ao longo do texto), quando a pesquisadora passa a integrar a 

equipe do referido projeto junto com outros colegas do Programa. A pesquisadora e a 

pesquisa são convidadas também a enunciar alguns elementos do estudo em outros 

contextos e estratégias formativas propostas pela Escola ou por outros atores da 

organização
14

, levando a pesquisa a um diálogo em ato com seus participantes e com 

outros atores da Defensoria Pública.  

 

Da estrutura da tese 

 O desafio cada vez maior que se colocava para a pesquisadora na estruturação 

do texto da tese era de como apresentar a riqueza e o caráter processual desta 

caminhada. Como já sinalizamos anteriormente, o pesquisar na Defensoria Pública 

constituiu-se numa experiência intensiva e produziu movimentos que convocaram a 

pesquisadora a experimentar diferentes posições no ato de pesquisar.  

Dessa maneira, forjamos a ideia de uma ex-posição
15

 como estratégia de 

apresentação do percurso de pesquisa de forma a evidenciar a processualidade da 

experiência de pesquisar, as diferentes posições que a pesquisadora foi sendo convocada 

a ocupar durante o estudo e por entendermos a produção de narrativas como uma 

política de produção de realidades, pistas sinalizadas por Passos e Barros (2009b) ao 

discutirem a ideia de “política de narratividade”.  

Assim, a tese está organizada da seguinte forma:  

A parte I, chamada de “EX-POSIÇÃO”, traz informações históricas sobre a 

criação da Defensoria Pública no Brasil, destacando sua implantação no Estado de São 

Paulo e a entrada de psicólogos e assistentes sociais na organização. Para tanto, nos 

valemos de estudos realizados sobre o assunto, de algumas (poucas) publicações sobre o 

                                                             
14 Dentre eles: artigo publicado na Revista da Defensoria Pública, cf. VICENTIN; OLIVEIRA, 2012; 

capítulo de livro que integrou a coletânea Temas aprofundados da Defensoria Pública, cf. OLIVEIRA; 

VICENTIN, 2014 e palestra ministrada no “IV Seminário psicólogos(as) na Defensoria Pública”, evento 

realizado em São Paulo, em setembro de 2014.  
15 A ideia de apresentar a trajetória de pesquisa, destacando a processualidade presente nesta experiência, 

foi fruto de apontamentos feitos pelos professores Alexandre de Oliveira Henz e Heliana de Barros Conde 

Rodrigues, durante a banca de qualificação de tese, realizada em 31/01/2014. 
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tema, de entrevistas feitas pela pesquisadora com defensores públicos que participaram 

deste processo e de observações feitas ao longo da pesquisa. As narrativas que 

compõem esta parte da tese são escritas com a fonte “courier new” e os 

depoimentos grafados em itálico.  

Nesta primeira parte da tese, o leitor será convidado a conhecer a Defensoria 

Pública do paulista por meio de uma narrativa que o lança numa ex-posição sobre a 

organização e o faz ingressar em duas salas. A primeira delas, a “SALA DO MEIO: 

Psicologia e Serviço Social na Defensoria Pública do Estado de São Paulo” apresenta a 

entrada de psicólogos e assistentes sociais na organização e sinaliza alguns movimentos 

que se produziram nesse processo. Ao sair deste espaço, o leitor terá acesso a 

contribuições de importantes estudos e pesquisas que auxiliam a contextualizar e 

problematizar a interface psi-jurídica. Na proposta da ex-posição, este material é um 

folder intitulado “Notas sobre a emergência do campo psi-jurídico”, distribuído na 

saída na primeira sala, e serve para situar alguns elementos que compõem a história de 

aproximação da Psicologia e do Direito e para apresentar alguns debates atuais sobre 

esta interface. A segunda, “Sala 5: Formas em ação”, apresenta uma narrativa da roda 

de conversa
16

, proposta como parte da pesquisa, que contou com a participação de 

psicólogos e de um defensor público e sinalizou certos aspectos da 

entreprofissionalidade na formação dos atores da Defensoria Pública 

A segunda parte da tese, “Posições e entre posições”, sinaliza mudanças de 

posição da pesquisadora, quando, ao participar de dois projetos, colocando-se no 

“entre”, contribuiu para potencializar e ampliar o debate de questões feitas pelos 

próprios participantes da pesquisa. Nesta parte, tomada pelas indagações disparadas ao 

trilhar os caminhos da ex-posição, a pesquisadora lançou-se na entrada de arranjos 

organizacionais que dão forma a encontros e desencontros psi-jurídicos na Defensoria 

Pública paulista (triagem e itinerários de formação). Compõem esta parte da tese trechos 

de diários (escritos com a fonte Lucida Handwriting) e narrativas produzidas na 

experiência do pesquisar.  

A primeira entrada, “TRIAGEM: onde tudo começa e onde (quase) tudo se 

separa”, apresenta o modo como ocorre a organização dos pedidos que chegam à 

Defensoria Pública e o surgimento das demandas jurídicas, não jurídicas e psicossociais. 

                                                             
16 “Intercessões Direito e Psicologia: demandas por justiça e o trabalho interdisciplinar na Defensoria 

Pública de São Paulo”.  
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Primeiramente, apresentamos os fluxos e procedimentos adotados pela triagem feita na 

capital durante o período acompanhado pela pesquisadora (entre setembro e dezembro 

de 2012). Posteriormente, orientadas pelo jogo de tensionamentos e fragmentações da 

triagem, privilegiamos a análise de quatro situações.  

Na primeira delas, “O público-alvo da Defensoria e a produção de subjetividade 

hipossuficiente” vemos como na triagem o público é objetificado na produção de 

subjetividade hipossuficiente e mostramos como esta alternativa é pouco suficiente. Na 

segunda situação, nomeada de “Jurídico – não jurídico – psicossocial”, analisamos 

como as divisões feitas na triagem, por rapidamente separarem os pedidos e produzirem 

demandas jurídicas, não jurídicas e psicossociais, tendem a forjar uma assistência 

jurídica desintegrada, na qual se individualiza, se despolitiza e se familializa a gestão 

das demandas. Tal análise baseou-se no levantamento realizado pela pesquisadora, a 

partir das fichas de encaminhamento (em 2010 e 2011) ao CAM acompanhado pela 

pesquisa e em dados dos relatórios da Assessoria Técnica Psicossocial sobre os 

encaminhamentos feitos (em 2011) aos Centros de toda Defensoria Pública. Em 

seguida, para problematizarmos o modelo disciplinar da triagem, apresentamos as 

“Contribuições foucaultianas: disciplina, norma, normalização”. Após, em diálogo com 

as problematizações foucaultianas, na situação que chamamos de “Família!”, 

analisamos o familialismo (DONZELOT, 1998) como efeito da produção de demanda 

relacionada à oferta que historicamente os trabalhadores sociais fizeram e fazem ao 

campo jurídico. Por fim, no “O analisador saúde mental: um entre saberes?”, tomamos a 

deliberação que trata do atendimento nos casos de saúde mental na Defensoria Pública
17

 

para pensarmos a loucura como produtora de uma zona de perturbação e de certa des-

disciplinarização nos modos de saber-fazer. O analisador saúde mental sinaliza algumas 

pistas para pensarmos a construção de uma assistência jurídica que tenda para a atenção 

integral. Apoiando-nos nas discussões da Saúde, pensamos a integralidade como um 

princípio ligado ao ato de cuidar do sujeito como um todo, sendo este compreendido 

como um indivíduo inserido num contexto socioeconômico e cultural, portanto, 

relacionado às tecnologias empregadas no processo de trabalho (SPINK, 2007).  

Na entrada dois, veremos como os “Saberes menores” (FOUCAULT, 2010) 

tomam a cena na Defensoria Pública (“Os estagiários em cena”) por meio de certos 

movimentos produzidos pelos estagiários ao arguirem desde sua posição na organização 

                                                             
17 Anexo IV.  
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a relação entre saberes e fazeres que, com efeito, contribuem para certa abertura do 

coeficiente de transversalidade (GUATTARI, 2004). Para tanto, apresentamos o projeto 

proposto por um estagiário integrante da equipe CAM, acompanhada pela pesquisa, 

[“In(ter)venção e visibilidades”] que teve por objetivo trabalhar as práticas referidas 

como interdisciplinares com os diferentes atores da unidade de Defensoria (psicólogos, 

assistentes sociais, defensores públicos, equipe administrativa e estagiários de 

Psicologia, Serviço Social e Direito). Além de acompanhar sua formulação e execução, 

a pesquisadora contribuiu com o projeto ministrando uma palestra com observações e 

reflexões produzidas no percurso de pesquisa.  

Na terceira entrada da tese, nomeada de “Itinerários de formação”, tomamos a 

ideia de itinerância (OURY, 1991; RAMOS, 2008) e a perspectiva de uma formação 

como dispositivo de intervenção (HECKERT; PASSOS, 2009) produtor de 

interferências (LOURAU, 2001; 2004). Para tanto, privilegiamos apresentar algumas 

experiências que, durante a pesquisa, mostraram orientar-se a partir da problematização 

do processo de trabalho (CECCIM; FEUERWERKER, 2004b).  

Primeiro, nas “Demandas formativas: grupos com defensores públicos”, 

apresentamos o projeto de formação a que já nos referimos anteriormente, proposto pela 

Assessoria Técnica Psicossocial e pela Escola (Edepe), em parceria com Núcleos de 

pesquisa da PUC-SP, que utilizou o dispositivo grupal para trabalhar aspectos do 

processo formativo dos novos defensores públicos. Esta parte da tese é composta por 

notas dos diários de pesquisa, narrativas construídas a partir da experiência da 

pesquisadora como integrante do projeto nas funções de observadora de grupo (no 

projeto piloto) e de coordenadora de grupo (na execução do projeto); e valeu-se também 

de memórias coletivas do processo (trechos de crônicas sobre os grupos) e do seu 

relatório final. Na sequência, “Interferência dos “direitos humanos” nas formas 

jurídicas”, traremos os “direitos humanos” como produtor de interferências na formação 

jurídica, por meio de algumas reflexões teóricas e experiências práticas que têm se 

produzido neste contexto. Finalizaremos esta parte, com “O entreprofissional na 

Defensoria Pública e seus efeitos na formação”, compartilhando experiências do 

percurso de pesquisa (algumas delas já foram citadas anteriormente, tais como a roda de 

conversa, o projeto proposto pelo estagiário CAM e o projeto de formação com grupos 

de defensores, e serão brevemente retomadas) nas quais diferentes atores da Defensoria 

Pública (psicólogos, assistentes sociais, defensores públicos e estagiários) pensam sobre 
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os encontros entre saberes e fazeres no processo de trabalho para problematizarmos os 

encontros entredisciplinares e entre profissões e seus efeitos no processo formativo.  

Estas experiências nos mostraram a potência do dispositivo-formação que, ao 

provocar encontros e lateralização, dispondo os diferentes atores da organização ao lado 

e em roda, pode engendrar certa abertura do coeficiente de transversalidade e a 

emergência das dimensões “entre” e coletivas das práticas.  

Nas “Pro-posições?”, que constitui a parte final da tese, apresentamos algumas 

pistas
18

 para dar seguimento às questões disparadas pelo estudo. A partir da pesquisa 

empreendida, abrimos caminhos para problematizar a noção de campo psi-jurídico, 

como unidade fechada e identitária, e para pensarmos nas interferências que supõem o 

permanente exercício do entre posições e possibilitam o jogo da diferenciação.  

Agora, acompanhados do guia para orientar a entrada na ex-posição, passemos a 

percorrê-la e a abrirmo-nos às descobertas experienciadas ao pesquisar na Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo.  

 

                                                             
18 As pistas aqui são tomadas como um conjunto de linhas e referências, cujo objetivo é desenvolver e 

coletivizar a experiência advinda da pesquisa. Não se tratam, portanto, de regras, dogmas científicos. 

Apostamos num modo de fazer pesquisa em que o pesquisador enuncia proposições, indica pistas, para 

que novas perguntas sejam feitas (PASSOS; BARROS, 2009a).  
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PARTE I: EX-POSIÇÃO 

 

Tudo o que não invento é falso. 

Manoel de Barros 

 

 

Caminhando, de repente, deparei-me com um grande 

prédio localizado no centro da cidade. Chamou minha atenção 

um cartaz em frente ao prédio que anunciava com letras 

garrafais: “EX-POSIÇÃO: a Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo”. Senti naquele momento uma vontade imensa de 

entrar, pois me lembrei de experiências profissionais e de 

pesquisa vividas na interface com o contexto jurídico. 

Olhei no relógio, percebi que tinha bastante tempo para 

ficar ali e decidi ingressar no local.  

Na entrada, vi um grande painel contextualizando a EX-

POSIÇÃO, juntamente com um convite para visitá-la:  

Venha conhecer a Defensoria Pública, a 

organização mais recente a compor o 

cenário jurídico no Estado de São Paulo! 

Somos uma instituição com muitas novidades 

que têm servido de referência para outras 

defensorias do país. Em nossa EX-POSIÇÃO 

encontrará informações sobre a criação e a 

funcionamento da Defensoria Pública, com 

destaque a uma de nossas grandes 

novidades: a interdisciplinaridade com a 

criação dos Centros de Atendimento 

Multidisciplinar (CAMs), compostos por 

psicólogos e assistentes sociais. 

 

A primeira informação do painel apresentava um breve 

panorama do contexto de criação das defensorias públicas no 

Brasil e, em seguida, resgatava a trajetória de 

implementação da Defensoria Pública no Estado de São Paulo: 
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As Defensorias Públicas foram previstas na 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), a 

chamada “Constituição Cidadã”. O debate 

sobre direitos humanos e acesso à justiça 

é investido num período em que o país 

passava por um processo de 

redemocratização, depois de um período de 

mais de 20 anos de Ditadura Militar. A 

partir da CF/88, a assistência jurídica 

integral e gratuita passou a ser 

compreendida como um direito e sua 

efetivação um dever do Estado. Através da 

ideia de prestação de serviço público 

essencial e de dever do Estado, as 

defensorias públicas passaram a ser o 

principal serviço a atuar na promoção dos 

direitos humanos e na necessária 

instrumentalização para sua efetivação
19
.  

A Defensoria Pública é instituição 

permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, 

como expressão e instrumento do regime 

democrático, fundamentalmente, a 

orientação jurídica, a promoção dos 

direitos humanos e a defesa em todos os 

graus, judicial e extrajudicial, dos 

direitos individuais e coletivos, de forma 

integral e gratuita, aos necessitados, 

assim considerados na forma do inciso 

LXXIV, do art. 5º da Constituição 

Federal
20
.  

 

Apesar da criação das defensorias públicas no Brasil 

estar prevista desde a CF/88 e de, no âmbito internacional, 

o modelo adotado pela legislação ter obtido grande 

reconhecimento
21
, a criação e a implementação destas 

organizações representou um processo lento e intrincado nos 

níveis estadual e federal. A previsão existia, mas a 

                                                             
19 Cf. Soares, 2011, p.189. 
20 Cf. BRASIL, 1994.  
21 Exceto a Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro, criada na década de 1950. Cf. 

http://www.ipea.gov.br/sites/images/downloads/mapa_da_defensoria_publica_no_brasil_impresso.pdf. 

Acesso em 3 de janeiro de 2014.  

http://www.ipea.gov.br/sites/images/downloads/mapa_da_defensoria_publica_no_brasil_impresso.pdf
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regulamentação destas entidades só ocorreu com a aprovação 

da lei complementar nº80, em 12 de janeiro de 1994
22
.  

Atualmente, encontram-se defensorias públicas em todos 

os estados do país. A última a ser criada foi em Santa 

Catarina, através da Lei Complementar Estadual 575, de 

agosto de 2012
23
.  

No contexto do Estado de São Paulo, a criação da 

Defensoria Pública se deu em 2006, através da Lei 

Complementar nº 988/2006. Até 2005, a população sem 

condições de pagar um advogado era atendida pela 

Procuradoria da Assistência Judiciária (PAJ), órgão da 

Procuradoria Geral do Estado (PGE), criado em 1947.  

Em razão do pouco número de funcionários (em 2004, a 

PAJ contava com cerca de 350 procuradores para atender todo 

o Estado de São Paulo), e do grande número de pessoas que 

procurava o serviço, a assistência jurídica também era 

prestada por entidades conveniadas, dentre elas: a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo 

(Apae); o Escritório Modelo Dom Evaristo Arns, da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); o 

Grupo de Amparo ao Doente de Aids (Gada); a Fundação 

“Manoel Pedro Pimentel” de Amparo ao Preso (Funap); e a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP). Estas entidades 

eram pagas com recursos estatais provenientes de um 

percentual do Fundo de Assistência Judiciária (FAJ) 
24
.  

Este modelo de assistência jurídica causava incômodo e 

inquietações na PAJ atribuídos à dificuldade em fiscalizar 

a prestação dos serviços realizados pelas entidades 

                                                             
22 Gozetto, 2011.  
23 Cf. http://www.defensoria.sc.gov.br/index.php/site-map/historico, acesso em 07 de novembro de 2014.  
24 Gozetto e Haddad (2009) apud Gozetto, 2011.  

http://www.defensoria.sc.gov.br/index.php/site-map/historico
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conveniadas, à dupla atribuição da PGE de defender tanto os 

interesses do Estado como os direitos dos cidadãos quando 

lesados pelo Estado (função da PAJ, setor da PGE), e às 

condições precárias de trabalho dos procuradores que 

atuavam neste setor.  

Havia uma série de problemas na PGE, mas não pode ser 

desconsiderado o trabalho dos procuradores da PAJ na área 

de direitos humanos, as percepções que tinham de justiça e 

de direitos, bem como o compromisso com a população que 

atendiam e com os movimentos sociais, cuja participação foi 

ampla e fundamental para a construção de políticas públicas 

voltadas à ampliação do acesso à justiça. Estas 

inquietações ajudaram a criar as condições para que um 

grupo de procuradores, juntamente com movimentos sociais e 

populares e outros setores da sociedade, passassem a lutar 

em prol da criação da Defensoria Pública no Estado de São 

Paulo
25
. 

No painel, encontram-se depoimentos de defensores que 

acompanharam esse processo
26
: 

Depoimento do defensor público Antônio José Maffezoli 

Leite
27
:  

A PGE é uma das poucas instituições da área jurídica 

que tem duas entidades de classe: a Associação dos 

Procuradores que congregava quase todo mundo e tinha 

aquelas atuações assistenciais normais – convênio de saúde, 

sede, festa – e o Sindicato que foi criado logo depois da 

                                                             
25 Gozetto, 2011; Haddad, 2011.  
26 Entrevista realizada em meados de 2008 e publicada por Haddad (2011, p. 51-52, grifos nossos).  
27 Antônio José Maffezoli Leite foi membro fundador do Grupo de Trabalho em Direitos da PGE, entre 

1995 e 2006; coautor do projeto de criação do Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência – 

Cravi (projeto da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do estado de São Paulo, inaugurado em 

1998); membro do Núcleo Especializado de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo, de 2006 a 2008 (HADDAD, 2011, p. 33).  
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Constituição de 1988, que permitiu a sindicalização de 

funcionários públicos. O Sindiproesp não contava com um 

grande número de filiados, dentro da Procuradoria. 

Começamos o ano de 2001 muito envolvidos com a disputa 

salarial, com a disputa contra a Procuradora Geral. Eu 

pensava: “Vamos perder a gestão, discutindo questões 

corporativas e não vai dar para discutir política pública, 

uma questão importantíssima como a Defensoria Pública”. 

Mas, em agosto daquele ano de 2001, foi realizada a 

primeira reunião do Sindicato dos Procuradores com um grupo 

de colegas, procuradores do Estado. O Vítore
28
 e eu 

circulávamos muito. O Vítore tinha sido conselheiro da 

Procuradoria e eu também... E outros procuradores que hoje 

estão na Defensoria também participaram da primeira 

reunião. A primeira questão colocada foi a possibilidade de 

fortalecimento da assistência judiciária dentro da PGE. Eu 

já tinha a minha opinião... Que não era possível. Essa 

opinião foi unânime no grupo. Outro ponto: Como é que se 

vai discutir com um “governo tucano”? Naquela época, o 

governo federal era tucano também... O mundo neoliberal 

exigia a diminuição do Estado. No caso, o Estado 

brasileiro, ainda com problemas de políticas públicas ruins 

na área da educação, saúde... Como é que podíamos acreditar 

que, nesse cenário, iríamos construir uma boa política 

pública de acesso à justiça? A situação dentro da PGE era 

muito difícil. Foi coincidindo com o fechamento de postos, 

transferências de colegas para o contencioso no interior, 

foi diminuindo o número de pessoas que trabalhava na 

assistência judiciária.  

 

                                                             
28 Vítore André Zílio Maximiano foi procurador, militante Cravi; conselheiro eleito da PGE do Estado de 

São Paulo por dois mandatos e membro fundador do Grupo de Trabalho em Direitos da PGE, de 1995 a 

2006 (HADDAD, 2011, p. 38).  
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Depoimento da defensora pública Flávia D’Urso
29
:  

Nós, os procuradores da assistência judiciária, 

passamos a nos reunir com a acentuada certeza de que 

haveria de ter uma PAJ efetivamente independente para poder 

fazer valer o direito dessas pessoas. Aí o grupo começou a 

discutir a criação da Defensoria Pública. Foi assim que 

começou esse grupo de procuradores do Estado. Na verdade, 

éramos seis. Éramos muito poucos. Vai ocorrer a aproximação 

com os movimentos sociais porque havia dentro da PGE um 

sindicato de procuradores, o Sindiproesp, cuja presidência 

que começou com o Vítore, passou a olhar um pouco mais os 

movimentos sociais. As presidências anteriores do 

Sindiproesp e da Associação dos Procuradores nunca 

exerceram essa função. Na verdade, essa aproximação com os 

movimentos sociais organizados se iniciou com a presidência 

do Vítore porque ele era da PAJ. Era o primeiro presidente 

do Sindicato que era da Assistência Judiciária. Daí esse 

olhar para a sociedade civil organizada. Nós nos deparamos 

com situações profissionais que nos impediam de ter uma 

assistência judiciária independente, autônoma e livre como 

deve ser. Foi assim que começou. Começamos a nos reunir e a 

discutir como poderíamos materializar essa instituição. 

Demos conta de que havia na sociedade civil organizações 

que, há muito tempo, pleiteavam a criação da Defensoria 

Pública. Pois é, há mais de 20 anos. Passamos a trabalhar 

na elaboração do Projeto da Lei Orgânica da Defensoria 

Pública e a sociedade civil organizada começou a trazer as 

ideias... Essa aproximação trouxe a possibilidade dos 

movimentos sociais poderem conferir isso também no projeto 

                                                             
29 Flávia D’Urso trabalhou como procuradora na PGE de 1989 a 2005, atuando na assistência jurídica 

criminal. Participou ativamente do movimento de criação da Defensoria Pública paulista e, em 2006, 

optou por sair da PGE e compor o quadro dos primeiros defensores públicos em São Paulo. Flávia foi a 

primeira diretora da Escola da Defensoria Pública (Edepe), nomeada pelo Conselho Superior da 

organização (HADDAD, 2011, p. 51-52, grifos nossos).  
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de lei. Tanto é que a participação da sociedade civil é 

muito estampada, muito clara dentro da Lei Orgânica da 

Defensoria Pública. Daí o Movimento se fortalecer. Foi 

organizado para que ele se fortalecesse. Tem que se ouvir a 

sociedade civil. Há vários institutos dentro da Lei 

Orgânica da Defensoria como o plano orçamentário, 

estratégico e político da Defensoria Pública se pautando 

nas decisões dos movimentos sociais.  

Em meados de 2002, foi oficializado o Movimento pela 

criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

conhecido por Movimento pela Defensoria; composto por mais 

de 400 representantes de entidades e movimentos sociais e 

desempenhou importante papel no cenário da criação deste 

novo órgão. O objetivo do Movimento, de acordo com seu 

manifesto aberto, era impulsionar a criação de uma 

Defensoria democrática, autônoma, descentralizada e 

transparente: 

A Defensoria Pública que queremos em São 

Paulo deve ser uma instituição inovadora. 

Para tanto, deve ser democrática, 

autônoma, descentralizada e transparente. 

Seus profissionais devem prestar serviço 

exclusivamente aos cidadãos, não ao 

governo, e ter compromisso com a proteção 

e promoção dos direitos humanos
30
.  

 

Depoimento de Antônio José Maffezoli Leite
31
:  

O que foi fundamental para o sucesso do Movimento em 

termos de mobilização foi que a Beca
32
 identificou, em 

vários movimentos de direitos humanos, pessoas-chave para 

                                                             
30 Trecho do Manifesto pela Criação da Defensoria Pública em São Paulo (CARDOSO, 2010; HADDAD, 

2011, grifos nossos).  
31 Cf. Haddad, 2011, p. 67-68, grifos nossos.  
32 Beatriz Affonso, socióloga militante no movimento de Direitos Humanos (HADDAD, 2011, p. 67-68).  
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contatarmos... Ela identificou, por exemplo, “no Movimento 

Negro, vou chamar Deise Benedito, no movimento de mulheres, 

vou chamar a Valéria Pandjiarjian, no da infância e 

juventude...”. A ideia foi chamar as entidades para 

discutir o anteprojeto e a partir dele lançar o Movimento. 

Na primeira reunião aberta, tinham sido convidadas muitas 

entidades. Compareceram mais de 30, o que foi um grande 

sucesso... 30 entidades na primeira reunião de trabalho! 

Era março de 2002. Começamos a discutir, passamos a lista 

de e-mails, foi aberto prazo para envio de sugestões e o 

processo foi aprimorado.  

Após um longo processo de debate e de trabalho 

conjunto, sistematizou-se um anteprojeto que viria a servir 

de base para o projeto de criação da Defensoria Pública. 

Finalmente, a Lei Complementar nº 988, promulgada em 09 de 

janeiro de 2006, criou a Defensoria Pública no Estado de 

São Paulo. Dos 351 procuradores da PGE, 87 optaram por 

vincularem-se à Defensoria Pública
33
.  

Depoimento de um defensor sobre este acontecimento
34
:  

Então, todo o esforço do Movimento foi para que esse 

anteprojeto (de criação da Defensoria Pública) tivesse 

legitimidade, que não fosse aquele projeto com cara de 

projeto corporativo, aquela coisa cartorial. Não... Um 

projeto moderno, que contivesse toda a nossa percepção do 

déficit do acesso à justiça... Percepção teórica do que é o 

acesso à justiça, que vai muito na linha de Capeletti (...) 

Falar em Defensoria é falar em acesso à justiça. 

 

                                                             
33 Cardoso, 2010; Haddad, 2011, grifos nossos.  
34 Soares, 2011, p. 192, grifos nossos.  
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O painel informa ainda que:  

“o modelo de defensoria proposto por São 

Paulo assumiu o conceito de acesso à 

justiça enquanto prestação de serviço 

público essencial à população pobre e 

voltado à promoção de direitos humanos. Na 

perspectiva apresentada, a população 

atendida passa a ser reconhecida como 

sujeito de direitos e não como objeto de 

ajuda, de assistencialismo” 
35
.  

 

As atribuições da Defensoria Pública, de acordo com o 

artigo 5º da Lei nº 988/2006, são apresentadas num folder 

junto ao painel
36
.  

                                                             
35 Soares, 2011, p. 193. 
36As atribuições são: I – prestar aos necessitados orientação permanente sobre seus direitos e garantias; II 
– informar, conscientizar e motivar a população carente, inclusive por intermédio dos diferentes meios de 

comunicação, a respeito de seus direitos e garantias fundamentais; III – representar em juízo os 

necessitados, na tutela de seus interesses individuais ou coletivos, no âmbito civil ou criminal, perante os 

órgãos jurisdicionais do Estado e em todas as instâncias, inclusive os Tribunais Superiores; IV – manter 

comissões permanentes para formular e acompanhar propostas de elaboração, revisão e atualização 

legislativa; V – prestar atendimento interdisciplinar; VI – promover: a) a mediação e conciliação 

extrajudicial entre as partes em conflito de interesses; b) a tutela dos direitos humanos em qualquer grau 

de jurisdição, inclusive perante os sistemas global e regional de proteção dos Direitos Humanos; c) a 

tutela individual e coletiva dos interesses e direitos da criança e do adolescente, do idoso, das pessoas 

com necessidades especiais e das minorias submetidas a tratamento discriminatório; d) a tutela individual 

e coletiva dos interesses e direitos do consumidor necessitado; e) a tutela do meio ambiente, no âmbito de 
suas finalidades institucionais; f) a tutela dos interesses dos necessitados no âmbito dos órgãos ou entes 

da administração estadual e municipal, direta ou indireta; g) ação civil pública para tutela de interesse 

difuso, coletivo ou individual homogêneo; h) a orientação e a representação judicial das entidades civis 

que tenham dentre as suas finalidades a tutela de interesses dos necessitados, desde que não disponham de 

recursos financeiros para a atuação em juízo; i) a tutela dos direitos das pessoas necessitadas, vítimas de 

qualquer forma de opressão ou violência; j) trabalho de orientação jurídica e informação sobre direitos 

humanos e cidadania em prol das pessoas e comunidades carentes, de forma integrada e multidisciplinar; 

l) a tutela das pessoas necessitadas, vítimas de discriminação em razão de origem, raça, etnia, sexo, 

orientação sexual, identidade de gênero, cor, idade, estado civil, condição econômica, filosofia ou 

convicção política, religião, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, cumprimento de pena, 

ou em razão de qualquer outra particularidade ou condição; VII – atuar nos estabelecimentos policiais, 
penais e de internação, inclusive de adolescentes, visando a assegurar à pessoa, sob quaisquer 

circunstâncias, o exercício dos direitos e garantias individuais; VIII – atuar como Curador Especial nos 

casos previstos em lei; IX – assegurar aos necessitados, em processo judicial ou administrativo, o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; X – atuar nos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais; XI – integrar conselhos federais, estaduais e municipais cujas finalidades lhe sejam 

afetas, nos termos da lei; XII – contribuir no planejamento, elaboração e proposição de políticas públicas 

que visem a erradicar a pobreza e a marginalização e a reduzir as desigualdades sociais; XIII – receber, 

analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades 

representativas da sociedade civil, no âmbito de suas funções. 
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Ao lado do painel, encontrava-se um mapa que indicava 

as seguintes possibilidades de visita à EX-POSIÇÃO: 

Sala 1: “A Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo: novidades e inovações” – nela 

são apresentados alguns aspectos que 

diferenciam a Defensoria Pública paulista 

das demais defensorias do país, tais como: 

forte participação popular na organização, 

através da existência de uma Ouvidoria-

Geral independente, do “Momento aberto” do 

Conselho Superior da Defensoria e da 

realização de ciclos de Conferências 

Públicas; intervenção multidisciplinar, 

com psicólogos e assistentes sociais no 

quadro da organização e práticas 

fundamentadas nas ações extrajudiciais por 

meio de soluções alternativas de 

conflitos, na tutela coletiva e na 

educação em direitos37; 

Sala 2: “A estrutura organizacional da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo” 

– nesse espaço, são apresentadas 

informações sobre as áreas de atuação da 

Defensoria
38
, o número de defensores

39
 que 

integram seu quadro e as instâncias que a 

compõem, tais como: Administração 

Superior
40
, Conselho Superior

41
, Ouvidoria-

                                                                                                                                                                                   
Fonte:http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2893, acesso em 08 de novembro de 

2014.  
37 Soares, 2011, grifos nossos.  
38 As três áreas que possuem maior demanda de atendimento na DPESP são: 1º Criminal, 2º Cível e 3º 

Família e Sucessões. Cf. 
http://www.ipea.gov.br/sites/images/downloads/mapa_da_defensoria_publica_no_brasil_impresso.pdf. 

Acesso em 03 de janeiro de 2014. As questões cíveis compreendem pedidos de indenização, danos 

morais, problemas relacionados a despejo ou aluguel, imóvel, reintegração de posse, usucapião, acidentes 

de trabalho, pedidos de medicamentos pagos pelo Estado, e muitos outros. Esta também é a opção para 

casos de educação, saúde, habitação, meio-ambiente e direitos do consumidor. Cf. 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=3105. Acesso em 03 de janeiro de 2013.  
39 Em novembro de 2014, a DPESP possui 719 defensores que atuam em 41 cidades diferentes, nas 

seguintes regiões: capital, região metropolitana e interior do estado. Cf. 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2868, acesso em 08 de novembro de 2014.  
40 A administração superior da instituição é conduzida pelo Defensor Público-Geral do Estado – nomeado 

pelo governador a partir de uma lista tríplice formada pelos candidatos mais votados em eleição com 
participação de toda a carreira. Fonte: 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2868, acesso em 08 de novembro de 2014. 
41 O Conselho Superior é o órgão deliberativo máximo da Defensoria Pública de São Paulo – trata-se de 

seu "Poder Legislativo" interno. Dentre outras atribuições, destacam-se: exercer o poder normativo no 

âmbito da Defensoria Pública; fixar parâmetros mínimos de qualidade para a atuação dos Defensores 

Públicos; aprovar o plano anual de atuação da instituição; formular regras para a eleição do Defensor 

Público-Geral; decidir, pelos votos de 2/3 de seus membros, pelo afastamento do Defensor Público-Geral 

e do Corregedor-Geral; indicar o Diretor da Escola da Defensoria Pública, dentre outras. O Conselho é 

formado por 13 membros, sendo cinco natos e oito eleitos. Os membros natos são: o Defensor Público-

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2893
http://www.ipea.gov.br/sites/images/downloads/mapa_da_defensoria_publica_no_brasil_impresso.pdf
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=3105
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2868
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2868
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Geral, Escola da Defensoria Pública 

(Edepe), Corregedoria-Geral
42
, Conferências 

Públicas, Centros de Atendimento 

Multidisciplinar (CAMs); Núcleos 

Especializados, Coordenadoria Geral de 

Administração
43
, Grupo de Planejamento 

Setorial
44
, Coordenadoria de Comunicação 

Social e Assessoria de Imprensa e 

Coordenadoria de tecnologia da informação.  

Sala 3, a SALA DO MEIO: “Psicologia e 

Serviço Social na Defensoria Pública” – 

nessa sala, são apresentadas informações 

sobre o ingresso de psicólogos e 

assistentes sociais na organização, bem 

como o trabalho desenvolvido por estes 

profissionais; 

Sala 4: “Defensoria Pública e acesso à 

justiça” – onde é apresentada a relação da 

Defensoria com os movimentos sociais, com 

destaque ao trabalho da Ouvidoria-Geral
45
 e 

aos dispositivos das Conferências 

                                                                                                                                                                                   
Geral do Estado (que o preside), o Segundo Subdefensor Público-Geral do Estado, o Terceiro 
Subdefensor Público-Geral do Estado, o Defensor Público Corregedor-Geral do Estado e o Ouvidor-Geral 

da Defensoria Pública (esse último, sem direito a voto). Os membros eleitos são votados diretamente pela 

totalidade da carreira, pela seguinte forma de representatividade: um representante dos Núcleos 

Especializados; um representante das Defensorias Regionais; um representante da Defensoria situada na 

Capital e um representante para cada nível da carreira (nível I a nível V). Cf. 
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2877, acesso em 08 de novembro de 2014.  
42 A Corregedoria-Geral é o órgão encarregado da orientação e fiscalização da atividade funcional e da 

conduta pública dos Defensores Públicos e dos Servidores da Defensoria Pública, quanto à prestação de 

um atendimento de qualidade e ao cumprimento das obrigações funcionais previstas na Lei Orgânica da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Cf. 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/default.aspx?idPagina=2883, acesso em 08 de novembro de 2014. 
43 Órgão auxiliar da Defensoria Pública do Estado, vinculado diretamente ao Defensor Público-Geral do 
Estado, cabendo-lhe prestar serviços nas áreas de gestão orçamentária e financeira, planejamento, 

patrimônio, infraestrutura material, pessoal, recursos humanos, transportes, comunicações 

administrativas, serviços gerais e qualidade dos serviços prestados (Art.60 da Lei 988/2006).  
44 Órgão subordinado diretamente ao Defensor Público-Geral do Estado tem por atribuições, dentre 

outras: I – orientar, analisar e coordenar a elaboração dos programas e orçamentos-programas das 

unidades administrativas da Defensoria; II – controlar, por meio de relatórios, o andamento físico-

financeiro dos programas e orçamentos-programas (Art.63 da Lei 988/2006).  
45

 A Ouvidoria-Geral se apresenta como o meio pelo qual a sociedade pode se manifestar e participar de 

forma ativa da construção e avaliação dos serviços prestados pela organização. As manifestações podem 

ser feitas em forma de elogios, críticas ou sugestões, ou ainda, quando tratarem de questões coletivas, no 

“Momento Aberto” que acontece durante as sessões do Conselho Superior da DPESP, todas as sextas-

feiras. Seus membros são escolhidos entre representantes da sociedade civil e tem autonomia e 

conhecimento para contribuir com a melhoria dos serviços de acesso à justiça, de acordo com as 

demandas dos cidadãos e cidadãs. Cf. 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2881. Acesso em 03 de janeiro de 2014. 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2877
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/default.aspx?idPagina=2883
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2881
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Públicas
46
 e do Momento aberto do Conselho 

Superior
47
; 

Sala 5: Formas em ação – nesse espaço, são 

apresentados elementos que compõem a 

política institucional de formação na 

Defensoria Pública, através da realização 

de cursos de capacitação, de eventos e 

seminários, organizados pela Edepe
48
, e a 

produção de materiais como revistas, 

boletins, cartilhas e artigos que discutem 

o trabalho da Defensoria Pública, tanto 

por defensores públicos, psicólogos, 

assistentes sociais e estagiários que 

integram a organização como por 

profissionais e pesquisadores externos à 

Defensoria.  

 

De imediato, percebi que a “visitação” seria longa, 

pois havia muitas salas a conhecer. O interesse me guiou a 

começar pela sala 3, a SALA DO MEIO, onde é apresentado um 

breve histórico sobre a entrada de psicólogos e assistentes 

sociais na Defensoria Pública, trazendo informações sobre 

as práticas desenvolvidas por estes profissionais. 

                                                             
46 De acordo com a Lei Complementar 988/2006, são direitos das pessoas que buscam atendimento na 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, dentre outros, a participação na definição de diretrizes 

institucionais da Defensoria Pública e no acompanhamento da fiscalização das ações e projetos 
desenvolvidos pela organização, da atividade funcional e da conduta pública dos membros e servidores. A 

Conferência Estadual e as Pré-Conferências Regionais constituem o principal mecanismo garantidor da 

participação social na gestão da Defensoria. O Ciclo de Conferências da Defensoria Pública do Estado, 

que ocorre a cada dois anos, inicia-se com as Pré-Conferências Regionais, que identificam demandas da 

sociedade civil de cada região do Estado. Os delegados eleitos nestes encontros regionais levam as 

propostas aprovadas para a Conferência Estadual. Neste momento, todas as demandas são analisadas, por 

área temática considerando a viabilidade e a prioridade de implantação. A Conferência conclui seus 

trabalhos com a aprovação dos parâmetros de atuação da Defensoria que são levados ao Conselho 

Superior da instituição e irão permitir a revisão do Plano Anual de Atuação. Cf. 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2963. Acesso em 03 de janeiro de 2014.  
47 O Momento aberto é um espaço que ocorre em todas as sessões do Conselho Superior no qual qualquer 
pessoa pode se dirigir livremente aos conselheiros para expor um assunto que julgue relevante para a 

Defensoria Pública (Artigo 29, parágrafo 4º, Lei nº988/2006).  
48A Edepe é um órgão auxiliar da Defensoria Pública e suas atribuições são: a promoção e atualização 

profissional dos membros, estagiários e servidores; a edição de boletins e revistas; a disponibilização de 

instrumentos de pesquisa; o incentivo à participação dos Defensores Públicos nos Conselhos estaduais e 

municipais que tenham atuação com matéria correlata, além do acompanhamento e avaliação da 

qualidade das atividades dos Defensores Públicos em estágio probatório e da promoção e construção de 

sistemas de educação em direitos, cf. 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=5210. Acesso em 02 de janeiro de 2013.  

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2963
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SALA DO MEIO: Psicologia e Serviço Social na Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo  

 

Ao ingressar na sala, deparei-me com uma linha do tempo 

que mostrava marcadores temporais, situando certos 

acontecimentos considerados importantes na história das 

práticas da Psicologia e do Serviço Social na Defensoria.  

O ano de 2006 indicava que a Lei nº 988/2006 já previa 

o desenvolvimento de práticas entre defensores públicos, 

psicólogos e assistentes sociais, conforme evidenciado no 

texto legal: 

Prestar atendimento interdisciplinar 

realizado por defensores, psicólogos e 

assistentes sociais. Estes profissionais 

também devem ser responsáveis pelo 

assessoramento técnico aos defensores, bem 

como pelo acompanhamento jurídico e 

psicossocial das vítimas de violência49.  

 O painel, ao apresentar a linha do tempo, também 

disponibilizava depoimentos de alguns profissionais que 

acompanharam o processo de idealização e implementação dos 

CAMs. 

Depoimento do defensor público Renato Campos Pinto de 

Vitto
50
 

A ideia de uma atuação multi e interdisciplinar na 

Defensoria Pública vêm de uma constatação de que a visão 

jurídica é muito limitada. As experiências que tivemos na 

                                                             
49 Lei 988/2006. (grifos nossos). Disponível em: 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2963. Acesso em 16 de dezembro de 

2014.  
50 Renato Campos Pinto de Vitto é defensor e ex-procurador da PAJ. Ele participou ativamente da 

elaboração do projeto de lei de criação da Defensoria Pública e acompanhou o processo de ingresso dos 

primeiros psicólogos e assistentes sociais na organização. Narrativa construída a partir de entrevista 

realizada pela pesquisadora em 30/10/2012 (grifos nossos).  

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2963
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PAJ com o CIC51 e o Cravi52 foram claramente fonte de 

inspiração para o desenho do que temos hoje nos CAMs. As 

atividades desenvolvidas nos Cravi e CIC com atendimento 

mais próximo da população, acolhimento diferenciado, 

realizado por profissionais da área psicossocial, 

resultavam numa intervenção com olhar mais rico, sendo o 

que buscávamos também para a Defensoria Pública. Lembro que 

a intenção de termos um trabalho psicossocial estava 

presente desde as discussões no Movimento de criação pela 

Defensoria Pública. A construção de uma proposta que 

incluísse profissionais de outras áreas contou também com a 

participação do Conselho Regional de Psicologia e do 

Conselho Regional do Serviço Social. Tínhamos uma grande 

preocupação em não reproduzir aqui uma atuação conservadora 

da Psicologia que conhecíamos nas áreas criminal e da 

infância e juventude. Essa atuação ligada a uma tradição 

individualista e psicologizante das problemáticas nos 

assustava e nos servia como uma contrarreferência, pois 

representava o que não queríamos aqui. Nosso enfoque 

passava por uma visão humanizada, que levasse em conta os 

direitos dos usuários da Defensoria e que se afinasse com 

                                                             
51 Os Centros de Integração da Cidadania (CIC) foram idealizados por um grupo de operadores da justiça 
da cidade de São Paulo, no início de 1990. O primeiro CIC foi implantado no distrito de Itaim Paulista, 

zona leste da capital, em 1996. Atualmente, essa política pública funciona em várias regiões da capital e 

do interior do Estado paulista e em outros estados brasileiros, fazendo parte do Plano de Segurança 

Nacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública/ SENASP (HADDAD, 2011). Seus princípios 

norteadores são: a prevenção de conflitos interpessoais ou de grupos; a implementação de alternativas 

comunitárias de prevenção e solução de conflitos; a participação de associações e movimentos populares 

no planejamento, na execução e na avaliação das ações desempenhadas; a localização em regiões carentes 

e com pouca oferta de serviços públicos; a qualidade na prestação de serviços conforme o Código de 

Defesa do Usuário de Serviços Públicos do Estado de São Paulo; a integração e a colaboração entre os 

órgãos e entidades estatais para a prestação de serviços; a desconcentração do atendimento ao cidadão; a 

aproximação do Estado e da comunidade; o estímulo à organização popular (HADDAD; SINHORETTO, 
2004, p. 72-73).  
52 O Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi), criado em 1998, é um programa da Secretaria da 

Justiça e da Defesa da Cidadania que tem por missão ser referência para ações e políticas públicas que 

promovam o reconhecimento e o acesso aos direitos das vítimas de violência, visando à consolidação dos 

direitos humanos e o exercício da cidadania; garantindo suporte psicológico, social e jurídico àqueles que 

sofrem danos causados pela violência. Desta forma, o Cravi constitui-se como centro de apoio e 

referência a vítimas diretas sobreviventes e vítimas indiretas de atentados à vida humana, especialmente 

atos criminosos como o homicídio e o latrocínio. Cf. 

http://www.cidadao.sp.gov.br/servico.php?serv=303561, acesso em 09 de novembro de 2014.  

http://www.cidadao.sp.gov.br/servico.php?serv=303561
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nossa diretriz de atuação nas demandas coletivas. Montamos 

uma comissão interna para discutir e construir uma proposta 

para atuação dos profissionais que contou com a 

participação da Ouvidoria, da Administração Superior e de 

defensores que têm uma formação em Psicologia ou que 

atuavam em áreas com muita interface psicossocial. Em 2008, 

com a lei que criou a carreira de “agentes de defensoria” 

tivemos uma preocupação em não limitar que seriam 

psicólogos e assistentes sociais. Assim, não amarramos as 

demandas. Sei que isso traz muitas questões, pois pode 

acontecer dos profissionais sentirem-se num balaio, por não 

estarem referidos às suas áreas. Para nós, internamente, 

essa delimitação foi feita, pois priorizamos as vagas para 

psicólogos e assistentes sociais. Das 70 vagas para agentes 

de defensoria, destinamos quase 50 para psicólogos e 

assistentes sociais.  

Depoimento do defensor público Flávio Américo Frasseto
53
:  

A opção por profissionais da área psicossocial vem 

dessa perspectiva, sobretudo nas áreas da família, na área 

da infância de que esses profissionais, de certa maneira 

são importantes sobre vários aspectos. Se pensar que 50, 

60% da demanda da defensoria estão na área da família, 

maior do que a área criminal e cível junto, e olha que elas 

são enormes. É uma demanda brutal! A lei orgânica da 

defensoria estabelece como uma missão institucional se 

tentar a composição extrajudicial dos conflitos e se 

entende que esses profissionais com o apoio de um 

profissional do direito como o defensor, poderiam estar 

nessa linha de frente de modo a evitar que se tivesse de 

judicializar tudo, sobretudo aquilo que diz respeito à 

                                                             
53 Flávio Américo Frasseto é ex-procurador da PAJ e defensor público na área de Infância e Juventude. 

Possui graduação em Psicologia e Mestrado em Psicologia pela USP. Narrativa construída a partir de 

entrevista realizada pela pesquisadora em 08/10/2012, grifos nossos.  
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guarda de filhos, visitas, mas não só isso. Na área cível 

também há uma demanda que está ligada a uma situação de 

conflito que supõe a intervenção desses profissionais. A 

ideia de que se possa ter uma atuação pré-processual para 

evitar o litígio na justiça, então aí, esses profissionais 

são grandes referências para fazer mediação ou conciliação. 

Também encontramos a possibilidade de que esses 

profissionais atendam pessoas que chegam à defensoria com 

uma demanda não propriamente jurídica. São situações em que 

o problema principal da pessoa é para inclusão em alguma 

política pública que se pode conseguir por via judicial, 

mas que evidentemente só vai ser demandado caso todas as 

vias já tenham sido esgotadas. Há um desencontro entre o 

usuário e quem é responsável pela oferta de serviço, e que 

a gente supõe que, em alguns casos, sobretudo nas políticas 

socioassistenciais, essa mediação pode ser feita pelos 

profissionais do Serviço Social e da Psicologia.  

O painel trazia, ainda, a informação de que a PAJ já 

contava com atuação de psicólogos e assistentes sociais 

através do convênio com a ONG Pró-Mulher, Família e 

Cidadania. Após sua criação, a Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo também firmou parceria com esta ONG para dar 

seguimento às práticas desenvolvidas de: atendimentos à 

população, assessoria aos defensores e realização de 

mediações e conciliações com atuação nas temáticas de 

violência doméstica contra a mulher, gênero, infância e 

juventude.  

Outro ano destacado na linha do tempo foi o de 2010, 

com o ingresso dos primeiros psicólogos e assistentes 

sociais na Defensoria através de concurso público, em abril 

daquele ano.  
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Abaixo da linha do tempo, encontrei uma fotografia do 

primeiro grupo de profissionais. Pareciam bem jovens, como 

a Defensoria Pública paulista. Contei 47 ao todo, sendo 30 

psicólogos e 17 assistentes sociais, e me espantei, pois 

era um número bastante reduzido para um trabalho a ser 

feito em todo estado de São Paulo! No retrato, abaixo de 

cada pessoa, havia uma legenda com o nome, a função ocupada 

e o local de atuação. Assim, pôde-se identificar a 

existência de três frentes de trabalho.  

Antes de apresentar a atuação dos profissionais, o 

painel convidava a escutar o depoimento do defensor público 

Renato Campos Pinto de Vitto
54
: 

Precisávamos formalizar o que seria a atuação 

psicossocial na Defensoria. Para isso, trabalhamos numa 

comissão interna que foi acionada também para pensar a 

montagem da proposta do curso de acolhimento para os 

psicólogos e assistentes sociais que aconteceu em 2010. Eu 

acompanhei esse processo, participando também do curso. 

Aproveitamos aquele momento para colocar em discussão a 

proposta que tínhamos construído. Ela estava em aberto, até 

porque, se estamos querendo fazer um trabalho 

interdisciplinar, não faria sentido algum que apenas 

disséssemos o que queríamos. Precisávamos pensar juntos, 

ouvir os profissionais para ver o que eles achavam e 

construir uma deliberação de forma participativa. Acredito 

que conseguimos chegar nisso no documento que foi 

elaborado. Lembro que dois pontos muito debatidos foram a 

autonomia técnica do profissional como premissa e o sigilo, 

que ainda é uma questão para nós, pois não está muito claro 

como garantimos aqui.  

                                                             
54 Cf. nota 50, supra.  
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Os profissionais foram recebidos na Defensoria por um 

curso preparatório oferecido pela Edepe. O curso teve 

duração de dois dias e reuniu, além dos ingressantes na 

organização, defensores, coordenadores de unidade de 

Defensoria, profissionais e estudiosos do Direito, da 

Psicologia e do Serviço Social e representantes dos 

conselhos profissionais das referidas áreas
55
.  

Sobre as discussões que surgiram no curso, Renato 

Campos Pinto de Vitto recorda
56
:  

Foram convidados todos os defensores que coordenavam 

regionais [referindo-se às unidades de Defensoria], e lembro de certo 

desconforto, por parte de alguns colegas que têm uma visão 

mais conservadora, que não entendiam inclusive o porquê de 

estarem ali. Não conseguiam perceber que estavam 

participando de um momento histórico muito bacana, em que 

pela primeira vez, se instituía um trabalho 

interdisciplinar na Defensoria. Até a disposição física foi 

engraçada. Os defensores sentaram no fundo da sala, e os 

psicólogos e assistentes sociais mais na frente, numa 

aproximação um tanto quanto curiosa. Alguns curtos-

circuitos aconteceram quando se discutia a questão da 

independência técnica. A interdisciplinaridade tinha que 

acontecer, mas não esquecendo o contexto em que a atuação 

psicossocial estaria ocorrendo, o da assistência jurídica, 

atividade-fim da Defensoria Pública. Na deliberação, 

perdemos a chance de amarrar o defensor coordenador do CAM 

na análise das demandas, no atendimento inicial, para ver o 

                                                             
55 Os temas debatidos no curso foram: questões envolvendo demandas de família – disputa de guarda, 

guarda compartilhada, alienação parental, abuso sexual intrafamiliar, judicialização da infância e 

juventude; perícia – o papel do perito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a função de 

assistente técnico, estudo social e avaliação psicológica – aprimoramento teórico-metodológico e técnico-

operativo dos profissionais de Serviço Social e Psicologia; mediação de conflitos, transtorno mental e a 

proposta de atuação dos profissionais na Defensoria Pública (informações disponibilizadas pela 

Assessoria Técnica Psicossocial - ATP).  
56 Cf. nota 50, supra.  
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que estava chegando e trabalhar mais junto. A função do 

coordenador acabou ficando mais administrativa. Também 

pensamos num órgão que pudesse intermediar o processo de 

gestão, sendo criada a Assessoria Técnica Psicossocial, a 

ATP. Nas discussões sobre a intervenção em si, falou-se da 

prática como assistente técnico, trazendo um receio muito 

forte dos profissionais com a atuação de peritos, reforçado 

pelas representantes dos Conselhos profissionais [referindo-se 

ao grande número de denúncias éticas envolvendo os profissionais que realizam laudos 

e pareceres no contexto jurídico].  

Retornando ao painel, passou-se a destacar as frentes 

de atuação da Psicologia e do Serviço Social na Defensoria.  

A primeira delas apresentava os Centros de Atendimento 

Multidisciplinar (CAMs) que, conforme previsto pela Lei 

Complementar nº 988 de 2006, destinam-se a garantir um 

atendimento integral aos cidadãos que procuram a Defensoria 

Pública. Inicialmente, foram criados 24 CAMs compostos por 

psicólogos e assistentes sociais para oferecer assessoria 

aos defensores
57
.  

Os Centros foram apresentados como locais de atuação 

dos profissionais da Psicologia e do Serviço Social que 

recebem encaminhamentos, sobretudo, dos defensores públicos 

e/ ou dos estagiários de Direito. Os encaminhamentos são 

feitos na triagem, que na capital é centralizada, e depois 

nas unidades da Defensoria situadas em diferentes regiões 

do estado – capital, região metropolitana e interior.  

                                                             
57 Cf. http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=5416, acesso em 08 de novembro de 

2014. 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=5416
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Na capital, são feitas duas separações nos fluxos de 

trabalho, sendo uma por matéria jurídica e outra por 

abrangência territorial
58
.  

Em relação à abrangência territorial, a atuação dos 

CAMs na capital se subdivide nas zonas sul, norte-oeste, 

leste e centro. Exceto as questões criminais que são 

centralizadas num único local, o Fórum Criminal – Complexo 

Judiciário Ministro Mário Guimarães.  

A segunda frente de atuação referia os Núcleos 

Especializados. Os Núcleos Especializados têm por objetivo 

promover uma atuação estratégica da instituição em áreas de 

sensível importância, através da coordenação de debates, 

elaboração de material utilizado para subsidiar a atuação 

                                                             
58 As matérias jurídicas compreendem: Área Cível: trata-se de extenso campo que compreende ações na 

área do Direito Civil, Direito de Família e de Sucessões, Direito do Consumidor, Direito Urbanístico, 

Direito Ambiental, Direito à Saúde, Garantias Constitucionais, entre outras. Referente a esta área jurídica 

os CAMs atendem questões de família como: separação, divórcio, pensão para filhos, investigação de 

paternidade, regulamentação de visitas, herança, entre outros e questões cíveis como: pedidos de 

indenização, danos morais, problemas relacionados a despejo ou aluguel, imóvel, reintegração de posse, 

usucapião, acidentes de trabalho, pedidos de medicamentos pagos pelo Estado, entre outras; Tutela 

Coletiva: diz respeito ao uso de ações civis públicas como prerrogativa legal e de acordos extrajudiciais 

em áreas do Direito, tais como – Habitação, Urbanismo, Saúde, Meio-Ambiente e Defesa do Consumidor. 

Neste caso, a atuação da Psicologia e do Serviço Social se dá por meio dos Núcleos Especializados que 

serão apresentados mais adiante no texto; Área Criminal: a atuação na área criminal corresponde 

essencialmente à defesa dos réus de forma ampla e abrangente. Também é possível a atuação em defesa 

da vítima, especialmente nas hipóteses de Juizados Especiais ou de aplicação da Lei Maria da Penha 

(proteção contra mulheres em situação de violência doméstica); Área da Infância e Juventude: 

compreende a atuação perante os Juízos da Infância e Juventude, concentrando-se na defesa de 

adolescentes acusados de terem cometido atos infracionais ou que cumprem medidas socioeducativas por 

determinação judicial (internação, liberdade assistida, serviços comunitários, entre outras). Também 

inclui o atendimento de problemas relacionados a crianças e adolescentes que vivem em abrigos; de 
pedidos de adoção ou de guarda e demais disposições relativas ao Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA); Área de Execução Criminal: é a área responsável pela defesa de cidadãos que estejam 

cumprindo pena após condenação judicial pelo cometimento de um crime. Inclui a formulação de 

diversos pedidos, tais como: progressão de regime, liberdade condicional, indulto, defesa em faltas 

disciplinares, além de outros relativos aos tratamentos dispensados dentro do sistema penitenciário. Os 

presídios do Estado são visados por uma Coordenadoria de Execução Criminal da Defensoria Pública, 

tendo em vista a atribuição da entidade de fiscalizar as unidades prisionais e garantir o respeito aos 

direitos das pessoas detidas. Cf. http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=3105, 

acesso em 10 de novembro de 2014. 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=3105
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em determinada área, propositura de ações judiciais e 

acionamento de Cortes Internacionais, quando necessário
59
. 

Os psicólogos e assistentes sociais que atuam nos 

Núcleos desenvolvem suas atividades prestando assessoria 

aos demais profissionais da organização e, por isso, apesar 

de trabalharem na capital, podem vir a realizar ações nas 

diversas unidades e regionais de Defensoria, tais como: 

atividades de capacitação, cursos, assessoria, entre 

outras.  

A terceira frente de atuação da Psicologia e do Serviço 

Social na Defensoria é a Assessoria Técnica Psicossocial 

(ATP), lotada na capital junto à administração superior da 

entidade. Suas atribuições são de assessoria às questões 

relativas ao Serviço Social e à Psicologia e de 

sistematização das sugestões oriundas de Agentes de 

Defensoria Psicólogos e Assistentes Sociais dos Centros de 

Atendimento Multidisciplinar, organizando-as na perspectiva 

de contribuir para a melhoria do exercício profissional nas 

unidades da Defensoria Pública
60
.  

Após conhecer as três frentes de atuação, ao lado da 

linha do tempo, dentro de uma caixa envidraçada, tive 

                                                             
59 Em dezembro de 2014, a Defensoria conta com nove Núcleos divididos por atuação nas seguintes 

temáticas: Cidadania e Direitos Humanos – possui um psicólogo na equipe; Infância e Juventude – 

possui uma psicóloga e uma assistente social na equipe; Situação Carcerária – possui uma assistente 

social na equipe; Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito – possui uma psicóloga e uma 

assistente social na equipe; Direitos da Mulher – possui uma psicóloga e uma assistente social na equipe; 

Direitos do Idoso e da pessoa com deficiência – possui uma psicóloga e uma assistente social na equipe; 

Defesa do Consumidor; Habitação e Urbanismo e Segunda Instância e Tribunais Superiores, conforme o 
texto de apresentação. Os três últimos Núcleos não possuem profissionais da Psicologia e do Serviço 

Social em sua composição. Cf. http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=3145. 

Acesso em 02 de janeiro de 2013 
60 No período compreendido entre 2010 e 2013, a ATP foi composta por dois profissionais, sendo um da 

Psicologia e uma do Serviço Social. A partir de 2014, a ATP passou a contar com duas psicólogas e duas 

assistentes sociais. O público-alvo das intervenções da ATP são os defensores, especialmente os que 

integram a Administração Superior e a Edepe, e os psicólogos e assistentes sociais dos CAMs e Núcleos 

Especializados. Cf. http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=5416. Acesso em 02 

de janeiro de 2013. 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=3145
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=5416
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acesso à Deliberação nº 187, de 12 de agosto de 201061, que 

versava sobre “a estrutura e o funcionamento dos CAMs”. O 

documento parecia muito antigo, quase um pergaminho, dada 

sua coloração e desgaste. Espantou-me observar que a data 

de sua elaboração era de agosto de 2010, sendo que havia 

passado por modificações em janeiro de 2014, quando da 

entrada de novos psicólogos e assistentes sociais na 

organização.  

O texto
62
 começava apresentando que: “os princípios de 

integralidade e efetividade na prestação da assistência 

jurídica reclamam a intervenção interdisciplinar”. Na 

legislação, constam as seguintes atribuições dos CAMs: 

“realizar intercâmbio entre os profissionais que atuam no 

caso”, “orientar-se por diretrizes de intersetorialidade”, 

“fortalecer a integração entre os diversos Núcleos 

Especializados, os demais órgãos da Defensoria e as 

entidades conveniadas de modo a evitar a fragmentação do 

atendimento”, “fortalecer vínculos entre Defensoria e 

comunidade”. Os Centros deveriam seguir as orientações de 

“não substitutividade do atendimento jurídico”, 

“preservação da independência técnica na área de atuação”, 

“estrita obediência aos códigos de éticas e demais normas 

que regulamentam o exercício das atividades dos 

profissionais integrantes dos CAM”, de acordo com as normas 

da organização.  

A Deliberação também previu a criação da Comissão de 

Estudos Interdisciplinares um espaço para analisar casos 

paradigmáticos, sugerir rotinas ao Conselho Superior da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, apontar 

                                                             
61 Cf.  

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/0/Documentos/Delibera%c3%a7%c3%a3o%20CSDP

%20n%c2%ba%20187.pdf, acesso em 20 de janeiro de 2015 (Anexo V). 
62 Idem.  

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/0/Documentos/Delibera%c3%a7%c3%a3o%20CSDP%20n%c2%ba%20187.pdf
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/0/Documentos/Delibera%c3%a7%c3%a3o%20CSDP%20n%c2%ba%20187.pdf
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diretrizes de atuação e apreciar propostas formuladas pela 

ATP, composta por defensores públicos, psicólogos, 

assistentes sociais e representantes de instâncias do 

Conselho Superior da Defensoria Pública
63
.  

 

Do prescritivo às práticas...  

Distanciando-me do painel, encontrei um fone de ouvido. 

Ao colocá-lo, percebi que eram apresentados depoimentos de 

psicólogos e assistentes sociais sobre as práticas 

desenvolvidas nos CAMs
64
. Acompanhemos o que eles nos 

apresentam:  

Depoimento 1:  

Atenção! As pessoas que procuram atendimento na 

Defensoria Pública não nos encontram inicialmente. 

Primeiro, elas são atendidas por defensores públicos e/ou 

por estagiários de Direito que fazem encaminhamentos para 

nós, caso avaliem que seja necessário nosso trabalho.  

Depoimento 2:  

Nós que atuamos nos CAMs temos práticas diferentes 

dependendo da região em que se localiza a unidade de 

Defensoria que trabalhamos! Os fluxos e as rotinas das 

unidades são diferentes!  

Depoimento 3:  

Os coordenadores dos CAMs são defensores públicos 

indicados pela Administração Superior. Eles nos ajudam a 

                                                             
63Idem nota 61.  
64 As narrativas que seguem foram construídas a partir do acompanhamento realizado durante o percurso 

de pesquisa (grifos nossos).  
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organizar os plantões de atendimento do CAM, definindo 

escalas, prioridades e critérios para o atendimento. Também 

avaliam periodicamente nosso trabalho e fazem a gestão 

local de convênios, projetos e parcerias ligadas à atuação 

do CAM.  

Depoimento 4:  

Na capital, a atuação dos CAMs se divide em diversas 

atividades. Entre 2010 e 2013, realizamos plantão de 

atendimento na triagem, seguindo o modelo dos defensores no 

rodízio de profissionais, deslocando-nos periodicamente 

para a unidade de Defensoria localizada no centro de São 

Paulo. Lá, recebíamos encaminhamentos dos defensores que se 

encontravam também de plantão na triagem naquele dia. A 

triagem na capital era centralizada, mas não compartilhada, 

pois os defensores atendiam sozinhos e recorriam a nós caso 

avaliassem necessária a atuação da Psicologia e/ou do 

Serviço Social. Nas unidades onde trabalhamos, ou seja, 

onde estamos lotados, realizamos atendimentos que também 

chegam a nós, em geral, pelos defensores ou pelos 

estagiários de Direito. Estes atendimentos, geralmente, 

estão relacionados com questões que envolvem famílias, 

violências, saúde mental, vulnerabilidade social e 

dependência química. Outra atividade desenvolvida por nós é 

a realização de tentativas de conciliação e de mediação de 

conflitos. Nestes casos, nossa atuação também é chamada de 

facilitação de composições consensuais de conflitos e, em 

geral, são solicitadas nas situações referentes a 

problemáticas familiares. Em determinados casos somos 

convocados a exercer a função de assistente técnico nos 

processos judiciais, elaborando quesitos, laudos e 

pareceres que poderão vir a ser utilizados no processo 

judicial. Nesta elaboração, procuramos nos deslocar de um 
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olhar individual sobre as problemáticas e produzir um 

documento que possa vir a dar visibilidade para as 

dificuldades da pessoa que é atendida pela Defensoria em 

acessar a rede e à precariedade das políticas públicas e 

sociais. Para conhecer a realidade das comunidades que 

atendemos, fazemos encontros periódicos com lideranças e 

grupos comunitários e desenvolvemos projetos de educação em 

direitos por meio da realização de oficinas, rodas de 

conversa, elaboração de material informativo, entre outros 

recursos. A efetividade de nossa prática também depende do 

trabalho realizado em rede com outros equipamentos, ou 

seja, o trabalho intersetorial. A intersetorialidade 

costuma acontecer especialmente nas áreas de saúde, 

assistência social e habitação e moradia. Por isso, 

contatamos os profissionais que atuam nestas áreas com 

frequência através de reuniões sistemáticas para discussão 

de casos e construção de estratégias de intervenção. O 

contato também é feito por telefone e por meio de cartas e 

ofícios. Na área da infância e juventude, participamos das 

audiências concentradas que são encontros realizados fora 

da estrutura física do Poder Judiciário, reunindo jovens, 

famílias, comunidade e profissionais do Sistema de Justiça 

– Poder Judiciário, Ministério Público – do Conselho 

Tutelar, das escolas da Saúde e da Assistência Social para 

debater e resolver situações consideradas problemáticas. 

Participamos de vários espaços de reuniões: reuniões com a 

ATP, reuniões com psicólogos e assistentes sociais que 

atuam em diferentes unidades e regiões do estado, reuniões 

de equipe CAM, reuniões com núcleos especializados, 

supervisão dos estagiários do CAM, reuniões com as 

faculdades e universidades parceiras nos estágios, reuniões 

com a rede. A partir destes encontros, costumam surgir 

questões que nos demandam aprofundamento. Por isso, 
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organizamos alguns grupos de trabalho – GTs – que reúnem 

profissionais interessados em estudar e elaborar 

estratégias de atuação em determinadas áreas. Nos anos de 

2012 e 2013, realizamos plantões de atendimento no Centro 

de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, o CRATOD, 

num momento bastante tenso por conta de uma série de ações 

do governo do estado que visava promover uma higienização 

na cracolândia, região do centro da cidade de São Paulo, 

conhecida por ser frequentada por vários usuários de crack.  

Depoimento 5:  

Nós que atuamos na região metropolitana e no interior 

do Estado, desenvolvemos muitas das atividades dos 

profissionais que trabalham na capital. No entanto, 

sentimos que nossa prática é mais solitária, pois quando 

não trabalhamos sozinhos, constituímos equipes com 

pouquíssimos profissionais e estamos distantes da estrutura 

que a Defensoria Pública dispõe na capital. Além disso, 

encontramo-nos em cidades com realidades próprias que, em 

geral, possuem limitadas ações das políticas públicas e 

sociais. 

Depoimento 6:  

Em relação à composição dos CAMs, não vamos esquecer 

que em 2010, quando ingressamos na Defensoria, somente as 

unidades da capital contavam com profissionais da 

Psicologia e do Serviço Social. Os CAMs da região 

metropolitana e do interior do estado eram constituídos por 

somente um dos profissionais. No ano de 2014, com a entrada 

de novos colegas na organização, procuramos garantir que 

cada CAM contasse, ao menos, com um profissional de cada 

área.  
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Depoimento 7:  

Pouco tempo depois de nosso ingresso na Defensoria, foi 

constituído um grupo para pensar a atuação da organização 

em casos considerados paradigmáticos. Assim, surgiu a 

Comissão de Estudos Interdisciplinares composta pela ATP, 

por representantes do Conselho Superior da Defensoria, 

defensores coordenadores de CAM, e psicólogos e assistentes 

sociais, que atuam nas diferentes regiões – capital, região 

metropolitana e interior do estado.  

Depoimento 8:  

Nós, psicólogos e assistentes sociais, organizamos 

vários eventos na Defensoria para discutir assuntos 

diversos. Todos os anos, no dia em que as categorias 

comemoram o dia da profissão, organizamos seminários para 

pensar o nosso trabalho. Também fazemos eventos nas 

unidades e contamos com a participação das três áreas – 

Psicologia, Serviço Social e Direito. Os temas que já foram 

temas de eventos são os seguintes: saúde mental, uso de 

drogas, violência doméstica contra a mulher, gênero e 

questões de infância e juventude. Estes eventos são 

organizados em parceria com a Escola, a Edepe. Falando em 

formação, lembrei que quando ingressamos na Defensoria foi 

oferecido um curso preparatório pela Edepe que tinha por 

objetivo nos acolher e nos capacitar para o trabalho na 

organização. Foi um curso bem interessante, pois 

aproveitamos para conhecer os futuros colegas de trabalho. 

Cerca de um ano depois, a Edepe organizou outro curso, não 

mais de ingresso, mas de educação continuada para todos os 

integrantes da Defensoria. Já passou certo tempo isso.  
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Em relação aos cursos citados no último depoimento, o 

painel mostrava que em novembro de 2010 iniciaram-se 

módulos de capacitação sobre atendimento que se estenderam 

até início de 2012. Este curso foi uma iniciativa da Edepe, 

tendo suporte da ATP, com o objetivo de construir uma 

política institucional de educação permanente, voltada ao 

atendimento qualificado da população para todos os 

integrantes da Defensoria Pública65.  

Participaram da capacitação psicólogos e assistentes 

sociais que atuavam nos CAMs, na ATP e nos Núcleos 

Especializados, defensores públicos, estagiários, Edepe, 

Ouvidoria-Geral e Administração Superior. A programação do 

curso contemplou momentos específicos de discussão para se 

pensar a elaboração de novas rotinas de atendimento à 

população.  

Voltando à linha do tempo apresentada na entrada da 

sala, podia-se ver o último marcador. Ele indicava 2014 

como o ano de aumento do número de psicólogos e assistentes 

sociais na Defensoria Pública. Numericamente, isto 

significa que o quadro passou de 47 para 117, com isso a 

organização conta, em janeiro de 2015, com 61 profissionais 

da Psicologia e 56 do Serviço Social. Este crescimento 

estava relacionado a um movimento de expansão de toda a 

Defensoria, pois, além do ingresso destes novos psicólogos 

e assistentes sociais, houve a entrada de defensores, 

                                                             
65 O curso foi organizado em seis módulos temáticos divididos da seguinte forma: módulo I – resolução 

alternativa de conflitos; módulo II – transtorno mental; módulo III – atendimento às crianças e 
adolescentes e às mulheres em situação de violência; módulo IV – discriminação e preconceito; módulo 

V – atendimento a pessoas idosas e pessoas com deficiência; módulo VI – dependência química, 

alcoolismo e situação de rua. Os módulos contaram com a participação de diferentes atores na condução 

das palestras e mesas-redondas – profissionais e pesquisadores de diferentes formações: Direito, 

Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Medicina, Sociologia; professores universitários; 

operadores do Sistema de Justiça – defensores públicos, juízes e promotores; representantes dos 

Conselhos de Psicologia e de Serviço Social; servidores que atuam em secretarias e órgãos municipais e 

estaduais; usuários da Defensoria e militantes de movimentos sociais. Fonte: material de divulgação do 

curso disponibilizado pela ATP (grifos nossos).  



48 

 

servidores administrativos, a criação de novas unidades de 

atendimento  

Ao terminar a visita nessa sala, recebi um folder 

intitulado “NOTAS SOBRE A EMERGÊNCIA DO CAMPO PSI-

JURÍDICO”. Vejamos o que este material nos apresenta.  
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Folder: NOTAS SOBRE A EMERGÊNCIA DO CAMPO PSI-

JURÍDICO
66

  

 

“O presente não é só o contemporâneo, e a 

memória de tal herança nos é necessária para 

compreender e agir hoje”.  

Robert Castel (1998, p. 23).  

 

A aproximação entre estes saberes remonta a uma série de movimentos que 

marcaram, no mundo Ocidental, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, 

entre os séculos XV e XVIII. De acordo com Jacó-Vilela (1999b), no período da Idade 

Média a representação de homem era subjugada à rede de relações sociais em que cada 

um estava inserido. Assim, a identidade se situava em termos das posições relativas 

ocupadas por cada um no conjunto de relações sociais (nobre, servo, pai, filho, artesão 

etc.), sendo demarcada pela diferença. Tratava-se de uma sociedade holista, totalitária, 

estamental, na qual não se tinha a noção de individualidade, uma vez que eram as 

relações e o lugar que se ocupava nelas que diziam quem era aquele sujeito.  

Com o advento da Idade Moderna no Ocidente, o mundo holístico e relacional que 

organizava a sociedade foi passando por diversas transformações67. Podemos destacar 

alguns acontecimentos que potencializaram uma série de mudanças nos modos de viver: 

no plano do conhecimento, a revolução científica de Galileu (a “verdade” passa a não 

ser revelada apenas pela Igreja); no plano econômico, a expansão do capitalismo; e no 

plano político, as revoluções Inglesa, no século XVII, e Americana e Francesa, no 

século XVIII.  

Esta última, a Revolução Francesa, com seus princípios de igualdade, liberdade e 

fraternidade, trouxe uma nova visão de homem como “aquele que tem como direitos 

                                                             
66 Compreendemos que a categoria “trabalhadores sociais” (CASTEL, 1998; DONZELOT, 1998) inclui 

psicólogos e assistentes sociais. Em razão destes saberes apresentarem um percurso semelhante de 

aproximação junto à área jurídica, optamos por privilegiar o histórico da relação entre Psicologia e 

Direito. Para maiores informações sobre a trajetória específica do Serviço Social no sistema de justiça, 

sugerimos a leitura de FÁVERO, 1999, 2005, 2013.  
67 Este processo não ocorreu de forma linear e simples, sendo um movimento com muitas complexidades 

e contradições.  
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naturais, a igualdade e a liberdade” (JACÓ-VILELA, 1999b, p. 11), influenciando 

fortemente a construção da noção de direitos humanos no mundo Ocidental68.  

Segundo Jacó-Vilela (1999b, p. 11), o Direto Moderno possui como princípio a 

universalidade do homem, que passa a ser entendido como “sujeito da razão, livre e 

igual aos demais seres humanos”. Este será o ideário liberal da sociedade burguesa que 

passou a ser a visão hegemônica de mundo, vindo a produzir, ao longo da Sociedade 

Moderna, a noção de individualismo. Assim, de acordo com Jacó-Vilela: 

“[...] não mais a perspectiva do homem definido pelas posições 
que ocupa, mas a presença do indivíduo, ser moral 

independente, autônomo, senhor do livre arbítrio. Este é o 

sujeito jurídico, o cidadão portador da razão, cuja interação com 
os outros – igualmente indivíduos- não se regula mais por uma 

ética ligada à religião e por relações familiares ou de grupos na 

comunidade tradicional. Senhores da razão, os indivíduos agora 

se associam, estabelecem contrato em sociedade” (JACÓ-
VILELA, 1999b, p. 12).  

A noção de sujeito jurídico, pautada no principio da igualdade jurídica, traz o 

desafio de como tratar as diferenças, uma vez que as desigualdades não deixaram de 

existir, tornando-se, até mesmo, mais acentuadas com o avanço do capitalismo como 

sistema de produção As diferenças entre os sujeitos passaram a ser explicadas por meio 

do estudo sobre a “interioridade do ser” (JACÓ-VILELA, 1999b).  

A Psicologia inicia sua trajetória científica com o estudo experimental dos 

processos psicológicos, a partir de Wundt, responsável pela criação do primeiro 

Laboratório de Psicologia Experimental, em 1879, em Leipizig, Alemanha. Por meio da 

análise dos processos comuns a todos os seres humanos (lógica universalista), procurou 

estabelecer relações entre as condições ideais da percepção, memória, motivação etc., e 

aquilo que determinava seu aparecimento diferenciado. Este modelo serviu como 

referência para o desenvolvimento da Psicologia em outros lugares, entre eles, o Brasil 

(BRITO, 2012; JACÓ-VILELA, 1999b).  

Com o tempo, os testes foram instrumentos que possibilitaram manter as regras de 

funcionamento que eram garantidas no laboratório, tornando-se uma técnica 

                                                             
68 Para ampliar a discussão sobre a construção da ideia de direitos humanos, sugerimos a leitura de: 

COIMBRA; LOBO; NASCIMENTO, 2008. 
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privilegiada de produção de saber e de prática psicológica. Carregada de forte ideário 

positivista, a Psicologia foi se afirmando como uma ciência capaz de dizer “a verdade” 

sobre o comportamento humano. Assim, o campo jurídico se tornou para a Psicologia 

uma possibilidade de aplicação de suas técnicas de exame e de avaliação, para além dos 

laboratórios (ALTOÉ, 2001; JACÓ-VILELA, 1999b).  

Ana Jacó-Vilela (1999b), Sônia Altoé (2001) e Leila Brito (1993, 2012), ao 

traçarem alguns elementos sobre “os primórdios da Psicologia Jurídica”, apontam sua 

estreita ligação com o nascimento da Psiquiatria do século XVIII, especialmente com os 

estudos para explicar as degenerescências dos criminosos, como a frenologia de Galton 

e a antropologia criminal de Lombroso com suas interpretações sobre as capacidades 

humanas (caráter, funções intelectuais) por meio das características físicas do indivíduo.  

Leila Brito (1993; 2012) e Sônia Altoé (2001) nos mostram que a aproximação da 

Psicologia com o Direito, no final do século XIX, fez surgir o que se denominou 

“psicologia do testemunho”. Através do estudo experimental dos processos 

psicológicos, a psicologia do testemunho tinha como objetivo verificar a fidedignidade 

do relato do sujeito envolvido em um processo jurídico, isto é, analisar se os “processos 

internos propiciam ou dificultam a veracidade do relato”. A ideia presente nesta 

perspectiva é que se conheça a Psicologia para usá-la nos embates jurídicos, seja para 

descobrir as mentiras e os subterfúgios dos indivíduos, seja para manipular os fatos e os 

depoimentos em prol de seus argumentos (SILVEIRA et al., 2010). 

No Brasil, a regulamentação do exercício profissional da Psicologia ocorre em 

1962, em meio a um viés positivista, expresso nas grades curriculares dos cursos que 

continham um grande número de matérias relacionadas ao estudo e à aplicação de 

técnicas psicométricas (BRITO, 2012). A Psicologia jurídica
69

 seguia essa mesma linha 

e recebeu forte influência de Mira y López (1896-1964), psiquiatra espanhol que 

                                                             
69 Psicologia Jurídica é uma das denominações dessa área da Psicologia que se relaciona com o sistema 

de justiça ou ainda com as condutas que são de interesse do jurídico ou do Direito (também nomeada 

como Psicologia Forense ou Psicologia e Lei), cf. FRANÇA, 2004. 
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publicou, em 1945, a conhecida obra denominada “Manual de Psicología Jurídica”
70

. 

(BRITO, 2012).  

 Segundo Jacó-Vilela (1999a), o professor Eliezer Schneider (1916-1998) foi outra 

grande referência nos estudos da Psicologia na interface com a Justiça. Sua formação 

era em Direito e seu interesse apontava para os estudos da relação entre Psicologia e 

Direito penal. Ele lecionou a matéria de Psicologia jurídica nos cursos de Psicologia da 

Universidade do Estado de Rio de Janeiro (UERJ) e na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). Para a autora:  

A personalidade do criminoso, o papel da punição, a influência 

do sistema penal na recuperação, ou não, da delinquência, esses 
são os temas de seu interesse. Não a formalidade da lei, mas 

seus efeitos na constituição do indivíduo (JACÓ-VILELA, 

1999a, p. 332).  

Em relação às práticas, os primeiros trabalhos desenvolvidos por psicólogos foram 

como peritos indicados pelos magistrados e visavam à realização de diagnósticos 

psicológicos. Cabia ao profissional, que não possuía vínculo como servidor do Poder 

Judiciário, fornecer um parecer técnico-científico com o intuito de prover subsídios à 

decisão dos juízes. Essa prática inicial da psicologia voltava-se predominantemente à 

realização de perícia, exame criminológico e parecer psicológico baseado no 

psicodiagnóstico, feitos com base em entrevistas e em resultados da aplicação de testes 

psicológicos (ALTOÉ, 2001; BRITO, 2012).  

A entrada da Psicologia na cena judiciária brasileira ocorreu com o 

reconhecimento da profissão, na década de 1960, sendo posterior à do Serviço Social
71

. 

No âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, deu-se por meio da atuação junto à 

                                                             
70 O autor veio ao Brasil para ministrar cursos, ajudando a criar o Instituto de Seleção e Orientação 

Profissional (Isop), da Fundação Getúlio Vargas. Sua obra se dedica ao estudo da Psicologia jurídica, 

apresentando estreita relação com o Direito penal, cf. BRITO, 2012. 
71 As primeiras práticas de assistentes sociais no Sistema Judiciário brasileiro ocorreram na década de 

1940. Naquele período, a atuação se dava através do trabalho sem remuneração no antigo Juizado de 

Menores, caracterizando-se por uma prática de apoio às famílias que tinham seus filhos em situação de 

institucionalização. O ingresso formal no Tribunal de Justiça iniciou em meados nos anos 1950 com a 

proposição e desenvolvimento de ações que assegurassem alguma proteção social. Num segundo 

momento, a intervenção do Serviço Social passou a direcionar-se a práticas focadas no controle social de 

comportamentos considerados “desviantes” para a sociedade. Assim, o saber sobre as relações sociais e 

familiares passou a ser sistematizado em informes, relatórios e laudos, servindo como suporte para a 

decisão judicial (FÁVERO, 2013). 
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Vara da Infância e Juventude no trato das questões que envolviam a “menoridade” 

(BERNARDI, 1999, p. 105).  

Segundo Deise Bernardi (1999), psicóloga do Tribunal de Justiça de São Paulo, o 

Código de Menores de 1979
72

 previa a atuação de uma equipe técnica. Tal previsão 

legal possibilitou a criação de Audiências Interprofissionais, que incluíam a atuação psi 

na condição de auxiliar direto do juiz e integrante de uma equipe multidisciplinar 

composta também por assistentes sociais
73

.  

No início dos anos 1980, os psicólogos se inseriram nas agências de Colocação 

Familiar, ainda de forma voluntária, localizadas em diversas regiões da cidade. Suas 

atribuições eram avaliar e acompanhar famílias, com o objetivo de auxiliar na 

“reestruturação familiar e manutenção da criança no lar como medida preventiva à 

internação” (BERNARDI, 1999, p. 106), bem como realizar encaminhamentos quando 

necessário. Modificações na legislação passaram a incluir o trabalho com “a população 

infanto-juvenil em condição irregular” (BERNARDI, 1999, p. 106). 

Em 1981, ocorreram as primeiras contratações de psicólogos pelo Tribunal de 

Justiça. As funções do Serviço de Psicologia eram de assessorar o magistrado com o 

estudo do caso desde a avaliação psicológica preliminar até a apresentação de propostas 

de intervenção. O profissional também atuava em “situações de crise da criança ou da 

família e indicava os tratamentos psicológicos mais adequados a cada caso” 

(BERNARDI, 1999).  

Apesar de já existir atuação de psicólogos junto aos tribunais, o primeiro concurso 

público será realizado em 1985, no Tribunal de Justiça de São Paulo, para intervirem 

nas Varas de Menores e nas Varas de Família e Sucessões. Seu trabalho se daria com 

outros profissionais, em equipes denominadas “interprofissionais”, que passaram a ser 

obrigatórias com o advento da nova legislação: o Estatuto da Criança e do Adolescente 

                                                             
72 Legislação que substituiu o Código de Menores de 1927. O Código trouxe a perspectiva da “situação 

irregular pela condição de marginalizado”. Tal reconhecimento não provocou mudanças substantivas 

sobre a política das crianças e dos adolescentes. 
73 Em 1979, dois psicólogos iniciaram em São Paulo uma atuação de forma voluntária, colaborando com 

o Serviço de Colocação Familiar (Lei Estadual nº 560 de 1949), com trabalho de foco terapêutico às 

famílias. Posteriormente, estes profissionais estagiaram na Fundação Estadual de Bem- Estar ao Menor 

(Febem) com objetivo de prepararem-se para intervir nos tribunais (BERNARDI, 1999). 
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(ECA), compostas por, além de psicólogos, assistentes sociais e psiquiatras forenses 

(ALTOÉ, 2001; BERNARDI, 1999). 

Os psicólogos, procurando atender às exigências postas à sua atuação junto ao 

poder judiciário, buscaram se especializar. Em 1980, encontraremos o primeiro curso de 

especialização, oferecido pelo departamento de psicologia clínica, denominado 

“Psicodiagnóstico para Fins Jurídicos” (ALTOÉ, 2001). Em 1986, o curso passou por 

uma reformulação, inserindo-se no departamento de psicologia social. Tal alteração 

também sinaliza as modificações que se encontravam em curso, fruto de 

questionamentos sobre a atuação profissional nesse contexto.  

Bernardi (1999) refere que a intervenção psi ia além da perícia, passando a exigir 

do profissional dar conta de conflitos existentes entre uma prática com ferramentas da 

clínica num contexto judiciário. Assim, questões referentes aos limites profissionais 

começam a apontar para dúvidas quanto aos papeis e à construção de “identidade 

profissional” nesse campo (BERNARDI, 1999). 

Encontramos no Brasil uma reflexão consistente sobre a prática profissional da 

psicologia junto às instituições do direito e sobre as mudanças que aí têm ocorrido, 

principalmente a partir da década de 1980, quando, após longo período de regime 

militar, intensifica-se a discussão sobre a cidadania e os direitos humanos. (ALTOÉ, 

2001). Nesse momento, acompanha-se um processo de maiores inquietações e 

indagações sobre os fazeres e de ampliação dos campos profissionais.  

Estudiosos e militantes desse campo têm contribuído para imprimir uma 

perspectiva crítica à chamada Psicologia Jurídica
74

, problematizando sua hegemônica 

utilização a favor do controle social, quando o psicólogo constitui-se em agente acrítico 

de processos de exclusão social (ALTOÉ, 2001; ARANTES, 2004, 2008; BRITO, 1993, 

2004, 2012). 

                                                             
74 O Conselho Federal de Psicologia (CFP) vem utilizando a expressão “Psicologia na interface com a 

justiça” para contemplar a atuação não só dos psicólogos que atuam nos tribunais, mas também os que 

executam trabalhos que são encaminhados ao sistema de Justiça. Assim, esta perspectiva amplia a 

compreensão do trabalho em interface ao incluir os psicólogos que exercem sua prática profissional nas 

unidades que executam medidas socioeducativas, nas penitenciárias, nos Conselhos Tutelares, nos 

Centros de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), nas ONGs, nos consultórios privados 

ao serem acionados como assistentes técnicos, entre outros, cf. BRITO, 2012; CFP, Revista Diálogos, 

2012.  
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 Tais questionamentos apontam diversas direções de críticas: insatisfação com o 

seu próprio fazer, quando restrito às atividades avaliativas (com questionamentos éticos 

sobre sigilo, compartilhamento de informações com outros profissionais e o que 

significa fazer “perfis” psicológicos para a utilização de terceiros); fragilidade 

epistemológica do seu próprio campo de conhecimento (levando-o a constantes 

indagações sobre o objeto, método e técnicas da psicologia jurídica); falta de autonomia 

profissional (dada a subordinação hierárquica, real ou imaginária, ao magistrado) 

(ARANTES, 2008; BRITO, 2012).  

Essa confusão de papeis e de funções no contexto jurídico tem se refletido no 

grande número de representações junto às comissões de ética dos Conselhos Regionais 

de Psicologia contra os profissionais que atuam no sistema de justiça, envolvendo, 

principalmente, os profissionais que atuam com avaliação psicológica (BRITO, 2012; 

SHINE, 2012).  

Sidney Shine (2012), no artigo “Avaliando a avaliação psicológica”, discorre 

sobre a utilização de ferramentas avaliativas para subsidiar decisões jurídicas no que diz 

repeito às questões de guarda e visita de filhos, levantando preocupações com o trabalho 

do psicólogo na função de assistente técnico
75

. Para Brito (2012, p. 201): “... 

comportamentos como o se suspeitar de quem se está atendendo, verificar se o que está 

sendo dito seria verídico ou não e desenvolver postura investigativa soam como tarefas 

apropriadas a outras categorias profissionais que não a dos psicólogos”. A autora 

sinaliza que a avaliação psicológica não deve ser reduzida a uma investigação qualquer, 

sob o risco de ser igualado ao ato de investigar, pois, assim, pode, facilmente, se 

aproximar de outras intervenções da área da Justiça.  

O que cabe ao psicólogo na interface com a justiça? Sua prática no contexto 

jurídico está orientada pelos preceitos éticos da profissão? Que uso os demais 

operadores do Direito tem feito da intervenção psi? Estas são algumas questões que têm 

levado o Conselho Federal de Psicologia (CFP) a dedicar especial atenção a essa área, 

visto a realização de constantes debates e eventos, a elaboração de diversas 

                                                             
75 O assistente técnico é o profissional indicado pelas pessoas envolvidas no processo judicial para fazer 

avaliação psicológica. O perito é o profissional nomeado pelo juiz para utilizar ferramentas avaliativas, 

podendo integrar a equipe interprofissional do Tribunal de Justiça ou não, cf. DAL PIZZOL, 2009. 
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publicações
76

 que abordam o trabalho nesse contexto e a construção de resoluções que 

visam orientar as práticas
77

.  

Nesse sentido, no ano de 2010, foram lançadas pelo CFP três resoluções que 

abordam a atuação da Psicologia na interface com a Justiça (008/2010 – atuação do 

perito e assistente técnico; 009/2010 – atuação do psicólogo no sistema prisional, 

suspendendo a realização do exame criminológico e 010/2010 – orienta a escuta de 

crianças no sistema de justiça)
78

. 

A Resolução 008/2010, que dispõe sobre a atuação do psicólogo como perito e 

como assistente técnico no Poder Judiciário, evidencia a preocupação ligada aos 

aspectos éticos decorrentes das diferentes vinculações dos profissionais com os 

demandantes de seu trabalho (BRITO, 2012; SHINE, 2012). 

No campo do Direito Penal e Criminal, onde a Psicologia iniciou sua aproximação 

com a Justiça, encontramos indagações dos profissionais também relacionadas às 

avaliações realizadas e seus efeitos. Segundo Brito:  

“[...] muitos psicólogos alegavam que não seria de competência 

da categoria propor regressões ou progressões de regime para 
detentos. Além disso, os critérios que norteavam tais avaliações 

– quase sempre centrados no grau de periculosidade que o preso 

ainda apresentasse – também eram motivo de contundentes 

reprovações” (BRITO, 2012, p. 198).  

                                                             
76 Relatório sobre as inspeções às unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei (2006); 

Relatório do Ano Temático da Avaliação Psicológica (2011/2012); FALANDO SÉRIO sobre prisões, 

prevenção e segurança pública (2008); Diretrizes para atuação e formação dos psicólogos do sistema 

prisional brasileiro (2007); Referências Técnicas para atuação das(os) psicólogas(os) no Sistema Prisional 

(2012); Referências Técnicas para atuação de psicólogas (os) em programas de Atenção à mulher em 

situação de violência (2013). Fonte: http://site.cfp.org.br/publicacoes/relatorios-e-cartilhas/page/4/. 

Acesso em 31 de outubro de 2014. Serviço de proteção social a crianças e adolescentes vítimas de 

violência, abuso e exploração sexual e suas famílias: referências para atuação do psicólogo (2010); 

Referências técnicas para atuação de psicólogos no âmbito das medidas socioeducativas em unidades de 
internação (2010); Referências técnicas para atuação do psicólogo em Varas de Família (2010). Fonte: 

http://crepop.pol.org.br/novo/cat/publicacoes/documentos-de-referencia, acesso em: 31 de outubro de 

2014.  
77 A Resolução nº 007/2003, que institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos, recomenda 

que os profissionais, ao elaboraram pareceres e laudos, devem se basear exclusivamente em instrumentais 

técnicos que se configuram como métodos e técnicas psicológicas para a coleta de dados, estudos e 

interpretação de informações a respeito da pessoa ou grupo atendido, cf. BRITO, 2012. 
78 Para acessar as resoluções, Cf. http://site.cfp.org.br/legislacao/resolucoes-do-cfp/. Acesso em: 31 de 

outubro de 2014.  

http://site.cfp.org.br/publicacoes/relatorios-e-cartilhas/page/4/
http://crepop.pol.org.br/novo/cat/publicacoes/documentos-de-referencia,%20acesso%20em:%2031%20de%20outubro%20de%202014.
http://crepop.pol.org.br/novo/cat/publicacoes/documentos-de-referencia,%20acesso%20em:%2031%20de%20outubro%20de%202014.
http://site.cfp.org.br/legislacao/resolucoes-do-cfp/
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A preocupação do CFP com o trabalho da psicologia nesse contexto, juntamente 

com as questões levantadas pelos profissionais, deu origem à Resolução 009/2010 que 

vedava aos psicólogos a realização do exame criminológico. Esta resolução foi 

construída com base no entendimento de que o exame criminológico se tratava de uma 

prática estigmatizante, classificatória e violadora dos direitos humanos (KOLKER, 

2005; RAUTER, 2003)
79

.  

A discussão sobre a prática do exame criminológico também abarcou operadores 

do Direito e teve como desdobramentos a suspensão da Resolução e a aprovação de uma 

nova orientação, a Resolução 12/2011, que manteve a realização do exame com 

alterações (BRITO, 2012; CFP, 2012)
80

.  

Na área da infância e juventude, também encontramos uma série de 

questionamentos sobre os fazeres psi. Com o advento do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o ECA (1990), teremos uma legislação que passa a tratar dos direitos de 

todas as crianças e jovens brasileiros na condição de “sujeitos de direitos”, saindo da 

perspectiva da Doutrina Tutelar para a Doutrina da Proteção Integral (ALTOÉ, 2001). 

Apesar de a Psicologia já estar inserida neste contexto, será com a nova lei que haverá a 

previsão para instituir o trabalho de equipe interprofissional com o intuito de assessorar 

os juízos, nos casos envolvendo crianças e adolescentes sujeitos às redes de 

socioproteção e socioeducação
81

 (BRITO, 2012). 

Na década de 1990, no contexto da infância e juventude, as críticas se direcionam 

para a inadequação dos trabalhos desenvolvidos com jovens em cumprimento de 

medida socioeducativa nas Fundações Estaduais de Bem-Estar ao Menor (Febems) de 

                                                             
79 A categoria mostrou-se dividida nesse debate entre os favoráveis à avaliação nas possibilidades de 

reincidência e insatisfeitos com as condições de trabalho, que consideravam importante a avaliação 

psicológica das pessoas presas, mas não nos moldes do exame criminológico, defendendo a volta do 

debate para criação de diretrizes éticas, técnicas e científicas desse novo modelo avaliativo; e os 

defensores da atuação baseada na atenção psicossocial, como parte de um programa de intervenção 

interdisciplinar no sistema prisional (BRITO, 2012; CFP, 2012). 
80 De acordo com o artigo 4º da Resolução 12/2011, o psicólogo realizará a perícia psicológica a partir 

dos quesitos elaborados pelo demandante e dentro dos parâmetros técnico-científicos e éticos da 

profissão. A avaliação não pode ser (re)produtora de estigmatização e nem desconsiderar a multiplicidade 

de elementos presentes na história de vida da pessoa que está sendo avaliada e no contexto em que suas 

ações são produzidas (CFP, 2012).  
81 Na perspectiva da proteção integral, o ECA prevê que crianças e adolescentes sejam assistidos no 

âmbito da socioeducação (para atores de ato infracional) e da socioproteção (para aqueles que encontram 

seus direitos ameaçados ou violados). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em 18 de dezembro de 2014.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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algumas localidades. O questionamento era se os critérios utilizados na confecção dos 

laudos contribuíam para a reabilitação ou não dos jovens que se encontravam 

institucionalizados. Os questionamentos apontavam que as práticas profissionais 

serviam para adestrar os jovens à organização (BRITO, 2012).  

Durante a realização de inspeção nacional às unidades de internação de 

adolescentes em conflito com a lei, feita em 2006 pelo CFP, em parceria com a Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB), foram evidenciadas condições degradantes a que são 

submetidos os jovens em unidades de internação de diversos estados brasileiros 

(superlotação, agressões e falta de atividades). Pesquisas recentes mostram que a 

principal tarefa da equipe interprofissional que integra tais locais continua sendo a 

realização de avaliações periódicas dos adolescentes, com a utilização de critérios não 

muito distintos daqueles que orientavam as práticas durante o Código de Menores de 

1979 (BRITO, 2012).  

No contexto da socioproteção, as críticas também nos conduzem a pensar as 

práticas psi. Nascimento (2012) problematiza a negligência como categoria que passa a 

justificar a intervenção estatal sobre as famílias pobres, no que se refere à prática de 

abrigamento de crianças e adolescentes, mostrando como essa perspectiva se instaura na 

lógica de judicialização da vida
82

.  

A autora tece forte crítica às intervenções jurídicas e sociais que continuam a punir 

os pobres, por exemplo, com a destituição do poder familiar, por meio de abrigamentos 

apressados e imposições de normas de conduta às famílias. Esta discussão levanta 

questões importantes para pensar a prática dos trabalhadores sociais no contexto 

jurídico que não pode sustentar-se num modelo estandardizado, mas, ao contrário, 

ajudar na construção de saídas singulares e criativas, auxiliando na produção de outras 

modulações de vida (NASCIMENTO, 2012). Nesse sentido, evidencia-se a 

criminalização do modo de vida das pessoas pobres, sendo a pobreza diagnosticada 

como situação de risco para a criança, decisão esta respaldada em laudos técnicos 

repletos de preconceitos. Estudos indicam (ROSEMBERG, 1994; FENATO, 2009; 

                                                             
82 Por judicialização da vida entendemos a produção massiva de discursos e práticas punitivo-

criminalizantes tanto no espaço público como no âmbito privado, que, no contemporâneo vão se 

espalhando no tecido social. Assim, o Poder Judiciário se torna instituição mediadora do viver 

(COIMBRA, 2009; LOBO, 2012; NASCIMENTO, 2012).  
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AVARCA, 2011) o quanto as noções de “risco”, “negligência” e “abandono” veiculam 

um imaginário estigmatizante
83

 sobre as famílias pobres.  

Brito et al. (2006) ao analisarem o direito da criança e do adolescente de serem 

ouvidos em processos judiciais, debruçam-se sobre a intervenção de equipes técnicas 

que atuam no sistema de Justiça no que tange à escuta de crianças e jovens, para pensar 

a hipervalorização da fala dos sujeitos das redes de socioproteção, em detrimento 

daqueles que cumprem medidas socioeducativas. Assim, é mantida uma dicotomia entre 

“infância em perigo” e “infância perigosa” (DONZELOT, 1998) na qual os 

profissionais podem contribuir para reforçar estereótipos e invisibilizar questões que 

merecem maior problematização e análise.  

Seguindo no tema da escuta no sistema de justiça, traremos alguns elementos para 

pensar a prática de “depoimento sem dano”
84

 que vem sendo objeto de muitas 

discussões e embates envolvendo psicólogos, assistentes sociais e operadores do direito. 

Nestes programas, conforme problematiza Arantes (2008), o psicólogo não é chamado a 

desenvolver uma prática “psi”, mas a ter uma função de “duplo”, de “instrumento”, ou 

“boca” humanizada do juiz. Neste caso, a autora afirma que este depoimento não será 

“sem dano”, uma vez que anula o espaço onde a criança poderia existir de uma outra 

forma – inclusive fora da conceituação jurídica de vítima.  

Brito (2008) também critica a prática do “depoimento sem dano”, afirmando que 

esta intervenção acarreta confusão de papeis ou indiferenciação de atribuições ao 

solicitar que o psicólogo realize audiências e colha testemunhos. A autora sustenta a 

inadequação dessa prática, especialmente quando vista como atribuição dos psicólogos.  

                                                             
83 Para Erving Goffman: “O normal e o estigmatizado não são pessoas, e sim perspectivas que são 

geradas em situações sociais durante os contatos mistos, em virtude de normas não cumpridas 

provavelmente atuam sobre o encontro” (GOFFMAN, 1982, p. 148-149).  
84 O Projeto Depoimento Sem Dano (DSD) é uma iniciativa da Justiça da Infância e Juventude de Porto 

Alegre, implantado em 2003, para inquirição de crianças e adolescentes com o objetivo de “promover a 

proteção psicológica das vítimas, permitindo a realização de instrução criminal tecnicamente mais 
apurada. O DSD prevê a possibilidade de produção antecipada de prova no processo penal, antes do 

ajuizamento da ação, para evitar que a criança seja revitimizada com sucessivas inquirições nos âmbitos 

administrativos, policial e judicial. (...) A sistemática permite a realização de audiência, simultaneamente, 

em duas salas interligadas por equipamentos de som e imagem. Em recinto reservado, a vítima presta 

depoimento a uma psicóloga ou assistente social. Na sala de audiência ficam o juiz, promotor e as pessoas 

envolvidas no processo judicial. O magistrado faz as inquirições por intermédio do profissional que se 

encontra com a vítima que, dessa forma não se expõe a outras pessoas. Simultaneamente é efetivada a 

gravação de som e imagem em CD, que é anexado aos autos do processo judicial”, vindo a ser utilizado 

como prova no processo. Fonte: http://jij.tjrs.jus.br. Acesso em: 31 de outubro de 2014.  

http://jij.tjrs.jus.br/
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Como pudemos perceber, a prática do DSD tem suscitado uma série de discussões 

que resultou na Resolução 010/2010 que regulamenta a Escuta Psicológica de Crianças 

e Adolescentes envolvidos em situação de violência, na Rede de Proteção, vedando ao 

psicólogo o papel de inquiridor daqueles que supostamente estariam nessa situação 

(BRITO, 2012)
85

. Esta Resolução discute a prática de psicólogos nos programas de 

DSD e tem dividido opiniões e posicionamentos
86

.  

Ainda no âmbito das famílias, um tema que tem gerado muitos tensionamentos é o 

da alienação parental
87

 e a criação da recente lei que trata da punição dos chamados 

genitores alienadores (12.318/2010) (SOUSA; BRITO, 2011). As autoras alertam para 

rápida tramitação do projeto de lei, tendo como efeitos a restrição da problemática que 

envolve os conflitos e as relações familiares pós-divórcio a aspectos individuais. Assim, 

desconsidera fatores sociais e legislativos que, ao longo do tempo, têm contribuído para 

o afastamento de um dos pais após o divórcio do casal
88

.  

Ademais, as autoras questionam de modo crítico a atuação dos psicólogos prevista 

na legislação. O texto legal estaria confundindo, assim como vimos na prática do DSD, 

papéis e funções ao solicitar aos psicólogos que se apoiem no exame dos autos 

processuais para realizar perícia psicológica (ou seja, em documentos produzidos por 

profissionais de outras áreas). Constata-se que esta diverge das orientações do Código 

de Ética Profissional do Psicólogo (2005) e da Resolução 007/2003 (sobre a elaboração 

de documentos), sendo que ambos destacam a importância de se levar em conta 

                                                             
85 O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) igualmente entende que a atuação do assistente social 

como intérprete da fala do juiz na execução da metodologia do DSD não é prática pertinente ao Serviço 

Social (FÁVERO apud BRITO, 2008).  
86 Em 2012, uma decisão judicial suspendeu a Resolução 010/2010 em todo território nacional. Apesar 

disto, o CFP segue reafirmando e alertando para a necessária atenção às orientações éticas que sustentam 

as práticas da Psicologia e a defesa da autonomia profissional. Desse modo, entende que o diálogo entre 

os saberes não se sustenta numa lógica vertical e hierárquica e que este deve ocorrer de forma 

interdisciplinar e interprofissional, pois extrapola as questões procedimentais e inscreve-se num cenário 

mais amplo de defesa dos direitos de crianças e adolescentes (CFP, 2012). 
87 Definida em meados dos anos 1980 pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner, a Síndrome da 

Alienação Parental (SAP) seria um distúrbio infantil que ocorreria especialmente em crianças expostas às 

disputas judiciais entre seus pais. Sua manifestação se expressaria por meio da rejeição exacerbada da 

criança a um dos genitores, sem haver uma justificativa para isso. O distúrbio seria decorrente de “uma 

lavagem cerebral” ou “programação” feita por um dos genitores, visando que a criança rejeite o outro 

genitor (SOUSA; BRITO, 2011).  
88 Como exemplo podemos citar as recorrentes decisões dos magistrados sobre os arranjos pós-divórcio: 

guarda dos filhos “naturalmente” atribuída à mãe (como se a função do cuidado fosse apenas das 

mulheres), o direito à convivência popularizado como “visitas” que se realizam, em geral, aos finais de 

semana etc. Estas decisões jurídicas têm efeitos nos modos de viver das famílias.  
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aspectos históricos e sociais nas avaliações realizadas. Tal previsão legal pode vir a 

contribuir para afastar ainda mais pais e filhos, ao contribuir para naturalizar 

comportamentos e conflitos relacionais como indícios de uma patologia, além de vir a 

ser utilizada para identificação e punição do agressor (SOUSA; BRITO, 2011). 

As mudanças que acompanhamos, especialmente, a partir dos anos 1990, de 

alterações nas legislações e de ampliação das práticas da Psicologia e do Serviço Social 

para além dos tribunais – no Ministério Público, na Defensoria Pública, nas faculdades 

de Direito, nos locais da rede de proteção e promoção de direitos da infância e 

juventude, no âmbito das questões de gênero e de direitos da mulher, tem suscitado nos 

profissionais, como vimos, uma série de questionamentos sobre sua atuação na interface 

com a justiça
89

.  

Tem havido, por exemplo, uma preocupação, antes praticamente inexistente, com 

a promoção de saúde mental dos que estão envolvidos em causas junto à justiça
90

. Tais 

perspectivas críticas têm possibilitado a emergência de novos arranjos e novos regimes 

de saber-fazer entre Direito e Psicologia.  

                                                             
89 O percurso realizado até aqui nos permitiu notar que as experiências que produzem certas inflexões e 

desestabilizações neste campo psi-jurídico envolvem, em geral, as áreas de infância e juventude, família, 

direitos da mulher e gênero. Em minha dissertação de mestrado pude acompanhar a constituição de um 

grupo de assistência jurídica universitária que se ocupava com questões relacionadas a direitos da mulher 

e gênero. Tratou-se de uma experiência em que profissionais e estudantes de Direito e de Psicologia 

colocaram em prática as ferramentas da escuta, da construção coletiva do conhecimento, da reflexão e do 
fazer comum ao darem-se conta de que o “instrumental” tradicional, na teoria e na prática até então 

utilizado, não era efetivo com as problemáticas a eles apresentadas. Como efeito produziram outros 

modos de fazer Psicologia e de fazer Direito, afirmando outros discursos para além da objetividade, da 

neutralidade e da universalidade, orientados por uma outra ética – a do estranhamento, do exercício da 

cidadania e da constante inquietação (OLIVEIRA, 2010). 
90Arantes (2008) assinala a importância de pensarmos nas questões éticas que envolvem o papel do 

psicólogo no Programa de Justiça Terapêutica (JT), no qual o caráter do tratamento é compulsório e o 

foco do acompanhamento psicológico é o controle da abstinência, sendo que o psicólogo deve produzir 

prova que depõe contra o sujeito. A inclusão nos Programas de JT implica, dentre outros procedimentos, 

que o adolescente concorde em ser submetido a testes periódicos e aleatórios de urina, dado que a JT 

prega total abstinência de drogas ilícitas e de bebidas alcoólicas, definindo o tratamento como pena a 
justiça como terapêutica. Gramkow (2012) alerta que em nome da perspectiva da proteção e do direito ao 

tratamento, criam-se simulacros de manicômios judiciários para jovens, referindo-se às Unidades 

Experimentais de Saúde (UES). A UES, inaugurada em dezembro de 2006 no estado de São Paulo em 

convênio entre as Secretarias da Saúde, Justiça e Administração Penitenciária, destina-se a oferecer 

atendimento para autores de ato infracional portadores de diagnóstico de transtorno de personalidade e/ou 

de periculosidade, durante o cumprimento de medida socioeducativa de internação em regime de 

contenção. Tal atendimento se sustenta com o argumento que não poderia, segundo os propositores da 

Unidade, se dar em hospitais psiquiátricos, já que esses últimos “obedecem às diretrizes da política de 

saúde mental do SUS, caracterizada por serviços que não dispõem de espaços físicos de contenção”.  
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Contudo, apesar de terem diversificado suas práticas [os psis] e produzido uma 

série de questionamentos, a atuação predominante da Psicologia continua sendo a 

confecção de laudos, pareceres e relatórios, no pressuposto de que cabe ao psicólogo, 

nesta interface, uma atividade basicamente avaliativa e de subsídios aos operadores da 

justiça (ARANTES, 2008). 

Frente aos perigos que rondam nossas práticas, legitimando tecnologias 

coercitivas/normalizadoras
91

, preconceitos e estigmas, definindo padrões de 

normalidade e anormalidade, trata-se de ficarmos atentos às demandas de caráter 

instrumental feito à Psicologia, principalmente às nossas “redes invisíveis de 

subjetivação moral” (PAULON, 2003).  

Arantes (2008) identifica um “mal-estar” na relação entre psicólogos e operadores 

do Direito na medida em que se aproxima o sujeito psicológico com o sujeito de 

direitos, acabando com as arestas e disputas entre os campos, reduzindo um ao outro:  

“Sujeitar a norma psicológica a procedimentos judiciários, 

transformar a psicologia em direito, dizer a norma psicológica 

como se diz a lei, é o que o mal-estar atual entre os psicólogos 

jurídicos parece apontar” (ARANTES, 2008, p. 2). 

Este breve histórico apresentado sobre a emergência do campo psi-jurídico nos 

leva a visibilizar as tensões, embates e alianças presentes nesse contexto Como nos diz 

Arantes (2008)
92

, se nas sociedades ocidentais modernas as fronteiras entre a regra 

jurídica e a norma psicológica se imbricam, agenciam-se e colonizam-se, de outro lado, 

“sempre existiram tensões e disputas na área, favorecendo o avanço ora de uma ora de 

outra posição.”  

                                                             
91 A discussão sobre normalização será feita mais a frente no texto, na Entrada 1.  
92 De fato, o direito não é um universal; o que há positivamente são práticas jurídicas particulares: 

práticas normativas, práticas de coerção, práticas de sanção social. Ou seja, o direito designa uma 

multiplicidade de objetos históricos possíveis. Todo sistema jurídico está imerso na história e as práticas 

jurídicas tendem constantemente a modificar e a escapar do tipo de jurisdição do qual dependem. 

(EWALD, 1993, p. 65).  
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Sala 5: Formas em ação  

Após ler o folder, ingressei na sala 5, espaço mais 

vibrante e interativo da EX-POSIÇÃO. Ali, pude ver 

experiências práticas produzindo movimentos na Defensoria 

Pública. A mistura de pessoas com diferentes formações, 

perspectivas e percursos, tinha efeitos nas práticas no 

contexto jurídico.  

O painel de entrada sinalizava a valorização do 

processo formativo na organização. Na Defensoria Pública, a 

formação é tomada na sua relação com a prática, tendo a 

Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (Edepe) 

como fomentadora de ações nesse contexto.  

A Escola é apresentada como um órgão auxiliar da 

Defensoria Pública e suas atribuições são: a promoção e 

atualização profissional dos membros, estagiários e 

servidores; a edição de boletins e revistas; a 

disponibilização de instrumentos de pesquisa; o incentivo à 

participação dos Defensores Públicos nos Conselhos 

estaduais e municipais que tenham atuação com matéria 

correlata, além do acompanhamento e avaliação da qualidade 

das atividades dos Defensores Públicos em estágio 

probatório e da promoção e construção de sistemas de 

educação em direitos
93
.  

Este órgão participa do percurso de todos os atores da 

Defensoria Pública através das seguintes atividades: cursos 

de acolhimento aos ingressantes; ciclos de debates; 

palestras e seminários com profissionais da área e de 

outras áreas, tanto integrantes da Defensoria como de 

outras organizações, para defensores públicos, psicólogos, 

                                                             
93 Cf. http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=5210. Acesso em 02 de janeiro de 

2013. 
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assistentes sociais, servidores administrativos e 

estagiários de variadas formações.  

No painel, constava o registro de algumas atividades 

realizadas: Seminários psicólogos(as) na Defensoria 

Pública; Seminários assistentes sociais na Defensoria 

Pública; Cine-Debate; Encontro de redes sobre violência 

doméstica; Debates sobre saúde mental, direitos humanos e 

dependência química; Seminários sobre infância e juventude; 

Cursos de formação de defensores populares (capacitação de 

lideranças comunitárias); Cursos de preparação à carreira 

de defensores públicos, psicólogos, assistentes sociais, 

estagiários e servidores administrativos
94
. Estas 

atividades, em alguns momentos, são direcionadas para o 

público interno da Defensoria e, por vezes, são abertas 

para quem tiver interesse em participar.  

Além disso, a Escola possui uma revista eletrônica
95
 na 

qual são publicados artigos de profissionais que atuam na 

organização e em outros locais, e de pesquisadores que 

estudam temas de interesse da Defensoria Pública. A Revista 

da Edepe conta, em dezembro de 2014, com quatro números 

publicados; o último, que tratou especificamente da 

interdisciplinaridade, traz alguns artigos escritos em 

coautoria por profissionais de diferentes formações que 

integram a Defensoria. 

Os temas trabalhados nos eventos e nas publicações 

partem de iniciativas dos próprios profissionais ou 

estagiários, sendo questões relacionadas ao processo de 

trabalho. Ao caminhar pela sala, chamou minha atenção duas 

                                                             
94 Cf. http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2959, acesso em 09 de dezembro de 

2014. 
95 A Revista pode ser acessada em: http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2954, 

acesso em 9 de dezembro de 2014.  

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2959
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2954
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atividades: uma roda de conversa sobre as práticas entre 

profissionais que contou com a participação de psicólogos e 

um defensor público; e o convite para participar de um 

projeto de formação desenvolvido pela mesma universidade 

com defensores públicos que haviam ingressado na 

organização no 5º concurso. Coloquei os fones para escutar 

a roda de conversa96:  

Profissional 1 (psicólogo): É uma satisfação estar 

aqui. Ajuda muito a refletir sobre o trabalho, algo que 

muitas vezes não dá tempo de fazer quando se está atuando, 

tomado pelas demandas do dia a dia, pelas urgências, pelos 

pedidos, acabamos não tendo esse espaço privilegiado de 

refletir as práticas, de poder aperfeiçoar, aprofundar 

algumas questões que a gente enfrenta. (Grifos nossos) 

Profissional 2 (defensor público): Entendo que a 

Defensoria juntamente com o Ministério Público são 

instituições que devem ser pensadas para atuarem 

coletivamente. A Defensoria nasce numa época em que pode 

manejar instrumentos de tutela coletiva, como a ação civil 

pública (ACP), num movimento de acesso à justiça que chama 

movimento da terceira onda
97
. Isso diz respeito às mudanças 

que estavam ocorrendo no âmbito do processo civil. Dentre 

                                                             
96 Esta narrativa foi construída a partir do registro de áudio feito durante a roda de conversa: “Intercessões 

Direito e Psicologia: demandas por justiça e o trabalho interdisciplinar na Defensoria Pública de São 

Paulo”. A roda foi promovida, como parte da pesquisa, pelo Núcleo de Pesquisa em Lógicas 

Institucionais e Coletivas, em parceria com os Núcleos: Psicanálise e Política do Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Psicologia Social e os Núcleos: Contextos em crise: intervenções clínico-institucionais 

e Práticas clínico-institucionais junto à infância e adolescência: constituição de subjetividade e cidadania 

do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que trabalham, respectivamente, 
com pesquisas e estágios nesta interface. A roda ocorreu no dia 9/05/2012 na PUC-SP e foi um evento 

aberto, sendo o público composto por graduandos de Psicologia, mestrandos e doutorandos em Psicologia 

Social da PUC-SP.  
97 Romeu et al. (2014) se valem das elaborações de CAPPELLETTI e GARTH (1988) para apresentarem 

três diferentes momentos no acesso à justiça como “ondas”: a primeira onda consiste na criação de 

serviços de assistência jurídica gratuita, a segunda pretende promover a representação jurídica dos 

interesses difusos (situações que abrangem demandas coletivas) e, finalmente, a terceira inclui a atenção 

ao conjunto de organizações, mecanismos e procedimentos extrajudiciais utilizados para prevenir disputas 

judiciais.  



66 

 

outras coisas, esta terceira onda reconhece que nem sempre 

é conveniente que se tenha o Estado, o juiz para fazer 

valer os seus direitos para resolver os conflitos. Desde 

problemas que o Judiciário está sufocado, abarrotado, até 

questões mais complexas. A possibilidade de a Defensoria 

Pública manejar instrumentos como a ACP vem junto com uma 

série de inovações, dentre elas a atuação interdisciplinar, 

foco de nossa conversa aqui hoje. Aproveito para lançar uma 

provocação sobre esta questão. Hoje, nesse início de ciclo 

da Defensoria é consenso que assistentes sociais e 

psicólogos são importantes dentro da organização, mas quero 

deixar bem claro que a lei não fala em psicólogos e 

assistentes sociais. Assim, um dos desafios que a gente tem 

e, nesse sentido, eventos como esse são fundamentais, é a 

gente sempre fazer a autocrítica de por que o trabalho de 

psicólogos e assistentes sociais na Defensoria. Penso que o 

pessoal do CAM tem muito que dizer sobre isso. (Grifos 

nossos) 

Profissional 1 (psicólogo): Muito da inovação da 

Defensoria Pública paulista, em relação à atuação 

interdisciplinar, tem a ver com essa história que o 

defensor trouxe de ser uma entidade de constituição 

recente, da participação dos movimentos populares e de não 

ser fruto da benevolência dos operadores do Direito em 

relação a ter uma atuação multidisciplinar. O enlace da 

atuação interdisciplinar se dá pela criação histórica da 

Defensoria que acaba atraindo certo perfil de operadores do 

Direito, que vem a facilitar o diálogo. Não tem como 

transmitir aqui o que é a Psicologia na Defensoria Pública, 

pois não existe um conceito fechado, atribuições fechadas 

do que o psicólogo deve fazer. A gente tem atribuições 

gerais de atuar para a resolução extrajudicial de 

conflitos, para auxiliar, para participar, mas o que é 
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fazer isso na prática ainda é algo que está sendo 

construído. Trata-se de um fazer ainda em construção. 

A relação do Direito com as demais disciplinas é 

historicamente enquadrada pelo Direito, marcada pelo 

fornecimento de subsídios técnicos dentro da linguagem 

jurídica sem reflexão sobre seu próprio discurso. Por outro 

lado, a Psicologia, mesmo em interface com outras 

disciplinas, tende à autorreflexão. Isso, no campo 

epistemológico, é uma coisa, no campo prático esbarra 

nessas outras dificuldades concretas, tais como: número 

menor de profissionais da Psicologia, por ser uma 

instituição que tem por finalidade o atendimento jurídico, 

e profissionais, tanto da Psicologia como do Direito, que 

não tiveram uma formação para discutir a formação 

interdisciplinar. Na Psicologia, não se tem formação para 

discutir a atuação interdisciplinar no contexto jurídico. A 

formação psi é predominantemente enquadrada para pensar o 

enquadre clínico. E, quando fazemos interface com o 

Direito, que é muito duro nesse enquadre, também temos que 

aprender muita coisa. Temos que entender um pouco mais 

sobre códigos – civil, penal, regras administrativas, pra 

conseguir promover alguma inflexão nesse discurso e 

construir um lugar na organização.  

O psicólogo é visto, prioritariamente, como aquele que 

vai fazer as conciliações e as mediações. Estas entendidas, 

pelo Direito, não necessariamente como nós entenderíamos a 

conciliação e a mediação. Em que sentido? A conciliação e a 

mediação tem uma importância pra administração da justiça 

em relação à celeridade, ao desafogamento dos processos do 

judiciário e à diminuição do trabalho. Ela tem uma 

consequência prática para o sistema de justiça seja para os 

operadores do Direito seja para o defensor público seja 



68 

 

para todo desencadeamento do sistema. A Psicologia se 

aproxima dessa situação enxergando pessoas em conflito, 

tendo uma ferramenta muito boa para lidar com isso, mas que 

não tem esse interesse econômico, digamos assim. O Direito 

vê a entrada do psicólogo e do assistente social aí 

indiferenciadamente. Eu tenho um facilitador de conflitos 

que vai me diminuir trabalho e mais nada. Se, 

historicamente, a exigência do legislador, como os 

operadores do Direito dizem – pela multidisciplinaridade, 

tinha uma finalidade mais nobre, a resolução dos conflitos, 

na prática, os discursos se misturam – a funcionalidade, a 

eficiência do órgão, do serviço se confunde com os seus 

princípios. A discussão – sobre para que eu tenho um 

psicólogo e um assistente social na Defensoria? – é 

atravessada pela eficiência que ela pode trazer para a 

própria organização e não pela especificidade do seu saber. 

Aí essa questão da conciliação e da mediação em que, a 

princípio, pode ser algo muitíssimo interessante, ela 

também pode ser o oposto, aquilo que vai impedir a 

construção de um lugar, a contribuição de um discurso psi 

fica submetida a uma eficiência de resultado, de número de 

atendimento, de funcionalidade econômica. 

De outro lado, toda essa questão instituinte, de toda a 

equipe de psicologia entrar na Defensoria no mesmo momento, 

entrar nova, revigorada, faz com que se opere uma tensão 

nessa questão institucional. São profissionais que querem 

fazer outras coisas. A análise dessa tensão produzida pelos 

psicólogos e assistentes sociais que entraram e que tem uma 

coesão muito grande hoje, em relação à atuação na 

Defensoria, penso que é diferente do que ocorre em outras 

instâncias do sistema de justiça. Acho que ela também deve 

ser vista do ponto de vista histórico, da sorte de que 

entrou muita gente legal, que quer fazer coisas diferentes, 
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fazer outra Psicologia. Essa questão instituinte que 

destaquei, opera uma tensão sobre tudo que é instituído, 

inclusive esse enquadre de entrada. Ao mesmo tempo em que é 

predominante no discurso oficial da organização a 

importância do trabalho do CAM nas conciliações e mediações 

realizadas com um argumento de maior eficiência de 

desafogamento do judiciário, temos iniciativas criativas 

que fazem coisas diversas seja no atendimento individual de 

cada cidadão que procura a Defensoria seja por iniciativas 

de propostas de intervenção na comunidade, de educação em 

direitos, de aproximação com outros profissionais da rede 

de serviços. Estas iniciativas que – se não são 

reconhecidas pelo operador do Direito na medida em que vão 

constituindo uma identidade para esses profissionais psi e 

do Serviço Social – vão sendo reconhecidas diretamente pela 

população, pelos demais serviços, pelos demais 

profissionais da rede. Constrói-se algo de afirmação da 

inserção psi dentro da Defensoria que não passa, 

exclusivamente, pelo reconhecimento dos defensores públicos 

do trabalho dos psicólogos e dos assistentes sociais, algo 

que corre em paralelo. 

Essa atuação institucional seja na função que eu ocupo 

na Assessoria Técnica Psicossocial como nos núcleos 

especializados, acho que talvez seja a mais difícil que a 

gente tenha para pensar por disciplinas. Porque se perde 

uma questão de uma intersecção, porque eu não tenho 

contornos tão bem definidos, eu tenho problemas temáticos 

que, mais do que ser multidisciplinares ou 

interdisciplinares, eles são problemas antes das 

disciplinas. Aí a contribuição quando você está atuando em 

prol de direitos humanos, dos idosos, você pensa – não 

poderia ser um defensor aqui, não poderia ser um assistente 

social? Poderia. Como eu posso contribuir nesse lugar? A 
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Defensoria Pública é administrada, organizacionalmente, por 

defensores públicos que também não se formaram em 

administração, que também não tem uma formação específica 

para alguns problemas cotidianos e que também fazem um 

exercício de sair dessa disciplina para resolver alguns 

problemas. Nesse sentido, a questão da 

interdisciplinaridade vem contribuir não pela 

especificidade da sua disciplina, mas pela multiplicidade 

de olhares que você pode ter sobre o problema. Exige-se, na 

atuação institucional na Defensoria, tentando dialogar com 

a provocação feita pelo defensor se seria interessante ter 

um antropólogo, ter um economista. Não porque o economista 

vai poder fazer a parte dos cálculos e o antropólogo vai 

poder falar das culturas, mas porque têm alguns problemas 

que são densos o suficiente, do ponto de vista estratégico, 

institucional que eu vou precisar de mais do que a formação 

que eu tive na minha graduação ou na minha pós-graduação. 

Discutir a interdisciplinaridade da Defensoria tem essas 

variáveis que precisam ser consideradas. Tanto a da pessoa 

que você vai atender, que vai ter na sua frente um 

psicólogo, um assistente social e um defensor público, 

oferecendo a essa pessoa o que essas disciplinas lhes 

ensinaram quanto essa dimensão institucional e estratégica 

e do discurso da instituição que extrapola as caixinhas das 

disciplinas. (Grifos nossos) 

Profissional 3 (psicóloga): Para muitos operadores do 

Direito, o interdisciplinar é o CAM. O inter não está entre 

a Psicologia e o Direito e o Serviço Social. Tem o Direito 

e o inter, representado pelo psicólogo e assistente social. 

A gente tem trabalhado muito a comunicação da pessoa 

que procura a Defensoria com os operadores do Direito. Os 

estagiários, às vezes, eles não conseguem entender o que a 
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pessoa está falando. Eles acham, muitas vezes, que a pessoa 

tem que trazer o que quer nos planos jurídicos.  

Também atuamos como assistente técnico. Nessa atuação, 

intervimos apresentando um contraponto à avaliação do 

perito, profissional indicado pelo juiz, nos casos 

representados pela Defensoria Pública. Na defesa dessa 

pessoa, pode-se perceber que esse parecer deixou muita 

coisa de fora, muitas potencialidades que ela tem não estão 

ali ou um parecer que não é fundamentado. A gente vê muitos 

pareceres com juízos de valor. Nossa atuação como 

assistente técnico pode trazer um outro olhar. Esta atuação 

dá visibilidade para questões de parcialidade e 

imparcialidade nas práticas. Na Psicologia, trabalhamos com 

imparcialidade. O defensor é parcial na sua atuação, ao 

lado da pessoa que defende. São campos epistemológicos e 

eticamente configurados de forma diferente. A gente pode 

fazer um parecer desfavorável, mas aí o defensor não vai 

utilizar porque a defesa dele não concebe algo que seja 

contrário a essa pessoa, seria um contrassenso. E como eu 

vou ser parcial? A gente não tem como ser parcial, mas o 

que tenho percebido é que esse é um conflito. Já tivemos 

muitas discussões a respeito disso nas nossas capacitações, 

mesmo quando a gente foi discutir e construir as nossas 

atribuições, surgiu – nossa como eu vou fazer algo 

desfavorável? No cotidiano, ao sermos solicitados a fazer 

um parecer, quando a criança está em situação de 

abrigamento e o defensor tem que fazer a defesa da mãe, por 

exemplo, foi sempre muito interessante porque, ao conversar 

com aquela pessoa, estamos possibilitando uma escuta e, de 

certa maneira, nós seremos os porta-vozes do que ela está 

dizendo. A pessoa que nunca foi ouvida poder ser ouvida e 

ter as necessidades dela traduzidas numa linguagem que seja 

capaz de fazer um juiz conseguir entender a história.  
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Tem situações que vem pro CAM porque o Direito não pode 

resolver. Mas, isso não significa que a Psicologia vai 

resolver. Por exemplo, pessoas que ocuparam um terreno que 

era da prefeitura, e o casal se separa e quer dividir esse 

terreno. Só que o terreno nem é deles, para começar. Assim, 

legalmente, criam-se vários impedimentos para resolver esse 

conflito. Como vai dividir algo que foi ocupado e que ainda 

tem um tamanho tão pequeno e que, se dividir, a lei não 

considera aquilo como uma propriedade. A lei não legisla 

sobre essa marginalidade. A lei não dá conta, mas o 

psicossocial também não dá conta porque a questão é uma 

questão social, política... Temos muito a caminhar. Por 

exemplo, nessa questão da legislação. A legislação é feita 

para garantir propriedade e, geralmente, quem tem mais é 

beneficiado. O que a Defensoria pode fazer nesses casos? 

(Grifos nossos) 

Profissional 4 (psicóloga): Você esqueceu de uma 

demanda que a gente quase não tem que é de internação 

compulsória (risos). A gente recebe uma quantidade incrível 

de pedidos de internação compulsória em casos de 

dependência de álcool e outras drogas. Isso foi levando a 

organização, em especial os CAMs, a pensar formas de como 

abordar essa questão porque a gente tem um entendimento a 

respeito desse pedido, ao mesmo tempo a gente tá vendo o 

sofrimento de uma família e de uma pessoa em específico e, 

se você for olhar pela lei, a família certamente tem 

direito a fazer essa solicitação. Isso produziu movimentos: 

um de aproximação com os serviços de saúde mental dos 

Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas – 

CAPS AD – para poder pensar os melhores fluxos de 

encaminhamento para estas situações, e outro de organização 

de grupos de trabalho – GTs – para abordar algumas dessas 

questões. Um destes GTs é o de álcool e outras drogas que 
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inicialmente se ocupou de fazer o mapeamento da rede, que 

não existia antes de nossa chegada à Defensoria. Outros GTs 

e grupos de mapeamento criados foram os seguintes: saúde 

mental, pessoas em situação de rua, violência contra 

mulheres. Vários grupos se dividiram entre psicólogos e 

assistentes sociais, mas trata-se de uma preocupação de 

toda organização. No final do ano passado, a gente teve um 

evento que o tema foi dependência química, saúde mental e 

internação, justamente para tratar interdisciplinarmente 

com os defensores, assistentes sociais e psicólogos, e 

parceiros da rede; também para pensar quais os melhores 

fluxos para essa questão. A gente ainda tá construindo, mas 

eu acho que é uma inserção bastante interessante dos 

psicólogos e assistentes sociais.  

Eu trabalho na regional criminal, para terem uma ideia 

da disparidade da quantidade de profissionais, o CAM é 

formado por mim, que sou psicóloga e mais um assistente 

social. Nós atuamos numa regional que tem cerca de 80 

defensores públicos. Acredito que é a regional que mais tem 

defensores públicos. Constitui-se de, aproximadamente, 30 

varas criminais, cada uma com uns dois defensores, mais 

júri, vara de execução. No CAM Criminal, atendemos todas 

essas questões que estão no plantão de triagem com o 

atravessamento das questões criminais. Em muitos casos, são 

familiares que chegam para falar de parentes que estão 

presos e que tem a questão da dependência que atravessa o 

ato infracional de uma maneira muito forte. Isso vai 

criando uma angústia no defensor porque ele não tem como 

dar conta daquilo. A gente consegue acolher, orientar, 

falar sobre os serviços e reencaminhar para a rede.  

Em relação à função de assistente técnico, penso que é 

onde encontramos maior diferenciação do saber da Psicologia 
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e do Serviço Social. O saber da Psicologia ainda é muito 

mais reconhecido do que o do Serviço Social na área de 

assistente técnico criminal. Conseguimos, eventualmente, 

mostrar para o juiz a importância de uma avaliação 

psicológica, mas, no caso da avaliação social, do estudo 

social, que o caso seria infinitamente mais interessante, 

muitas vezes, a avaliação social não entra.  

Alguns exemplos do que atendemos: casos de abuso sexual 

infantil, lembrando que a Defensoria representa o réu. Em 

relação às questões éticas que discutíamos antes, às vezes, 

é bastante difícil. Eu, particularmente, quando tava na 

graduação, participei de um núcleo sobre educação no qual 

se discutia muito a perspectiva da criança, do adolescente, 

dos direitos, e, de repente, agora olho de outro modo a 

situação. Já tivemos contato com avaliações feitas por 

peritos terríveis, moralistas, que fica evidente que a 

pessoa fez uma avaliação em 30 minutos de conversa, sem 

utilizar outra intervenção. O que podemos fazer ao 

produzirmos os quesitos? Uma vez que vai ser feita uma 

avaliação, vamos fazer uma qualificação dela e, levando em 

conta os interesses da criança – o que pode ser feito para 

ela já que terá de passar por essa avaliação. Isso tem 

gerado uma reflexão no sentido de pensarmos que estamos 

sujeitos, até certo ponto, a um entendimento da justiça, do 

Tribunal de Justiça, no caso. Chega um caso que você se 

pergunta – mas por que mesmo uma avaliação psicológica 

dessa criança, onde é que isso vai ajudar na defesa, no 

processo, mas é o que o juiz aceita como recurso. Então, 

fica todo mundo meio preso nessa possibilidade, quando não 

se tem outra alternativa, então, vamos pedir uma avaliação 

psicológica da criança.  
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Na minha produção de quesitos, eu trabalho no sentido 

de que esta ferramenta possa ter outra finalidade que não 

só escarafunchar o que aconteceu, mas de discutir um pouco 

isso – o que fizeram com essa criança, quem violentou essa 

criança?  

Nos casos de abuso sexual, os defensores só encaminham 

pro CAM quando entendem que o réu possa estar mentindo ou 

nas situações em que não seja culpado, pois acreditam caber 

mais uma avaliação. Já atuamos também em situações de 

alienação parental, quando existe a suspeita de que não 

houve o abuso, mas acredita-se que a criança está sendo de 

alguma forma manipulada. Ainda não tivemos oportunidade de 

fazer o parecer técnico pós-avaliação porque as avaliações 

levam de seis a dez meses pra retornarem. Já fizemos pedido 

de esclarecimento de laudo. Recebemos laudos respondendo os 

nossos pedidos e podemos solicitar esclarecimento. 

Dependendo do entendimento que temos da situação, do acesso 

que temos às pessoas avaliadas, podemos fazer um parecer 

técnico. (Grifos nossos) 

Pergunta: A perícia como a ferramenta mais tradicional 

usada pela Psicologia junto ao Direito e, talvez, a que 

menos abre possibilidade para um diálogo, para uma 

construção interdisciplinar. O que pensam disso? 

Profissional 4 (psicóloga): Estereótipo da Psicologia 

que vai aplicar um teste e vai descobrir o que aconteceu. 

Já me chegaram laudos feitos por psicólogos, muito bem 

elaborados, que eram inconclusivos, que não tinha como 

saber o que tinha acontecido, num caso de abuso sexual 

infantil. Isso cria uma frustração geral – laudo que não 

diz nada.  



76 

 

Pergunta: Gostaria de saber mais sobre as demandas 

coletivas da Defensoria Pública. Como o CAM articula a 

dimensão coletiva do trabalho da Defensoria? (Grifos 

nossos) 

Profissional 2 (defensor público): O que estamos vendo 

aqui é que precisamos saber um pouco mais do que cada um 

faz (risos). Se for feita uma pesquisa com estudantes de 

Direito, menos os estagiários da Defensoria Pública, 

perguntando primeiro: se conhece a Defensoria – se ele 

responder minimamente que é um órgão que atende pobre, já 

tá ótimo. Depois afirme: na Defensoria Pública existem 

psicólogos. Aí pergunte: você sabe o que faz um psicólogo 

na Defensoria Pública? Tenho certeza que uma boa parte vai 

responder que a função do psicólogo é fazer clínica. A 

profissional 3 colocou muito bem me corrigindo. Lembro-me 

da época que eu entrei na Defensoria, a defensora Cristina 

Guelfi, uma pessoa que gosta de estudar a 

interdisciplinaridade, que coordenou a organização por 

quatro anos, falava que às vezes a pessoa vem procurar a 

Defensoria, mas o seu problema não é jurídico. Na dimensão 

coletiva, eu vejo muito a atuação do assistente social. 

Concordo com a profissional 3 quando ela fala dos limites 

da atuação. O problema é que, às vezes, a gente lida com 

pessoas que vem nos procurar para resolver o seu problema 

individualmente, não sendo uma liderança de movimento 

popular. Às vezes é isso mesmo que está em jogo. O problema 

é quando essa pessoa está trazendo uma demanda dela e ela 

poderia estar trazendo uma baita demanda coletiva, e você 

faz o atendimento individualizado e despolitiza o problema. 

Um exemplo disso é o caso de vagas em creches. Na 

Constituição está escrito que nós da Defensoria Pública 

devemos fazer transformação social. Talvez a função da 

Defensoria seja dizer – eu não vou atender 
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individualizadamente. A função do Serviço Social aí seria 

de ajudar na mobilização coletiva da população. (Grifos 

nossos) 

Profissional 3 (psicóloga): E do psicólogo também. Nós 

também fazemos trabalho de educação em direitos. Numa das 

atividades, fomos ao Centro de Atenção Psicossocial 

infantil (CAPSi) para falar com os pais das crianças. A 

demanda que eles traziam era de não conseguir deixar a 

criança na escola – crianças com autismo, com deficiências 

mais diversas – que estão matriculadas na escola regular, 

mas não tem acompanhante. A escola não aceita e quer que os 

pais fiquem junto com as crianças. Foi movida uma ação 

civil pública para garantir um acompanhante para essas 

crianças. (Grifos nossos) 

Pergunta: Termos que apareceram – 

multidisciplinaridade, interdisciplinaridade. E a 

transdisciplinaridade? Ela existe? Em que momentos? Como? 

Profissional 2 (defensor público): Eu queria primeiro 

saber as diferenças porque, sinceramente, não sei a 

diferença entre inter, multi e transdisciplinaridade. 

(Grifos nossos) 

Profissional 1 (psicólogo): O entendimento que eu tenho 

é que no multi se trabalha com as disciplinas lado a lado. 

O inter eu já trabalho com intersecção de atuações com uma 

definição conjunta. No transdisciplinar, eu já abro mão 

dessa referência disciplinar. 

Profissional 2 (defensor público): Pela lei da 

Defensoria Pública o nome do órgão é Centro de Atendimento 

Multidisciplinar, a finalidade, a atribuição é 
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interdisciplinar e pode ser trans (risos). Eu queria que 

você, profissional 1, comentasse isso, por favor (risos). 

Comentário de um participante: o profissional 1 colocou 

um objeto transdisciplinar no início da fala dele quando 

refere que há campos problemáticos, aí dá pra ver que não 

existe claramente uma demanda só para o Direito ou só para 

a Psicologia. Existem problemas que já emergem na 

Defensoria Pública como não pertencentes a um campo 

específico disciplinar de intervenção. (Grifos nossos) 

Pergunta: Gostaria que falassem sobre os campos 

problemáticos, pois eu também fiquei com essa questão. 

Quais são esses lugares potencialmente ricos para inventar 

uma prática inter ou trans, mais complexa como resposta? 

(Grifos nossos) 

Profissional 1 (psicólogo): Eu pensei primeiro nas 

ações coletivas. No campo coletivo, como ele tem essa 

multiplicidade, a Psicologia pode entrar para fortalecer um 

grupo, com uma atuação mais na linha da Psicologia Social e 

a nossa inserção é mais livre porque o psicólogo não tem um 

compromisso de que isso tenha que se resolver na parte 

jurídica ou política. O defensor também faz esse movimento, 

mesmo que ele tenha um dispositivo concreto jurídico que é 

a ACP. Também tem as questões da internação compulsória, 

dano moral coletivo, transtorno mental que chamam alguns 

conteúdos mais específicos da Psicologia e, mesmo assim, é 

transdisciplinar porque são questões que não têm como se 

discutir exclusivamente em uma esfera. Não posso prescindir 

das disciplinas, mas não posso atuar somente com elas, e a 

efetividade da demanda concreta depende de muito trabalho 

não só de conhecimento. (Grifos nossos) 
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Pergunta: O que significa o integral do termo 

assistência jurídica integral? (Grifos nossos) 

Profissional 2 (defensor público): Não existe um 

conceito certo sobre o que seria o integral. O integral 

surge quando se dá conta que a assistência judiciária está 

ultrapassada, que se precisa de algo para além disso. O 

algo além disso ninguém definiu o que é. Pode ser um 

entendimento de que ora a Defensoria Pública precisa ir até 

os tribunais superiores, um entendimento de solução 

pacífica de conflitos. Não existe um entendimento único 

sobre isso. (Grifos nossos) 

Profissional 1 (psicólogo): Li, recentemente, uma 

matéria com entrevista de um ministro do Supremo Tribunal 

Federal, que era especialista em questões de família antes 

de ingressar no Supremo. Ele comentava o caso de uma mulher 

que descobriu que havia sido registrada pelo tio e 

solicitou que o pai biológico fosse reconhecido. No 

entanto, os trâmites jurídicos não permitiam que isso 

acontecesse. O operador do Direito sabia o que ela tava 

pedindo e sabia que era verdade, só que ele não tinha como 

dar a sentença daquilo que era o justo por impedimento da 

lei. Então, ele construiu uma sentença superextensa 

reconhecendo no texto que aquilo era verdade e, no final da 

sentença, disse que não podia. E isso foi suficiente para a 

pessoa. Ele reconheceu que isso fazia diferença para a 

pessoa e, por isso, construiu essa sentença. Ele fala que a 

mulher tinha inclusive sintomas físicos em razão desse 

problema. Ele conta que o advogado dessa mulher o procurou 

um tempo depois, e disse que a mulher não entraria com 

recurso porque ela tava satisfeita com o que tinha 

acontecido e que, inclusive, os sintomas tinham cessado. Eu 

trago esse exemplo para pensarmos que a pessoa que procura 
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pela Defensoria Pública busca operadores do direito e não 

psicólogos. Nosso trabalho tem especificidades próprias do 

contexto jurídico e, mais ainda, da Defensoria Pública. 

Assim, tenho uma condição simbólica da minha intervenção 

que não é a mesma da atuação no consultório particular, na 

escola, no Centro de Referência Especializado da 

Assistência Social (CREAS), no Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS). Claro que isso tudo é muito 

novo. Nós não sabemos ainda de todas as potencialidades que 

esse dispositivo nos dá para a nossa intervenção psi, em 

si, mas nós temos um acordo de conciliação que pode ser 

extremamente importante para que a pessoa se sinta 

contemplada na sua esfera simbólica por causa do enquadre 

desse atendimento.  

Uma das coisas que eu aprendi muito a gostar da 

Defensoria Pública é que a gente se aproxima muito mais de 

uma justiça real, concreta para as pessoas, assumindo mais 

explicitamente e comprometidamente essa parcialidade porque 

basicamente a gente erra muito em concepção. A gente pode 

estar pensando de uma determinada maneira e depois 

descobrir que tava errado. Assumir a parcialidade e lidar 

com erros parece garantir uma justiça melhor. A 

multiplicidade de posições. A Defensoria Pública pode atuar 

por duas partes que estão litigando. Assim, ela assume as 

duas posições e vê junto com as pessoas no que aquilo vai 

dar. O lugar de terceiro deixemos para o Judiciário. 

(Grifos nossos) 

Profissional 2 (defensor público): Inclusive a 

Defensoria vai defender o cara que entrou numa Defensoria 

esses dias armado, dizendo que a Defensoria o traiu. É uma 

discussão interessante. 
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Pergunta: Quem vai defender os defensores? 

Profissional 2 (defensor público): O CAM! 

(Risos). 

Terminado o áudio sobre a roda de conversa, as risadas que encerraram o encontro 

se misturavam com as perguntas que eu me fazia sobre a conversa que acabara de 

escutar. Dirigi-me para guardar o fone de ouvido e percebi que havia um convite para 

participar de um projeto de formação com defensores públicos que haviam ingressado 

no 5º concurso. A ex-posição havia terminado, e eu me encontrava tomada de questões 

que foram se produzindo enquanto acompanhava um pouco da trajetória da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo. A partir dali, outro movimento se produziu... Da ex-

posição às posições e entre posições...
98

.  

                                                             
98 Como vimos no GUIA, a Parte II está apoiada na participação da pesquisadora em atividades cotidianas 

do CAM (CAM-triagem e CAM regional) e no projeto de formação com grupos de defensores.  
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PARTE II: POSIÇÕES E ENTRE POSIÇÕES 

 

ENTRADA 1 – TRIAGEM: onde tudo começa e onde (quase) tudo se 

separa 

 

A aproximação com a prática da triagem, obrigatória para as pessoas que 

pretendem atendimento, permite olharmos para os pedidos direcionados à organização, 

para o modo como tais solicitações são recebidas, transformadas em demandas 

jurídicas, não jurídicas, psicossociais e desdobradas pelos profissionais. Desse modo, 

entendemos este espaço como um lugar estratégico para problematizarmos os encontros 

e desencontros entre saberes na Defensoria Pública.  

A entrada na triagem possibilitou vermos onde tudo começa
99

 – como o público 

que busca a organização é objetivado, como se produzem ofertas e demandas, o modo 

de ordenamento do processo de trabalho e como é feita a gestão das demandas 

produzidas. Os pedidos, ao serem transformados, apressadamente, em demandas 

jurídicas, não jurídicas e psicossociais, tendem a se individualizarem, a se 

despolitizarem e a serem convertidos em questões “psicofamiliares” e a encontrarem 

uma forma “familialista” de resposta (conforme trabalharemos mais à frente). Na 

relação entreprofissional, a produção de demanda para atuação da Psicologia e do 

Serviço Social está relacionada com a oferta que estas disciplinas fizeram e fazem 

historicamente ao contexto jurídico. Contudo, também vamos nos deparar com algo que 

“bagunça” a triagem, ali, onde quase tudo se separa, a loucura surge como elemento 

produtor de desestabilizações no discurso disciplinar 
100

.  

Assim, orientadas pela análise desse jogo, privilegiaremos quatro situações que 

dão visibilidade para as questões apresentadas anteriormente. Num primeiro momento, 

problematizaremos questões referentes ao público-alvo da Defensoria e a produção de 

subjetividade hipossuficiente; em seguida, olharemos para o que é triado para o CAM e 

                                                             
99 No sentido mais estrito de uma atividade chave no processo de trabalho, uma vez que os encontros psi-

jurídicos têm um tempo histórico longo do qual apresentamos algumas pistas nas “NOTAS SOBRE A 

EMERGÊNCIA DO CAMPO PSI-JURÍDICO”, na Parte I.  
100 Ampliaremos esta discussão mais a frente, ao olharmos para as separações “Jurídico-não jurídico-

psicossocial”.  
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como se produzem as separações jurídico-não jurídico-psicossocial. Ainda, após discutir 

a produção do familialismo (DONZELOT, 1998), mostrando que nem tudo começa na 

triagem, tomaremos a deliberação sobre atendimento em saúde mental como um 

analisador para pensarmos algumas derivas e desvios possíveis na triagem. Antes disso, 

vejamos os fluxos e procedimentos da triagem na capital
101

:  

A distribuição de senhas inicia pela manhã na lateral do prédio, situado no centro da 

capital, e tem a função de ordenar os atendimentos, pois a orientação é “atender a todos 

sem limite diário”, conforme um dos servidores. É na Liberdade (nome da avenida onde 

se realiza o primeiro atendimento) que começa o circuito percorrido pelas pessoas em 

busca de assistência jurídica. Após retirarem a senha, as pessoas passam por um 

cadastro socioeconômico em que uma equipe administrativa investiga a condição 

econômica da pessoa com o objetivo de saber se ela poderá ser atendida. Caso sua renda 

seja superior ao permitido, seu pedido é denegado, ou seja, ela tem seu atendimento 

recusado pela Defensoria. Aqui, encontramos a primeira divisão: quem pode ou não 

ser o público da organização. Se a renda estiver dentro do critério estabelecido, a pessoa 

é encaminhada para o atendimento com um defensor público. O próximo atendimento é 

realizado pelos defensores, que analisam os pedidos. A interpretação dos pedidos 

transforma-os em demandas jurídicas, não jurídicas, ou, ainda, psicossociais. Após esta 

separação, as pessoas são encaminhadas para diferentes setores dentro e fora da 

Defensoria, utilizando como critério a “identificação da demanda”. Em geral, os 

encaminhamentos se dão por meio de fichas e relatórios sem que haja uma articulação 

conjunta do que fazer na situação. Os defensores públicos que trabalham na triagem 

realizam um plantão mensal de atendimento à população, num sistema de escala por 

rodízio. Os pedidos podem ser direcionados para diferentes setores: Polo Família – 

atende a área de Direito de Família e Sucessões, em geral, situações que envolvem 

divórcio ou separação, disputa de guarda, adoção, interdição, internação (envolvendo 

situações de saúde mental e/ou uso de drogas), violência doméstica, investigação de 

paternidade, entre outros; Plantão Cível – atende questões de moradia, relações entre 

                                                             
101 Destacamos que essa organização da triagem refere-se ao período em que a pesquisadora acompanhou 

estas práticas, entre setembro e dezembro de 2012. A partir de 2013, ocorreram modificações no processo 

de trabalho, dentre elas: regionalização do Polo Família (março de 2013), fixação de um profissional da 

Psicologia no CAM-triagem (março de 2014), mudança de endereço de realização da triagem, da 

“Liberdade” para a “Boa Vista” (julho/agosto de 2014) e implantação do sistema de teleagendamento 

(julho/agosto de 2014).  
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vizinhos, danos morais, dívidas contraídas, indenizações, problemas de posse e 

regularização de imóveis, inventários, alvarás, entre outros; Fazenda Pública – atende 

situações de problemas no fornecimento de medicamentos, dificuldades de acesso à 

educação, indenizações contra o estado ou município, entre outros; Ouvidoria – acolhe 

questões referentes a problemas com o atendimento na Defensoria, em geral, situações 

que envolvem transtorno mental e que são atendidas conjuntamente com defensor e 

CAM-triagem. O CAM-triagem recebe encaminhamentos dos defensores públicos que 

atuam na triagem (em geral, situações envolvendo transtorno mental e orientação para 

rede de serviços, especialmente, nas áreas da saúde, assistência social e habitação e 

moradia), no Polo Família (em geral, situações que necessitam articulação com a rede 

de saúde) e no Plantão Cível (em geral, pedidos para mediar e conciliar situações de 

conflitos entre as pessoas que procuram pela Defensoria). No CAM-triagem, atuam 

profissionais e estagiários da Psicologia e do Serviço Social que realizam plantão de 

atendimento, por sistema de rodízio, tomando o modelo de organização da triagem dos 

defensores como referência. O Polo Família e o Plantão Cível são responsáveis pela 

“montagem da ação jurídica”. Os defensores destes setores atendem a pessoa que vem 

encaminhada da triagem, recolhem documentos, prestam orientações e agendam os 

atendimentos que seguirão sendo realizados nas unidades de Defensoria (regionais). 

Outros encaminhamentos são direcionados para os seguintes locais: Fórum Criminal 

(atendimento de questões criminais feito na unidade de Defensoria que funciona no 

Fórum Criminal), Defensoria Pública da União (questões trabalhistas e previdenciárias), 

Unidade da Defensoria de Infância e Juventude (defesa de adolescentes acusados de 

cometer atos infracionais ou em cumprimento de medidas socioeducativas, tais como: 

internação, semiliberdade, liberdade assistida ou prestação de serviços à comunidade). 

Os Núcleos Especializados podem ser acionados para prestar assessoria no atendimento 

aos defensores, à Ouvidoria ou à equipe do CAM-triagem quando identificada alguma 

situação relacionada ao tema do Núcleo.  
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O público-alvo da Defensoria e a produção de subjetividade hipossuficiente
102 

 

Em alguns momentos, nossa conversa interrompeu-se para 

que o defensor fizesse o atendimento das pessoas, a pedido do 

estagiário de direito. Senti certo desconforto, pois não era 

perguntado às pessoas se alguém poderia acompanhar seu 

atendimento. Percebi também que soava como algo deslocado 

quando eu me apresentava e perguntava se poderia ficar ali 

durante o atendimento. Era tão natural que as pessoas tivessem 

suas problemáticas publicizadas e que a elas nem fosse dada a 

possibilidade de estranhar isso (Notas do diário de pesquisa, outubro de 2012).  

 

Todos os dias a Defensoria Pública é procurada por centenas 

de pessoas. Pela manhã, elas se põem a esperar pelo momento em 

que serão atendidas. Às vezes acompanhadas, munidas dos 

documentos que supõem necessários, aguardam ansiosas para 

resolverem seus problemas. Quando, finalmente, são atendidas 

pelos defensores, são (des)acomodadas em locais com divisórias 

(que são) irrisórias, conhecidas por “baias de atendimento”. Assim, 

suas histórias se espalham por todo recinto, podendo ser vistas e 

ouvidas por qualquer pessoa que esteja ao redor. Na ânsia de que 

suas histórias não sejam abafadas por outras vozes que também 

sofrem com tantos problemas, elas passam a falar cada vez mais 

alto. Assim, o espaço da triagem, rapidamente, se transforma 

numa grande mistura de ruídos, cheiros, vozes e choros. O 

movimento de exposição, de publicização de suas questões, marca 

                                                             
102 O termo “hipossuficiente” encontra-se na Deliberação CSDP nº 89, de 08 de agosto de 2008 que trata 

dos critérios para atendimento na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Cf. 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2878, acesso em 02 de novembro de 2014. 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2878
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uma espécie de rito de passagem para o contexto jurídico. (Notas do 

diário de pesquisa, novembro de 2012). 

E quem são estas pessoas que têm suas questões expostas para ingressar no 

sistema de justiça? Quem é o público que a Defensoria Pública atende?  

 De acordo com pesquisa empreendida pela Ouvidoria-Geral da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo em 2012
103

, foi possível traçar um perfil da população 

que procura o serviço. Os dados apresentam uma predominância de mulheres (73%), 

com idade média de 43 anos, tendo estudado até a conclusão do ensino médio (87%), 

dispostos da seguinte forma: 3,8% analfabetos; 1,5% alfabetizados; 22,6% ensino 

fundamental incompleto; 15,1% ensino fundamental completo; 11,1% ensino médio 

incompleto; 33% ensino médio completo
104

, e com renda familiar média de um a dois 

salários mínimos. No universo pesquisado, foi expressiva a presença de pretos e pardos 

(47%) e de desempregados (22%).  

O histórico de invisibilidade e de “menorização” da população pobre no sistema 

de justiça não é novidade. Encontramos diversos estudos que problematizam esta 

questão (ALMEIDA, 2012; AMORIM, 2011; BRANDÃO, 2010; CARDOSO, 2010; 

ROMEU et al.., 2014) 

Romeu et al.. (2014), ao analisarem os critérios utilizados pela Defensoria 

Pública da União e pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para definição de 

“necessitado”
105

, apresentam alguns aspectos que sinalizam dificuldades encontradas 

pela população pobre de pleitear direitos perante o Poder Judiciário. Os autores se 

baseiam na sistematização das “barreiras ao acesso à Justiça” elaborada por Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth (1998) que contempla tanto aspectos econômicos e 

                                                             
103 A pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços da Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi 

realizada pela Ouvidoria-Geral, em 2012, e contou com o apoio de pesquisadores voluntários e de 
delegados dos ciclos de Conferências da Defensoria. As informações foram coletadas por meio de 

questionários (ao todo 472), entre novembro e dezembro de 2012, em diferentes regiões do Estado: 

capital, interior, litoral e região “ABCDM”, sendo uma cidade escolhida para representar cada região. 

(Ouvidoria-Geral, Relatório Pesquisa de Satisfação, 2012).  
104 Outros dados sobre a escolaridade: superior incompleto 5,1%; superior completo 6,6%; pós-graduação 

0,9%; mais de uma opção: 0,2% (Ouvidoria-Geral, Relatório Pesquisa de Satisfação, 2012).  
105 Termo utilizado pela Lei 1060/50 que trata da gratuidade de assistência jurídica à população que não 

tem dinheiro de pagar por serviços advocatícios (cf. www.planalto.gov.br, acesso em 15 de novembro de 

2014), que também se encontra na Deliberação CSDP nº89, de 08 de agosto de 2008.  

http://www.planalto.gov.br/
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financeiros (referentes ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios) 

como dificuldades de a pessoa reconhecer que é titular de um direito (ROMEU et al.., 

2014).  

Brandão (2010) busca na história brasileira alguns acontecimentos para explicar 

as dificuldades de participação popular e acesso à justiça da população pobre. Para a 

autora, os anos de dominação cultural (o mito do descobrimento), seguido de períodos 

de ditadura nos quais houve investimento nos direitos sociais em detrimento dos direitos 

políticos e civis, contribuiu para produzir uma participação social “sob controle”, dando 

origem ao que Santos (2007, apud BRANDÃO, 2010) chamará de uma “cidadania 

regulada”.  

O desenvolvimento de políticas de caráter “assistencialista”
106

 ajudou a forjar a 

ideia de que os direitos sociais constituíam-se em “favores” e não em direitos. O termo 

“necessitado” acentua essa ideia (BRANDÃO, 2010). Assim, a condição de necessidade 

se sobrepõe à condição de cidadania (OLIVEIRA, 2010).  

No Brasil, o primeiro movimento de gratuidade no acesso à justiça para a 

população pobre se deu através da Lei 1060/50. Esta legislação passou a garantir 

assistência judiciária para os “necessitados”. A assistência judiciária compreende as 

atividades que propiciam a defesa em juízo (AMORIM, 2011), o ingresso de ações no 

Poder Judiciário (CARDOSO, 2010), podendo ser oferecida por órgãos estatais, 

entidades não estatais ou advogados que desempenhem esse papel junto ao Poder 

Público.  

Com o advento da Constituição Federal de 1988 (CF/88), a “Constituição 

Cidadã”, a ideia de acesso à justiça se amplia, passando a ser um direito fundamental 

prestado, preferencialmente, pelo estado, por meio da “assistência jurídica integral e 

gratuita”. Esta perspectiva abrange não só o patrimônio judicial (defesa em juízo no 

Poder Judiciário), mas também o extrajudicial (assessoria e orientação jurídica; 

                                                             
106 Entendemos, por práticas assistencialistas, aquelas que, desde os séculos XVI-XVII, no Brasil, 

aparecem sob registro de ações filantrópicas com predomínio da caridade cristã. Surgem, por exemplo, as 

Santas Casas de Misericórdia e as construções asilares cujo papel social era de ofertar um cuidado 

caritativo aos miseráveis, doentes e órfãos. Esta perspectiva é aprofundada por Robert Castel, cf. 

CASTEL, 1998.  
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educação em direitos; resoluções alternativas de conflitos, tais como mediações e 

conciliações) (AMORIM, 2011).  

As mudanças propostas pela CF/88, com a ampliação do acesso à justiça, 

sinalizam um cenário favorável para transformações. No entanto, esbarra-se no 

conservadorismo jurídico que produziu (e segue produzindo) práticas centradas na 

atuação do Poder Judiciário, contrárias às lógicas de emancipação, participação popular 

e democratização, como prevê a atuação extrajudicial. Para Franco e Kohara (2012, p. 

91): “[...] é notória a existência do paradigma de que a justiça ou o acesso à justiça é 

sinônimo de recorrer ao Poder Judiciário para que este delibere sobre as questões”.  

De acordo com Brandão (2010), a Constituição trouxe inovações, mas segue 

atribuindo o termo “necessitado” ao público-alvo da assistência jurídica integral e 

gratuita. Para a autora:  

“Na produção desse termo, percebe-se a força da formulação 

jurídica que fincou suas bases na reprodução de uma categoria 
de cidadãos que foram tidos como economicamente carentes e, 

portanto, privados de meios para acessarem o sistema de justiça. 

A lei ressalta a condição de carência e não de usuários de um 

serviço. O que se vê na lógica da produção dos ‘necessitados’ é 
que a esse estado de carência financeira vão sendo agregadas 

qualificações de conotação negativa, entre elas: alheamento, 

falta de participação política, inércia, incapacidade para pleitear 
seus próprios direitos como representações que estariam 

arraigadas a esse grupo social”. (BRANDÃO, 2010, p. 48) 

Um conceito que mais recentemente vem sendo empregado e que guarda 

relações com o sujeito necessitado, sujeito hipossuficiente é o de “vulnerabilidade”. 

Robert Castel (1998) utiliza o termo “vulnerabilidade” para referir-se aos efeitos da 

precarização do trabalho associados às fragilidades no tecido relacional no âmbito de 

uma conjuntura econômica marcada pelo neoliberalismo e pelo enfraquecimento do 

Estado, especialmente no final dos anos 1980. Este processo de fragilização dos 

sistemas de proteção social no mundo asseverou uma dificuldade crescente de assegurar 

proteção aos cidadãos contra riscos sociais como doenças, desemprego, acidentes, 

incapacidade de trabalhar devido a uma deficiência ou à idade, dentre outros, resultando 

em aumento da pobreza, marginalização, e tendo efeitos dessocializantes no trabalho e 

nas relações. 
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A noção de vulnerabilidade hoje amplamente utilizada no Brasil nas políticas de 

saúde, de seguridade e assistência social, e nas políticas de infância/adolescência, 

guarda, no entanto, variações nos seus usos que vão de um polo que privilegia a 

emancipação e a transformação social a outro em que a vulnerabilidade é o argumento 

da “proteção”, constituindo-se numa forma sutil de impedir o exercício de direitos de 

determinados sujeitos. Chamaremos a atenção aqui, especificamente, dos usos que se 

aproximam dos efeitos de tutela e de controle.  

Paulo Malvasi (2008), ao analisar o contexto da juventude, ajuda-nos a pensar a 

relação que vem se estabelecendo entre vulnerabilidade e pobreza. Para o autor, a 

vulnerabilidade negativa remete à ideia de fragilidade e de dependência que se vincula à 

situação de jovens, sobretudo os mais pobres. A associação correntemente feita entre 

juventude e vulnerabilidade é relacionada ao aumento da violência urbana, às 

transformações de ordem socioeconômica no mundo contemporâneo, à falta de garantia 

de direitos e de oportunidades nas áreas de saúde, proteção social, entre outras que 

asseguram os direitos humanos.  

Segundo o autor, essa forma negativa de associar juventude e “risco”, 

caracterizando-a como problema, leva a construir a ideia de que o jovem é incapaz de 

responder às suas carências e debilidades. Embora a noção de vulnerabilidade negativa 

possa abrir caminhos para a defesa e proteção dos jovens pobres, na medida em que 

procura transformar este cenário, pode servir para estigmatizá-los ainda mais 

(MALVASI, 2008). 

A noção de “situações socialmente negativas” empregada pelo autor nos auxilia 

a construir outras inflexões sobre “hipossuficiência” e “necessidade”. Para Malvasi 

(2008), as situações socialmente negativas compreendem: 

Condições de vida material, dificuldades de acesso a 

oportunidades sociais e culturais e fatores motivados pelo 

imaginário social, como a discriminação e o medo deixam 

segmentos da juventude mais expostos aos riscos das grandes 
cidades e da violência estimulada, sobretudo, pela desigualdade 

social do Brasil. (MALVASI, 2008, p. 607)  

Segundo Emilio Garcia Mendez (2014), é necessário desnaturalizar a noção de 

“vulnerabilidade” problematizando-a enquanto uma categoria histórica e socialmente 



90 

 

construída. Para o autor, o Direito tem sido um instrumento decisivo na construção e 

fixação de vulnerabilidades, contribuindo para a produção dos “sujeitos vulneráveis”.
107

 

Estes sujeitos, por estarem associados a uma condição de fragilidade e debilidade, 

tornam-se objeto de “proteção” do campo jurídico.  

Em nome de políticas protecionistas, a vulnerabilidade tem se constituído numa 

forma sutil de impedir o exercício de direitos de determinados sujeitos. Desse modo, 

quanto maior a condição de vulnerabilidade, maior o controle exercido sobre o sujeito 

(travestido de proteção), possibilitando menor exercício de liberdade. Assim, podemos 

pensar que a solução criada no contexto jurídico, o sujeito hipossuficiente, vinculada à 

ideia de necessidade, carência e pobreza, e ao imaginário social de vulnerabilidade e 

risco, coloca a população usuária da Defensoria Pública mais exposta às tecnologias de 

controle do Estado
108

.  

Inclusive, mostra a ambiguidade presente na relação entre a missão da 

Defensoria Pública de emancipação e de “empoderamento do pobre como agente de 

transformação social” (ROMEU et al.., 2014, p. 166) e as práticas cotidianas que 

produzem o “sujeito hipossuficiente”.  

Na triagem, esta produção se evidencia nos fluxos e procedimentos que separam, 

dividem e segmantarizam, contribuindo para produção de práticas que individualizam, 

despolitizam e desintegram a assistência jurídica (que se pretende) integral. Como 

                                                             
107 Michel Foucault (1995; 2006b; 2006d) pensa os modos de subjetivação desde uma perspectiva 

histórica, refletindo como em diferentes momentos da história os seres humanos se tornaram sujeitos de 

uma condição política, social e cultural. O autor distingue em seus trabalhos três modos de objetivação 

que transformaram os seres humanos em sujeitos: o primeiro refere-se às formas de investigação que 

pretendem aceder ao estatuto de ciência como a objetivação do sujeito falante na gramática ou na 

linguística, do sujeito produtivo na economia e na análise das riquezas (estudo das epistemes); o segundo 

consiste naquilo que ele denominou de “práticas divisórias” que dividem o sujeito no interior dele mesmo 

ou em relação aos demais para classificá-lo e fazer dele objeto – como entre o louco e o são, o doente e o 

saudável etc (nesse período, busca refletir a respeito do regime disciplinar); o terceiro ele propõe o 

questionamento sobre como o sujeito se relaciona consigo mesmo nesse processo que inclui modos de 

objetivação e subjetivação (aqui se encontram as discussões sobre ética que o levará aos estudos sobre a 
antiguidade clássica e aos procedimentos de “cuidado de si”). Como as noções de objetivação e 

subjetivação atravessam os distintos períodos do pensamento de Foucault, Fonseca (2007) nos alerta para 

a necessidade de distingui-las no conjunto da obra; os modos de subjetivação adquirem dois sentidos: 

primeiro, apresentam-se como “modos em que o sujeito aparece como objeto de uma determinada relação 

de conhecimento e poder (CASTRO, 2009, p. 408); segundo, define-os a partir da relação do sujeito 

consigo mesmo, incluindo certo número de técnicas que permitem elaborar-se como sujeito de sua própria 

existência (REVEL, 2005).  
108 Esta discussão dialoga com os estudos empreendidos por Michel Foucault sobre biopoder (cf. nota 

118, infra).  
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efeito, vemos a emergência do “sujeito hipossuficiente” que pode indicar o que Iñaki 

Rivera Beiras (2001) aponta como uma nova subjetividade própria do direito pós-

moderno – os sujeitos que não tem nome nem sobrenome – que são reduzidos a 

categorias.  

Esta objetivação também pode ser evidenciada na crítica que Romeu et al.. 

(2014) fazem ao contato limitado dos defensores com a população atendida, ao 

delegarem boa parte dos atendimentos aos estagiários de Direito. Para os autores, esta 

prática tende a distanciar cada vez mais defensores públicos e população, correndo-se o 

risco de elitizar a Defensoria por afastar-se das realidades daqueles que buscam 

atendimento. 

Este distanciamento foi destacado também pela pesquisa da Ouvidoria-Geral. Os 

dados indicaram que boa parte da população atendida não sabia o nome do defensor 

responsável por sua causa nem se quem havia prestado atendimento a ela era estagiário 

ou defensor público (OUVIDORIA-GERAL, 2012).  

A pesquisa da Ouvidoria apresentou outro ponto que merece destaque – a 

avaliação dos usuários da Defensoria Pública quanto à modalidade de teleagendamento 

oferecida pela organização. O relatório traz o seguinte:  

“Embora o novo modelo esteja sendo testado em apenas três 
unidades da Defensoria (Guarulhos, Campinas e Vila Mimosa), 

chama a atenção a insatisfação dos usuários com esta 

modalidade de atendimento, que figura entre os dez temas mais 

recorrentes nas reclamações apresentadas à Ouvidoria – 
levando-se em conta o total de reclamações do Estado”. 

(OUVIDORIA-GERAL, 2012, p. 49).  

Apesar da avaliação negativa, esta modalidade de teleagendamento foi 

implementada na capital a partir de julho/agosto de 2014. Não estaria este 

procedimento, em nome de uma suposta eficiência e agilidade na prestação de serviços, 

contribuindo para distanciar e objetificar cada vez mais o público da organização? 

Como produzir práticas que, genuinamente, promovam justiça social, exercício de 

cidadania e transformação?  
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Encontramos algumas pistas na produção de práticas que tensionam os aspectos 

individual-coletivo. Conforme Romeu et al.. (2014) um dispositivo previsto nas 

Defensorias Públicas é a “tutela coletiva de direitos”. Apesar de carregar no nome o 

termo “tutela”, este dispositivo jurídico corresponde não só à representação judicial em 

litígios individuais, mas à abertura para a participação da sociedade civil organizada, e 

para a fiscalização de políticas públicas e sociais, atuando no sentido de fomentar 

autonomia e maior participação popular (ROMEU et al., 2014, p. 166-167). 

Ainda, como aponta Franco e Kohara (2012), a despeito dos avanços legislativos 

e institucionais na direção da ampliação do acesso à justiça, “o sistema de atendimento 

das Defensorias Públicas ainda preserva em sua organização suas raízes historicamente 

ligadas à lógica do sistema jurisdicional, que privilegia a prestação da assistência 

judiciária individual” (FRANCO; KOHARA, 2012, p. 99), dirigida ao “assistido” (cuja 

própria denominação evidencia o caráter passivo de sua posição), e na qual não é pela 

palavra direta do interessado que se efetiva o direito. 

Como sinalizam atores da Defensoria Pública: “seria muito interessante que a 

resolução extrajudicial ou autocompositiva dos conflitos fosse oferecida antes mesmo 

da avaliação técnica para a demanda em questão (realizada pelo Defensor Público), 

evitando assim sua tradução em demanda jurídica” (FRANCO; KOHARA, 2012, p. 99). 

Tal alternativa poderia minimizar a submissão dos interesses do usuário à decisão 

técnica de qualquer ordem,  

“principalmente em um contexto sócio-histórico no qual o ideal 

de conhecimento e Verdade centra-se na figura do especialista 

(que, por sua condição especial, teria o poder de ‘escolher 
melhor’) e para uma população (na qual estamos todos 

incluídos) cuja cultura de desigualdades econômicas, injustiças 

sociais e políticas paternalistas nos acostumaram a modelos 
decisórios hierárquicos e verticais” (FRANCO; KOHARA, 

2012, p. 99).  

Será que o modelo de triagem da Defensoria Pública tem contribuído para 

produzir os efeitos referidos pelos autores?  

Os aspectos apresentados até aqui nos levam a pensar na importância de se 

construírem diretrizes de acolhimento que venham a potencializar o acesso à justiça da 
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população pobre, entendendo que esse processo não consiste apenas em ter seus pedidos 

transformados em processos judiciais, mas, sobretudo, numa condição que possibilite 

menos sujeição e mais exercícios de liberdades, que produza uma assistência jurídica 

que tenda à atenção integral. Vejamos como a integralidade tem se mostrado nas 

práticas entreprofissionais na Defensoria Pública.  

 

Jurídico-não jurídico-psicossocial 

Na Defensoria Pública paulista o trabalho dos psicólogos e assistentes sociais 

tem se pautado, além da atuação interdisciplinar
109

, no principio da assistência 

jurídica integral.  

A implementação dos Centros de Atendimento Multidisciplinar 

(CAMs) criou um espaço de diálogo e de intersecção de 

saberes, reunindo profissionais do Direito, da Psicologia e do 

Serviço Social e inaugurando uma nova perspectiva de 

trabalho, voltada para a concretização dos princípios da 

integralidade e efetividade na prestação da assistência jurídica 
(Boletim da Edepe, 2012, p. 04, grifos nossos).  

A integralidade surge como um princípio na Constituição Federal de 1988 que 

passa a orientar ações em diferentes políticas públicas e sociais
110

. No contexto jurídico, 

encontramos referência à assistência jurídica integral no texto constitucional que trata 

do atendimento à população pobre. A integralidade no campo jurídico carece de 

desenvolvimento teórico e de análise crítica, sendo um tema, em geral, abordado junto 

às questões relacionadas ao acesso à justiça.  

Neste sentido, o “integral” da assistência jurídica se mostra nas práticas que 

operam tecnologias para possibilitar o amplo acesso à justiça. Amorim (2011) destaca 

que a atuação extrajudicial requer transformações na prática dos operadores do Direito, 

sinalizando a necessidade de trabalhar com profissionais de outras formações.  

                                                             
109 As noções de multi, inter e transdisciplinaridade serão apresentadas na Entrada 3.  
110 Não existe uma única definição sobre o que é política pública. Neste estudo, utilizaremos a definição 

de Monteiro et al. (2006) que afirmam a política pública como ações macro e micropolíticas de coletivos 

em movimento, não restringindo-se à intervenção do Estado. Para Ferreira Neto, as políticas sociais, em 

sentido estrito, são parte do conjunto maior das políticas públicas e podem ser divididas por setores e 

áreas, tais como: emprego e trabalho, assistência social e combate à pobreza, direitos sociais (saúde e 

educação) e infraestrutura social (habitação e saneamento) (FERREIRA NETO, 2011, p. 23).  
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A atuação referida como interdisciplinar na Defensoria Pública paulista estava 

prevista desde o projeto de lei que idealizava a organização, como visto anteriormente. 

Em 2009, a prática interdisciplinar passou a ser uma das funções das defensorias 

públicas, estendendo-se para o âmbito nacional. O texto legal refere como uma das 

atribuições da entidade: “prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de 

servidores de suas carreiras de apoio para o exercício de suas atribuições” (BRASIL, 

2009).  

Para Marília Almeida (2012), psicóloga da Defensoria, a constituição do CAM, 

com o ingresso de psicólogos e assistentes sociais, provocou mudanças na organização: 

[...] o CAM modifica as fronteiras do atendimento realizado 

até então pela Defensoria Pública. Ao abrir as portas, o CAM 
recebe uma grande diversidade de demandas cuja identidade se 

constitui pela impossibilidade de resposta apenas no âmbito 

judicial. A Defensoria passa, então, por uma ampliação de sua 

escuta, aumentando seu potencial de intervenção frente 

àquelas demandas que chegam à justiça por motivos que 

transbordam a fronteira de respostas judiciais (ALMEIDA, 
2012, p. 71, grifos nossos).  

A implementação dos CAMs é referida com bastante entusiasmo pelos 

integrantes da Defensoria, conforme vimos anteriormente na ex-posição. Sua atuação 

instaura uma perspectiva de prática psicossocial na organização relacionada aos 

atributos de: ampliação na escuta e no olhar dos atendimentos realizados, qualificação 

das práticas e aumento do potencial de intervenção. Paulo Kohara (2014), psicólogo da 

Defensoria Pública do Estado de São, faz o seguinte apontamento sobre a criação do 

serviço: 

Nesse novo contexto em que as demais áreas do conhecimento 

são convocadas a construir um atendimento interdisciplinar 

dentro de um contexto jurídico, mas sem as amarras do 

enquadre judicial, torna-se possível uma ampliação do 

repertório institucional que permite à Defensoria Pública incidir 

mais efetivamente sobre questões complexas presentes no 

tecido social e que muitas vezes não encontrariam respostas 

nos tribunais – seja pela limitação do Sistema de Justiça em 

apresentar solução para o problema, seja por sua limitação em 

compreender o problema que lhe é apresentado (KOHARA, p. 
1002, 2014, grifos nossos).  
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De acordo com Bruno Bracco (2014), defensor público da Defensoria paulista:  

[...] os CAMs auxiliam, e muito, o dia a dia da Defensoria, 
sendo para lá encaminhados os casos em que a orientação e 

atuação meramente técnico-jurídica não se mostram eficientes 

(BRACCO, 2014, p. 994).  

As inflexões feitas por profissionais que atuam na Defensoria Pública paulista 

nos sinalizam que o ingresso de profissionais da Psicologia e do Serviço Social na 

organização provocou mudanças no cenário das práticas jurídicas. Mas, como estas 

questões se mostram na triagem? O que faz passagem aos CAMs?  

Com o intuito de olharmos para como se opera a separação jurídico, não jurídico 

e psicossocial na triagem, fizemos um levantamento a partir das fichas que registram o 

motivo do encaminhamento ao CAM lócus da pesquisa. Privilegiamos os dois primeiros 

anos de funcionamento do serviço, período compreendido entre 2010 e 2011
111, num 

total de 350 fichas. Estes encaminhamentos ocorreram no momento em que a pessoa 

que buscou a Defensoria foi atendida por um defensor ou por um estagiário de Direito 

na unidade mais próxima de sua residência. Organizamos os motivos identificados nas 

fichas em três temas mais amplos e por número de atendimentos, como se vê a 

seguir
112

:  

                                                             
111 Em discussão realizada com os profissionais, eles relataram terem começado a trabalhar em maio de 

2010 e que levaram alguns meses até construir certas rotinas de atividades. Desse modo, o registro dos 

encaminhamentos começou a ser feito cerca de três meses depois de iniciarem suas atividades laborais, 

justificando o número pequeno de fichas naquele ano: 78, sendo que em 2011, tivemos 272 fichas.  
112 O item “outros” consta nos encaminhamentos de 2010 e 2011 e refere-se a um misto de pedidos ao 

CAM. Ao lado de cada motivo, contabilizamos entre parênteses o número de vezes que cada motivo 

surgiu nas fichas.  
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Encaminhamentos feitos ao CAM em 2010: 

 Temas Motivos Número de 

primeiros 

atendimentos 

Vulnerabilidade 

social/rede  

Necessidade do assistido/ vulnerabilidade social (16) 

Encaminhamento redes Assistência Social e Saúde (5) 

Despejo (4) 

Inclusão em programas habitacionais (3) 
Orientações benefícios socioassistenciais (2) 

  

30 

Família Violência doméstica (8) 
Orientação familiar (7) 

Possibilidade de destituição do poder familiar (3) 

Família com problemas psiquiátricos (1) 

Compreender histórico da relação familiar (1) 
Investigação de paternidade (1) 

 

21 

Saúde mental/ 
rede 

Abalo emocional (4) 
Acompanhamento/ tratamento psicológico (4) 

Encaminhamento redes Assistência Social e Saúde (3) 

Transtorno mental (2) 

Orientações tratamento psicológico filha/o (2) 
Uso de drogas (2) 

Avaliação psicológica (1) 

Ajuda profissional em função de estresse (1) 
Suspeita de caso de saúde mental (1) 

 

20 

Outros Atendimento psicossocial (1) 

Apoio ao atendimento (1) 
Orientação do assistido em audiência (1) 

Dificuldade de compreensão do pedido do assistido (1) 

Questão para além do jurídico (1) 
Abuso sexual (1) 

Não consta (1)  

7 

Total  78 

Fonte: Fichas de encaminhamentos ao CAM no ano de 2010 
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Encaminhamentos feitos ao CAM em 2011: 

Temas Motivos Número de 

primeiros 

atendimentos 

Conflitos Conciliação (80) 

 

80 

Vulnerabilidade 

social/ rede 

Despejo – usuário não tem para onde ir (13) 

Orientações benefícios socioassistenciais (11) 

Encaminhamento redes Assistência Social e Saúde (10)  
Necessidade do assistido/ vulnerabilidade social (4)  

Inclusão em programas habitacionais (1) 

Assistência social motivada pelo divórcio (1) 

 

40 

Família  Orientação familiar/ acompanhamento CAM (28) 

Violência doméstica (16) 

Mau comportamento dos filhos (2) 
Desabrigamento dos filhos (2) 

Pedido de guarda (2) 

Escutar adolescente – situação de guarda (1) 

 

51 

Saúde mental/ 

rede  

Acompanhamento/ tratamento psicológico (14) 

Abalo emocional (10) 

Dúvidas sobre saúde mental/ transtorno mental (7) 
Internação compulsória (7)  

Esclarecimento sobre tratamentos em casos de 

dependência química (6) 

Apoio/suporte emocional (4) 
Uso de drogas (2) 

Avaliar situação – interdição ou encaminhamento rede 

saúde mental (1) 
 

52 

Outros Atendimento/ acompanhamento psicossocial (13)  

Escuta qualificada / acolhimento (12) 

Esclarecer demanda/ rever pedido (7) 
Apoio ao atendimento (6) 

Procura espontânea/ pediu atendimento CAM (4) 

Não há demanda judicial (2) 
Acompanhar assistido em audiência (1)  

Descobrir reais motivos do assistido (1) 

Não consta (2) 
Não legível (1) 

 

49 

Total  272 

Fonte: Fichas de encaminhamentos ao CAM no ano de 2011 

 

Ao compararmos os dois anos, notamos uma regularidade nas temáticas em que 

se solicita a atuação do CAM, quais sejam: questões envolvendo famílias, saúde mental 

e condição de “vulnerabilidade social”. No ano de 2010, as situações consideradas de 
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“vulnerabilidade social”, em geral, vinham associadas ao pedido de “contato com a 

rede”. Em 2011, percebemos que estas solicitações passaram a se dar também nos casos 

de “saúde mental”, especialmente nas situações envolvendo dependência química e 

pedidos de “internação compulsória”113. Em ambos os anos, o registro dos 

encaminhamentos ao CAM indica que as solicitações ora referem-se à temática do 

atendimento (questões de família, vulnerabilidade social, saúde mental) ora sinalizam o 

pedido dos operadores do direito (defensores e estagiários) quanto aos procedimentos a 

serem adotados pelos profissionais do CAM, com expressivo destaque à atuação nas 

composições de conflitos
114

.  

Para termos um olhar mais ampliado sobre estes pedidos, vejamos algumas 

informações sobre os encaminhamentos aos CAMs referentes às demais unidades de 

Defensoria no ano de 2011. Estes dados constam no relatório produzido pela Assessoria 

Técnica Psicossocial (ATP) da Defensoria Pública paulista elaborado a partir de 

informes fornecidos pelos profissionais que integram os CAMs da organização. 

Os encaminhamentos aos CAMs, em 2011, foram os seguintes
115

: 1º) Facilitação 

de acordos; 2º) Conflito familiar; 3º) Benefícios socioassistenciais e questões 

envolvendo guarda e curatela; 4º) Dependência química; 5º) Transtorno mental e 

suporte psicológico; 6º) Violência doméstica. Em relação à temática “conflitos”, a 

                                                             
113 Em pesquisa empreendida numa unidade de Defensoria Pública do Estado de São Paulo, localizada na 

região metropolitana, sobre os pedidos de “internação compulsória” envolvendo jovens em dependência 

química, Nagayasu (2014), concluiu que a maioria das solicitações feitas à Defensoria Pública como 
“internação compulsória” tratava-se de pedidos de internação involuntária, por isso a grafia entre aspas. 

Assim, a grande demanda por “internação compulsória” enuncia tensionamentos nos campos da saúde e 

da justiça. A justiça brasileira, juntamente com a rede de saúde, apresenta à população a possibilidade de 

três tipos de internações psiquiátricas, tanto para dependentes químicos como para pessoas com 

transtorno mental, sendo elas: I – Internação Voluntária: aquela que se dá com o consentimento da 

pessoa; II – Internação Involuntária: aquela que se dá sem o consentimento da pessoa e a pedido de um 

terceiro; e III – Internação Compulsória: aquela determinada pela justiça (FORTES, 2010). Duarte et al. 

(2012) expõem que quando aprovada a lei, existia um entendimento de que a internação compulsória 

deveria ficar restrita aos processos criminais que implicassem medida de segurança para crimes em que o 

transtorno mental do autor tivesse relevância fundamental. No entanto, o que vem ocorrendo é sua 

aplicação em larga escala na esfera judicial, caracterizando uma “distorção da lei”. Assim, as pessoas por 
não conseguirem acessar a saúde, vão direto procurar a justiça como meio de alcançar seu pedido. Na 

Defensoria Pública paulista vem se discutindo e se construindo algumas políticas de atendimento 

específicas para esta demanda. Levando em conta a lógica da Reforma Psiquiátrica, tem se atuado com os 

CAMs no sentido de prestar atendimento aos familiares, oferecendo escuta, acolhimento e facilitação dos 

sujeitos no contato com a rede de saúde. (DUARTE et al., 2012).  
114 A conciliação é uma solução extrajudicial de conflitos que se encontra no rol dos deveres funcionais 

dos defensores e dos psicólogos e assistentes sociais que integram os CAMs (FRANCO; KOHARA, 

2012).  
115 Orientamos-nos pelas categorias propostas pela ATP.  
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existência de mais uma categorização, também proposta pela ATP, levando em conta a 

área jurídica, permitiu saber em quais temáticas se solicita a atuação dos CAMs na 

“facilitação de acordos”. Assim, tem-se: 1º) família e sucessões (conflitos diversos 

envolvendo famílias); 2º) cível (em geral, conflitivas entre vizinhos) e 3º) “sem ação 

judicial cabível”. 

Dialogando com as informações obtidas através do levantamento das fichas, a 

repetição nas temáticas encaminhadas aos CAMs ganha visibilidade. A Psicologia e o 

Serviço Social têm sido convocados a atuar, sobretudo, com famílias, “vulnerabilidade 

social”, saúde mental e nas situações identificadas como conflitivas.  

Se percebemos, neste mapeamento, a presença da conciliação (visando a não 

judicialização dos conflitos e das demandas) e do trabalho de articulação intersetorial e 

em rede (favorecendo o acesso do usuário às políticas públicas), assim como um 

número significativo de encaminhamentos (49 em 272) para apoio ao atendimento 

(esclarecer, aprofundar, acolher, participar em audiência), abrindo espaço assim para o 

entre profissionais, reconhece-se (como vimos na Parte 1) os limites deste modo de 

organizar o trabalho: “perdemos a chance de colocar o defensor coordenador do CAM 

na análise das demandas, no atendimento inicial para ver o que estava chegando e 

trabalhar mais junto” (defensor, depoimento p. 37-38, supra); “a efetividade da 

demanda concreta depende de muito trabalho, não só de conhecimento” (psicólogo, 

roda de conversa, p. 78, supra); “você faz o atendimento individualizado e despolitiza o 

problema” (defensor, roda de conversa p. 76, supra).  

 Cabe destacar também que, durante a pesquisa, acompanhamos discussões dos 

profissionais que sinalizam incômodos com o modo de organização da triagem na 

Defensoria.  

Uma equipe de profissionais do CAM discutia a forma como a 

triagem da Defensoria estava organizada e levantava 

questionamentos sobre as diferentes compreensões acerca do que é 

fazer triagem. Seria um primeiro atendimento? Um acolhimento? 

Seria encaminhar, passar para outro, deixar de ser uma questão 

minha? Surgiu a palavra “desresponsabilizar-se” para nomear o 
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“encaminhar”, pois as questões encaminhadas não retornavam, 

produzindo mais e mais fragmentações. Ao falarem sobre os fluxos 

da triagem uma das críticas levantadas referia-se ao espaço 

constituir-se num lugar de passagem, que pela forma de 

organização em plantões rodiziados, permitiria pouca 

possibilidade de articulação com a rede. O modelo de triagem dos 

defensores havia sido tomado como referência para a prática dos 

psicólogos e assistentes sociais, sendo que os próprios defensores 

teciam muitas críticas a tal modo de operar. “Como seria se os CAMs 

estivessem participando do filtro inicial?”, foi uma questão 

levantada (Notas do diário de pesquisa, setembro de 2012, grifos nossos). 

Este “modelo” estandardizado de prática-triagem não estaria operando de forma 

a manter as separações e o continuum entre jurídico-não jurídico-psicossocial? Este 

modelo não dificulta a experimentação de uma atenção integral, tendendo a produzir 

dispersão e perda de potência, ao diminuir o exercício da visão crítica e o sentido do 

conjunto das práticas? Não contribuiria para produzir uma assistência jurídica 

“desintegrada”, disciplinarizada, e trabalhando nos mesmos padrões das relações psi-

jurídicas constituídas na Modernidade?  

Voltaremos mais à frente à organização das demandas pela via do 

“familialismo”, mas, antes, vejamos como “nas sociedades modernas, a modulação das 

demandas está submetida à ação dos saberes disciplinares e de seus agentes, os 

“experts” (BAREMBLITT, 2002, p. 62 ). No folder, vimos um pouco da história de 

aproximação entre Psicologia e Direito. Agora, com os estudos empreendidos por 

Michel Foucault (2006f) sobre “disciplina” e “norma”, ampliemos ainda mais nossa 

perspectiva para pensarmos os encontros psi-jurídicos.  

Contribuições foucaultianas: disciplina, norma, normalização 

Na obra Vigiar e Punir (2006g), Foucault nos mostra que durante a época 

clássica (entre séculos XVIII e XIX) houve uma “descoberta” do corpo como objeto e 
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alvo de poder, cuja atenção passa a ser “ao corpo que se manipula, se modela, se treina, 

que obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam” (FOUCAULT, 

2006g, p. 117). O autor identificará nisto a noção de “docilidade” (FOUCAULT, 2006g, 

p. 118) que une ao corpo analisável o corpo manipulável. Para tornar um “corpo dócil”, 

é necessário que ele possa ser submetido, utilizado, transformado e aperfeiçoado, a 

partir de uma série de técnicas de coerção que esquadrinha ao máximo o tempo, o 

espaço e os movimentos dos indivíduos.  

As disciplinas corresponderão a estes métodos que permitem o controle 

minucioso das operações do corpo, realizando uma sujeição constante de suas forças e 

impondo-lhes uma relação de docilidade-utilidade. Uma “anatomia política”, que é 

igualmente uma “mecânica do poder”, está nascendo com isso. As disciplinas 

aumentam as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminuem essas 

mesmas forças (em termos políticos de obediência).  

Para Foucault, o termo “disciplina” apresenta dois usos, sendo um da ordem do 

saber – forma discursiva de controle da produção de novos discursos –, e outro da 

ordem do poder – conjunto de técnicas em virtude das quais os sistemas de poder têm 

por objetivo e resultado a individualização dos sujeitos (CASTRO, 2009).  

Trata-se de dois conceitos que apresentam relação entre si, na medida em que, 

do ponto de vista do poder, a disciplina representa um exercício do poder que tem por 

objeto os corpos e por objetivo sua normalização
116

, e, do ponto de vista do saber, o seu 

uso discursivo determina as condições que uma certa proposição deve cumprir para 

entrar no campo do verdadeiro (de quais objetos se deve falar, que instrumentos 

                                                             
116 Foucault aponta dois sentidos para a normalização ao fazer uma diferenciação desse processo no poder 

disciplinar e nos dispositivos de segurança. Em Segurança, Território e População (FOUCAULT, 2008b, 
p. 75): “A normalização disciplinar consiste em primeiro colocar um modelo, um modelo ótimo que é 

construído em função de certo resultado, e a operação de normalização disciplinar consiste em procurar 

tornar as pessoas, os gestos, os atos, conformes a esse modelo, sendo normal precisamente quem é capaz 

de se conformar a essa norma e o anormal quem não é capaz”. Foucault chama esse processo de 

“normação”, considerando que a normalização disciplinar vai da norma à demarcação final do normal e 

do anormal. Já nos mecanismos de segurança o autor entende que se trata de um processo de 

normalização, no sentido estrito, que se constitui a partir da definição do normal e do anormal, para 

estabelecimento das curvas de normalidade. Exemplo deste último processo são os controles na saúde a 

partir das campanhas de vacinação. 
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conceituais ou técnicas tem de se utilizar, em que horizonte teórico deve inscrever-se), 

ajudando-nos a pensar o modo como o autor concebe as relações de saber-poder
117

. 

Foucault chama a atenção de que já existiam processos disciplinares em curso, 

há muito tempo, nos conventos, nos exércitos, nas oficinas. No entanto, será no decorrer 

dos séculos XVIII e XIX que o regime disciplinar se tornará a fórmula geral de 

dominação nas sociedades ocidentais. 

A “invenção” dessa nova anatomia política não deve ser 

entendida como uma descoberta súbita. Mas como uma 

multiplicidade de processos muitas vezes mínimos, de origens 

diferentes, de localizações esparsas, que se recordam, se 
repetem, ou se imitam, apoiam-se uns sobre os outros, 

distinguem-se segundo seu campo de aplicação, entram em 

convergência e esboçam aos poucos a fachada de um método 
geral. Encontramo-los em funcionamento nos colégios, muito 

cedo; mais tarde nas escolas primárias; investiram lentamente o 

espaço hospitalar; e em algumas dezenas de anos reestruturam a 
organização militar (FOUCAULT, 2006g, p. 119).  

Desse modo, a partir do século XVIII, encontraremos uma série de mudanças 

sociais que possibilitarão a emergência das sociedades disciplinares que serão 

caracterizadas pelo aumento dos espaços de confinamento, pela vigilância generalizada, 

por processos de normalização e individualização. Neste período, em função das novas 

formas de produção e das exigências econômicas, fez-se necessário uma ordenação que 

se deu numa espécie de luta econômico-política em torno dos saberes (FOUCAULT, 

2006g).  

No curso Em defesa da sociedade, Michel Foucault (2010) faz uma distinção 

importante entre história das ciências e genealogia dos saberes. A primeira se articula 

em torno do eixo estrutura do conhecimento e exigência de verdade, e a segunda se dá 

em torno do eixo prática discursiva e enfrentamento de poderes. Por meio desta 

compreensão, a tarefa da genealogia dos saberes é, antes de tudo, desmontar a estratégia 

do Iluminismo, ou seja, a Modernidade não seria o avanço da luz contra as sombras, do 

conhecimento contra a ignorância, mas sim uma história de combates entre saberes, uma 

luta pela disciplinarização do conhecimento.  

                                                             
117 A noção de saber-poder encontra-se mais a frente, na Entrada 2.  
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De acordo com Revel (2005), por meio do discurso da racionalidade, isto é, a 

separação entre o científico e o não científico, entre o racional e o não racional, entre o 

normal e o anormal, que marca este período, efetua-se uma ordenação geral do mundo 

que passa por uma ordenação dos indivíduos através de formas de governo (Estado) e 

procedimentos disciplinares. O que vemos emergir é a “disciplinarização do mundo” 

por meio da produção de saberes locais que corresponde à disciplinarização do próprio 

poder – o poder disciplinar.  

No bojo desse movimento, encontramos a emergência dos saberes que tomaram 

o homem como objeto de análise: o campo das ciências humanas, que teve a disciplina 

como matriz política. Todas as ciências, análises ou práticas com o radical “psico” tem 

seu lugar nessa mudança histórica dos procedimentos de individualização. Esse 

momento em que as ciências do homem tornaram-se possíveis é aquele em que foram 

postas em funcionamento uma nova tecnologia do poder e outra anatomia política do 

corpo. A hierarquização e ordenamento, realizados em nome de um conhecimento 

verdadeiro, ou seja, o conhecimento científico produzirá, dentre as novas modalidades 

de saber-poder, a das ciências humanas, a que toma o homem na medida de sua 

normalidade ou mensurabilidade.  

Para Foucault (2005), o controle dos indivíduos e de suas virtualidades, desde a 

Modernidade, não poderia ser efetuado apenas pela própria justiça, mas engajaria uma 

série de outros poderes, como a polícia e toda uma rede de instituições de vigilância e 

de correção, tais como: as psicológicas, as psiquiátricas, as criminológicas. Estes 

poderes, apoiados na vigilância permanente e no saber elaborado sobre a conduta 

individual em relação à norma
118

, constituem a base do mecanismo de controle do 

comportamento e da população: a sociedade disciplinar (século XIX). As disciplinas 

criam uma espécie de linguagem comum entre todo o gênero de instituições; tornam-nas 

                                                             
118 De acordo com Castro (2009, p. 310), o conceito de norma em Foucault é bastante polissêmico e pode 
ser compreendido a partir dos seguintes aspectos: 1) A norma refere os atos e as condutas dos indivíduos 

a um domínio que é, ao mesmo tempo, um campo de comparação, de diferenciação e de regra a seguir (a 

média das condutas e dos comportamentos); 2) A norma diferencia os indivíduos em relação a este 

domínio, considerado como um umbral, como uma média, como um optimum que deve ser alcançado; 3) 

A norma mede em termos quantitativos e hierarquiza em termos de valor a capacidade dos indivíduos; 4) 

A norma, a partir da valorização das condutas, impõe uma conformidade que se deve alcançar; busca 

homogeneizar; 5) A norma, finalmente, traça a fronteira entre o permitido e o proibido, busca a 

condenação. Para Foucault (2001) “A norma é um elemento a partir do qual determinado exercício de 

poder encontra-se fundado e legitimado”.  
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traduzíveis umas nas outras, num jogo de redundâncias e homologias infinitas, um 

continuum. A norma é o que articula as instituições disciplinares de produção, saber, de 

riqueza, de finança, torna-as interdisciplinares, homogeiniza o espaço social (EWALD, 

1993, p. 83). Neste sentido, entre psicologia, psiquiatria, serviço social e direito, na 

sociedade disciplinar, o interdisciplinar não é algo a ser conquistado, mas uma operação 

necessariamente “em rede”. Diz Foucault (2005) que a finalidade de toda essa rede de 

instituições é antes fixar os indivíduos, fixá-los em um aparelho de normalização e 

produção, ligar o individuo a um processo de formação ou correção.  

Foucault identifica a crescente importância atribuída ao jogo da norma a 

expensas do sistema jurídico da lei, que se verificará na sociedade no final do século 

XIX. Para o autor, este processo não corresponde ao desaparecimento do sistema de 

justiça, mas ao funcionamento da lei cada vez mais como uma norma e que a integração 

da instituição judicial a um continuum de aparato (médicos, administrativos etc.) cujas 

funções são, sobretudo, reguladoras.  

Vejamos com mais atenção a relação que se dá aí entre direito-disciplina, entre 

as normas do direito e as normas disciplinares. Para o autor, “as disciplinas não são o 

mero ‘prolongamento’ das estruturas jurídicas”, nem apenas “a forma de os mecanismos 

da justiça chegarem até os pormenores da existência cotidiana”. Ao contrário, as 

disciplinas inventaram “um novo funcionamento punitivo” que “teria, pouco a pouco, 

investido o aparelho punitivo do direito”. (FOUCAULT, 2006g, p. 185).  

Trata-se, então, de uma penetração constante entre as regras e os procedimentos 

das estruturas jurídicas e as regras e os procedimentos das disciplinas. Uma vez que 

esses dois ‘tipos’ de regras e procedimentos não se constituem em domínios 

independentes, mas, em vez disso, fazem parte de um único processo, estão inseridos 

num mesmo fluxo de poder, num único agenciamento de poder, é que se pode falar de 

uma ‘colonização’ recíproca entre as normas disciplinares e as práticas e os saberes do 

direito formalizado (FONSECA, 2002, p. 191)
119

. 

                                                             
119 Acompanhemos tal colonização recíproca, por meio de um exemplo. Em seus estudos sobre o exame 

psiquiátrico em matéria penal, Foucault (2001) nos conta que desde a criminologia e a antropologia 

criminal com suas considerações sobre as motivações do crime e sobre os antecedentes da penalidade – as 
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Não será mais um sujeito jurídico que os magistrados e os jurados terão diante 

de si, mas o objeto de uma tecnologia e de um saber de reparação, de readaptação e de 

correção (FOUCAULT, 2001, p. 26). Momento em que a “máquina penal não pode 

mais funcionar apenas com uma lei, uma infração e um autor responsável pelos fatos. 

(...) (mas) pede-se ao infrator bem mais: além do reconhecimento, é preciso uma 

confissão, uma explicação de si, um esclarecimento daquilo que se é” (FOUCAULT, 

2006b, p. 2). Essa transformação, bastante visível no final do séc. XVIII e início do 

XIX, é o momento em que a relação entre direito e norma também se modifica, 

compondo aquilo que Foucault chamou de estratégia de normalização.  

Esses procedimentos de controle levariam à entrada na idade do controle social, 

momento em que os “saberes psis” serão importantes por fazerem operar o dispositivo 

da individualização, da normalização e as violências técnicas ou doces, como gosta de 

dizer Basaglia (2005)
120

.  

A produção de demanda para atuação da Psicologia e do Serviço Social está 

relacionada com a oferta que estas disciplinas fizeram e fazem historicamente ao 

contexto jurídico, como vimos com o processo de disciplinarização dos saberes.  

Assim, a triagem, onde tudo começa na Defensoria Pública, com as ações de 

selecionar, escolher e separar tem funcionado como um dispositivo estratégico para 

ordenar as divisões, com base na relação entre oferta e demanda historicamente 

produzida no contexto jurídico. O psicossocial forjado na Defensoria Pública é 

atravessado por esta história, que fica evidenciada nos temas que insistem em fazer 

passagem aos CAMs.  

                                                                                                                                                                                   
doenças, os desvios morais, os desejos, as irregularidades – estabeleceu-se, em torno do autor da infração, 

uma espécie de região de indiscernibilidade jurídica. 
120 A emergência do controle social está relacionada ao surgimento do que Michel Foucault denomina de 

“biopoder”. Para o autor, a noção de biopoder refere-se ao conjunto de estratégias que tem como objetivo 
gerenciar a vida, afirmado que estas estratégias demandam mecanismos e estratégias contínuas de 

regulação, correção, qualificação, medição, avaliação e hierarquização da vida (FOUCAULT, 2006c). De 

acordo com Revel (2005), o modelo jurídico da sociedade, entre os séculos XVII e XVIII, sucumbe a um 

modelo médico, em sentido amplo, e assiste-se ao nascimento de uma verdadeira “medicina social” que 

se ocupa de campos de intervenção que vão bem além do doente e da doença. O estabelecimento de um 

aparelho de medicalização coletiva que gere as “populações” por meio de uma série de dispositivos de 

controle (administração médica, controle da saúde, da demografia, da higiene ou da alimentação), permite 

aplicar à sociedade toda uma distinção permanente entre o normal e o patológico e impor um sistema de 

normalização dos comportamentos e das existências, dos trabalhos e dos afetos (REVEL, 2005, p. 65).  
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Estas questões nos levam a pensar que a triagem tem se configurado num 

modelo estandardizado de prática. Este “modelão” não estaria operando de forma a 

manter as partilhas entre jurídico-não jurídico-psicossocial? Não contribuiria para 

produzir uma assistência jurídica desintegrada, disciplinarizada e, trabalhando nos 

padrões familialistas de resposta, ao modo das relações psi-jurídicas constituídas na 

Modernidade, (como vimos no folder)? Assim, recordemos a fala do defensor Renato de 

Vitto (depoimento, p. 33, supra): “Essa atuação ligada a uma tradição 

individualista e psicologizante das problemáticas que nos 

assustava e nos servia como uma contrarreferência, pois 

representava o que não queríamos aqui”. (Grifos nossos) 

O entreprofissional vai se construindo, assim, em meio a muitas tensões. Mas 

antes de avançarmos nesta discussão e no acompanhamento de outros arranjos destes 

encontros, vejamos um pouco mais sobre o que chamamos aqui de um modo 

psicofamiliar ou familialista de resposta. 

 

Família! 

Conforme vimos anteriormente, entendemos que não existem “demandas 

espontâneas”, mas sim, demandas que são produzidas historicamente. Retomando 

Baremblitt (2002), nas sociedades modernas a modulação das demandas está submetida 

à ação dos saberes disciplinares e de seus agentes, os experts.  

Na Defensoria Pública, a relação entre oferta e demanda que aproxima 

trabalhadores sociais e operadores do direito tem se estabelecido pela intervenção com 

as famílias. Por que esta centralidade nas famílias, como vimos acima? 

Na discussão sobre o estabelecimento das sociedades disciplinares, Michel 

Foucault nos mostra o lugar “privilegiado” que as famílias vão ocupar nesse processo. 

Para o autor, o desenvolvimento de uma sociedade disciplinar requereu o fortalecimento 

da instituição família, uma vez que ela funciona articulando diferentes dispositivos, 

assegurando tanto a inserção dos indivíduos neles como a passagem de um a outro – da 

escola para o trabalho, por exemplo.  
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Deleuze, no prefácio do livro La policía de las familias, de Jacques Donzelot 

(1998), nos mostra que será no período em que a industrialização começa a se 

estabelecer como modo de produção que ocorre um retraimento das redes familiares, 

queda da fecundidade, caracterizando o “fim da grande família” e de outras redes de 

sociabilidade e ajuda econômica.  

Esse processo será chamado por Donzelot (1998) de “crise da família” sem a 

qual não será mais possível manter aquilo que Castel (1994) denominou de “proteção 

por proximidade”, ajuda mútua realizada por redes intrafamiliares ou de vizinhança. 

Este processo de “crise da família” também estará ligado à ascensão do Estado como 

aquele que vai se responsabilizar pela garantia da proteção integral, que antes 

funcionava por redes de proximidade. Assim, passaremos a encontrar uma série de 

dispositivos atuando para a regulação e governo das famílias ou, melhor dizendo, no 

sentido que trabalha Donzelot, quando se opera “a polícia das famílias”, a família como 

objeto e ao mesmo tempo como agente de regulação.  

Guirado (1984), orientada por esta perspectiva, problematiza a emergência de 

uma série de práticas assistenciais de cuidado-controle sobre as famílias e a infância que 

se deram de modos distintos nas populações burguesa e pobre. Para a autora, nas 

camadas burguesas o cuidado com a infância se fez articulado ao processo de 

transformação da família numa unidade intimista, entre quatro paredes, com 

participantes muito claramente definidos, unidos pelos laços do afeto e do contrato 

social. A medicina, expandindo também seu âmbito de ação contribuiu muito para isso, 

por meio da prática do médico de família: fez da mulher – mãe e esposa – a extensão do 

braço médico e permitiu-lhe um estatuto diferente na relação com o homem-marido. As 

práticas pedagógicas e de higiene são revistas e se instaura a preocupação em liberar a 

criança, seu corpo, seu pensamento (GUIRADO, 1984, p. 36). 

Em relação à população pobre, tal como aponta Donzelot (para o caso da 

França), no Brasil, o caminho também foi (e tem sido) diferente. As famílias – aqui, de 

vida mais comunitária e promíscua aos olhos do Estado e da burguesia – são alvo de 

regramento e controle por parte dos órgãos administrativos. O esforço social em 

demonstrar a importância do casamento, do trabalho e da vida caseira, bem como o 

esforço em estabelecer padrões de higiene e organização do espaço no interior das 
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habitações, verificou-se por meio de recursos jurídicos e técnicos. Assim, além de leis 

como as de salário-família, criaram-se postos de atendimento de saúde, o que permitiu a 

profissionais de medicina, educação e psiquiatria, ao lado de homens de Estado e da 

Lei, administrarem recursos e com eles, a forma de vida das classes populares. A 

infância, neste segmento da população, é, portanto, "conservada" (DONZELOT, 1998) 

numa estratégia diferente da infância burguesa e com o objetivo da contenção e do 

controle, não mais da liberação. Um projeto mais policial do que psicopedagógico, 

portanto; muito embora, o atendimento psicológico, educativo e sanitário tenham sido o 

instrumento para o desenvolvimento destas práticas assistenciais. (GUIRADO, 1984, p. 

37).  

Não por acaso, como vimos anteriormente, é nesse contexto que vemos surgir 

toda uma série de mecanismos disciplinares que tentarão remediar a crise da família, 

através da organização de substitutos disciplinares delas, tendo o orfanato como 

exemplo. Será nesse tempo histórico que os “trabalhadores do social”, (DONZELOT, 

1998) encarregados da gestão das famílias e da infância, exercerão o que Michel 

Foucault chama de “função-Psi”.  

Para o autor, esta função corresponde ao conjunto de agentes, discursos, 

instituições, objetos – portanto, função psicológica, psicopatológica, psicossociológica, 

[...] que opera o dispositivo disciplinar. Trata-se de uma sujeição dos corpos e uma 

constituição dos indivíduos numa relação de poder que produz efeitos de normalização 

(FOUCAULT, 2006f; 2008a).  

Pouco a pouco, a “função-Psi” se estendeu a todos os outros sistemas 

disciplinares – à escola, ao exército, à fábrica etc. – convertendo-se, no início do século 

XX, em discurso e controle de todos os sistemas disciplinares.  

Segundo Scheinvar: 

A família, no mundo moderno, tornou-se a referência imediata 

do indivíduo. A ênfase na família nas campanhas sanitárias, no 
discurso pedagógico, na normalização jurídica e em todas as 

práticas profissionais atuais expressa a naturalização de uma 

estrutura social sustentada na perspectiva indivíduo-família. A 

família passou a construir um espaço privado, cuja atribuição 
maior é a responsabilidade por seus membros. Assumida por 
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uma série de estratégias de controle disciplinar, a prática 

familiar produz efeitos tanto no seu âmbito interno (privado) 

como no âmbito externo (ordem pública). Privado e público, 
espaços interligados por uma produção concomitante 

(SCHEINVAR, 2006, p. 50).  

A autora utiliza aportes do pensamento de Donzelot (1998) – “a família é a 

menor organização política possível” – e de Deleuze (1998) – a família apresenta um 

“domínio híbrido”, do público e do privado – para forjar a ideia de que a família se 

constitui num dispositivo de despolitização das práticas sociais, mais ainda, de 

individualização, que afirma o caráter privado da sociedade moderna. Assim: 

A produção do social se expressa, por excelência, no âmbito da 

família, por implicar tanto a relação íntima em seu espaço 

interno (privado) como as relações externas que a constituem. 
Estas relações externas são controladas pelas políticas públicas, 

quando no início do século, em nome da “pureza”, o ideal 

higienista é incorporado por meio do esquadrinhamento das 

famílias. Desde então, o controle se institucionalizou por meio 
de equipamentos sociais e especialistas que operam a “função-

psi” (SCHEINVAR, 2006, p. 50).  

Desse modo, a correlação entre público e privado é sustentada pelo discurso da 

prevenção, na medida em que produz uma subjetividade segundo a qual o controle da 

família é o que garantirá a ordem social. No Brasil, nas políticas sociais voltadas às 

famílias pobres, encontramos um discurso de preocupações travestidas de justiça e 

segurança, deixando implícito que elas não conseguem aderir à ordem instituída, 

passando a justificar intervenções nas quais esta população é tomada como objeto em 

nome da “ordem pública” (SCHEINVAR, 2006, p. 51). 

Se oferta e demanda caminham juntas, uma pergunta que segue é: o que ofertam 

os profissionais do CAM para (re)produzir demandas de atuação psicossocial nas 

questões de famílias?  

Vimos acima que a prática de triagem na Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo parece privilegiar uma partilha tradicional entre trabalhadores sociais e 

operadores do Direito que opera na lógica da fragmentação da atenção integral e de uma 

opção por ordenar as demandas em “famílias” (tomadas no sentido acima discutido, do 

familialismo). Este modelo dificulta a experimentação de uma atenção integral e tende 
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a produzir dispersão e perda de potência ao diminuir o exercício da visão crítica e o 

sentido do conjunto das práticas.  

O relatório da ATP nos sinaliza que vem aumentando os pedidos de atuação dos 

psicólogos e assistentes sociais na intermediação de conflitos familiares. Os 

profissionais têm ofertado o procedimento de composição de conflitos, utilizando 

ferramentas da mediação e conciliação na tentativa de resolver estas questões.  

É inegável a importância de se pensar formas alternativas à resolução de 

situações que demandam o sistema de justiça. Sabemos que existe um profícuo debate 

que sustenta estas intervenções (CATÃO, 2009; FRANCO & KOHARA, 2012; 

OLIVEIRA et al., 2008), sendo um deles o “empoderamento dos sujeitos sobre sua 

vida” e outro “a não judicialização das relações cotidianas”. Tomando as reflexões 

propostas por Scheinvar (2006), não estariam estes conflitos sendo tratados como 

questões isoladas, de modo a reforçar a individualização das problemáticas familiares e 

contribuindo para despolitizá-las?  

No entanto, frente a situações pouco capazes de serem enquadradas, como os 

casos ditos de saúde mental, as divisões tornam-se mais permeáveis e pedem ensaios na 

linha de um psicossocial menos pensado ao modo da relação psi-jurídica a que nos 

referimos anteriormente e mais ao modo como Eduardo Vasconcelos (2008) nos 

apresenta. De acordo com o autor, o campo psicossocial pode ser compreendido como:  

“[...] uma área de conhecimento cujo objetivo é a interseção de 

fenômenos psicológicos, sociais, biológicos e ambientais, 

formando um campo aplicado. Este campo apresenta uma 
perspectiva eminentemente pluralista, multidimensional e 

interdisciplinar, sendo marcado por um engajamento ético e 

político nas lutas de vários movimentos sociais populares e seus 
projetos históricos, bem como na construção de políticas sociais 

universais e construídas com os princípios de integralidade, 

intersetorialidade e ampla acessibilidade, como direito do 

cidadão e responsabilidade do Estado” (VASCONCELOS, 
2008, p. 15). 

Acreditamos que as transformações sinalizadas pelas autoras Altoé (2001) e 

Arantes (2008), apresentadas anteriormente, insinuam esta perspectiva de psicossocial. 

Vejamos o atendimento à saúde mental como um destes casos.  
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O analisador saúde mental: um entre saberes?  

Tomaremos a “Deliberação que visa regulamentar as hipóteses de atendimento 

ao usuário em sofrimento ou com transtorno mental” (DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2011)
121

 como analisador para pensar a produção de certas 

desestabilizações nas fronteiras disciplinares na Defensoria Pública. O atendimento de 

questões envolvendo saúde mental era objeto de pauta antes da implementação dos 

CAMs, mas passou a ganhar outros contornos a partir ingresso dos profissionais da 

Psicologia e do Serviço Social na organização
122

.  

De acordo com Paulo Kohara (2014), psicólogo da Defensoria Pública paulista, 

no curso de acolhimento aos profissionais na organização, a proposta de Deliberação e o 

voto que veio a rejeitar tal proposta foram apresentados. Para o autor, isso mostrava 

uma expectativa que os profissionais pudessem trazer, com sua entrada, a solução que 

até então a organização não havia conseguido construir. Acrescentamos a isto que o 

tema “saúde mental” convocou a operar processos participativos de gestão, sinalizando 

o caráter “comum” da questão.  

Assim, a Deliberação dá visibilidade às práticas entreprofissionais de modo 

estratégico; ela implica não apenas a construção de rotinas de atendimento, mas também 

uma mudança conceitual no modo de ver a questão da saúde mental, passando a 

potencializar a produção de novos discursos, práticas e modos de subjetivação no 

contexto jurídico.  

Em relação às condições de possibilidade para a emergência da Deliberação, 

Kohara (2014) destaca um aspecto mais amplo que diz respeito à Reforma 

Psiquiátrica
123

, ressaltando que os psicólogos e assistentes sociais que ingressam na 

Defensoria Pública pertencem a uma geração que recebeu em sua formação os efeitos 

                                                             
121 Cf. Deliberação CSDP nº219, de 11/03/2011 (Anexo IV).  
122 Paulo Kohara, no artigo: “Defensoria Pública, interdisciplinaridade e loucura”, analisa este processo a 

partir da comparação da primeira proposta de deliberação com o documento final aprovado. Cf. 

KOHARA, 2014.  
123 A Reforma Psiquiátrica pode ser entendida como um complexo processo que propõe transformações 

políticas, culturais, jurídicas, sociais e, portanto, uma nova estruturação nos modelos de cuidados 

dispensados à loucura. No Brasil, teremos em 2001 a promulgação da Lei nº 10.216, que dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial 

em saúde mental. Cf. http://www.ccs.saude.gov.br/memoria%20da%20loucura/mostra/reforma.html. 

Acesso em: 5 de janeiro de 2015.  

http://www.ccs.saude.gov.br/memoria%20da%20loucura/mostra/reforma.html
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destas mudanças no campo da saúde, “de modo que sua entrada opera de imediato uma 

inflexão no discurso institucional que se refere aos transtornos mentais”. Seguindo as 

reflexões do autor, “isso ficou muito evidente nas discussões realizadas durante o curso 

de acolhimento aos novos profissionais que traziam uma visão diferente da perspectiva 

vigente até então fruto de suas formações acadêmicas e experiências de trabalho na 

atenção à saúde”. (KOHARA, 2014, p. 1009). Com isso, percebemos o psicossocial 

produzindo inflexões no discurso organizacional.  

A Deliberação foi construída conjuntamente e aprovada cerca de um ano depois 

do início do trabalho dos CAMs na organização, mostrando os efeitos dos encontros 

entreprofissionais produzidos neste período. Dentre eles, Almeida (2012) e Kohara 

(2014) destacam: ampliação no repertório de escuta e de interpretação da organização 

para as solicitações da população; qualificação no acolhimento do cidadão; identificação 

de demandas jurídicas que passavam despercebidas anteriormente. Vejamos como estas 

questões se mostram a partir do relato de uma profissional do CAM sobre um 

atendimento realizado:  

Na segunda-feira eu atendi uma senhora que queria que o 
vizinho fosse tirado de casa porque ela abria a torneira e a voz 

dele escorria como água por ali. Ela escutava e via sombras 

deste vizinho dentro da casa dela. Só que, além de ouvir a voz 
do vizinho sair pela torneira, ela tinha uma dívida com banco 

por ter feito um empréstimo. Por isso, ela tinha uma demanda 

jurídica e precisava de um advogado postulado para 

representá-la. O defensor que a atendeu, quando escutou que a 
voz saía pela torneira, entendeu que já não era mais para ele 

resolver, e sim um psicólogo. Um trabalho interessante que a 

gente tem feito é de tentar, além de encaminhar, direcionar 
para o lugar certo essa demanda de transtorno, é de ouvir 

amplamente. Certo, tem um transtorno, mas não tem uma 

demanda jurídica também? Então, como a gente vai conseguir 

trabalhar com isso? Como a gente vai mediar esse discurso 

totalmente alucinado da pessoa, possibilitando que a demanda 

dela não seja descartada simplesmente porque ela tem um 

transtorno (Roda de conversa sobre as práticas, PUC, maio de 
2012, grifos nossos).  

No Artigo 1º da Deliberação, encontramos que o defensor poderá solicitar a 

intervenção imediata do CAM quando realizar um atendimento em que o usuário da 

Defensoria tenha dificuldade de comunicação decorrente de aparente sofrimento ou 

confusão mental. O Artigo prevê que o atendimento possa ser realizado conjuntamente 
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entre defensor, profissional do CAM e membros da Ouvidoria-Geral. Conforme texto: 

“a intervenção visa facilitar a comunicação entre os envolvidos, seja para compreensão 

da pretensão jurídica pelo Defensor Público, seja para compreensão da orientação 

jurídica pelo Usuário
124

” (KOHARA, 2014). 

Os Artigos 3º, 8º e 9º mostram a abertura para a atuação intersetorial
125

, 

mudanças na perspectiva de atuação individual para coletiva, e dizem respeito à 

construção de estratégias extrajudiciais para resolver situações, sendo que muitas delas 

passam pela atuação articulada com a rede de serviços e políticas públicas, e com a 

alteração do foco da identificação “do louco”, expectativa inicial da organização, para a 

identificação de suas demandas por direitos, o que Kohara (2014, p. 1010) nomeou de 

“direito à loucura de seus usuários”.  

O Artigo 3º versa sobre os procedimentos a serem adotados pelo profissional do 

CAM trazendo:  

“§1º. O Agente [referindo-se aos profissionais do CAM] 

responsável deverá adotar as providências necessárias e 

medidas que visem atender à demanda que decorra da condição 

de vulnerabilidade do Usuário, tais como encaminhamento à 
rede social de apoio ou aos serviços públicos de saúde e 

assistência social” (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, 2011. Apontamentos nossos).  

                                                             
124 De hipossuficiente a usuário – o ingresso de psicólogos e assistentes sociais também produziu 

modificações no discurso com a utilização de termos das áreas profissionais específicas. A terminologia 

“usuário” vem sendo usada no campo da saúde para referir-se à utilização de um serviço, sendo 

empregada para ressaltar a posição de autonomia dos sujeitos das políticas públicas e sociais. Assim, 

pode-se compreender o termo usuário como mais amplo, capaz de ultrapassar o ideário passivo ou liberal, 

que percebe a saúde como um bem de consumo regulado pelas leis de mercado, no sentido de avançar 

para uma concepção de saúde enquanto direito humano e social, regulado pelas relações de cidadania, cf. 

(SAITO et al., 2013, p. 176).  
125 Tomando a perspectiva da saúde, compreendemos por intersetorialidade: a integração dos serviços de 

saúde e outros órgãos públicos com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a 
saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS, potencializando, assim, os 

recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos disponíveis e evitando duplicidade de meios para 

fins idênticos. Se os determinantes do processo saúde/doença, nos planos individual e coletivo, 

encontram-se localizados na maneira como as condições de vida são produzidas, isto é, na alimentação, 

na escolaridade, na habitação, no trabalho, na capacidade de consumo e no acesso a direitos garantidos 

pelo poder público, então é impossível conceber o planejamento e a gestão da saúde sem a integração das 

políticas sociais (educação, transporte, ação social), num primeiro momento, e das políticas econômicas 

(trabalho, emprego e renda), num segundo. Cf. http://www.redehumanizasus.net/glossary/term/121. 

Acesso em: 22 de nov de 2014.  

http://www.redehumanizasus.net/glossary/term/121
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O Artigo 8º fortalece a atuação intersetorial, atribuindo ao CAM a função de 

remeter ao defensor a abertura de procedimento administrativo ao verificar a 

precariedade da rede
126

.  

No Art. 9º, encontramos:  

“Os dados colhidos durante os atendimentos do Usuário 

deverão ser encaminhados à Assessoria Técnica Psicossocial, 
para compilação de dados, com posterior remessa ao Núcleo 

Especializado competente, visando o desenvolvimento de 

políticas públicas, sem prejuízo da adoção de atuação imediata 

no caso concreto, na defesa dos interesses difusos e coletivos
127

 

dos Usuários”. (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, 2011) 

A inserção dos profissionais da Psicologia e do Serviço Social passou a 

influenciar também a política de formação continuada na Defensoria Pública nesse 

tema. O Art. 11, que trata dos aspectos formativos, prevê que:  

“A Escola da Defensoria Pública (Edepe), com a colaboração 

do Núcleo Especializado responsável, da Assessoria Técnica 

Psicossocial e da Sociedade Politicamente Organizada, com 

expertise no tema previsto pela Deliberação, promoverá a 
capacitação contínua sobre a condição especial do atendimento 

para Defensores Públicos, Servidores e Estagiários, bem como 

recomendará aos Coordenadores Regionais da Escola que 
transmitam o aprendizado aos funcionários contratados pela 

Instituição em suas respectivas Regionais”. (DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011.)  

Paulo Kohara (2014) faz referência ao primeiro ciclo de capacitações para o 

atendimento com enfoque multi e interdisciplinar, promovido pela Edepe, que abordou 

diversos temas sensíveis ao trabalho na Defensoria, sendo um deles, o atendimento à 

pessoa com transtorno mental. Segundo o autor, este ciclo ocorreu ao longo do primeiro 

                                                             
126 O texto apresenta os seguintes termos: “Identificando o Agente de Defensoria, durante os 
atendimentos ao Usuário, fato que indique ausência, falha ou insuficiência de serviço público específico, 

deverá submeter a questão ao Defensor Público Coordenador da Unidade, que decidirá sobre a abertura 

de procedimento administrativo a ser distribuído a um dos Defensores Públicos, dando-se ciência ao 

Coordenador do Centro de Atendimento Multidisciplinar”. Cf. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, 2011.  
127 Para Amorim (2011) os direitos difusos e coletivos são inerentes a pessoas indeterminadas, 

destinando-se à proteção de grupos humanos. “São direitos relativos à cidadania pós-material, que 

correspondem ao direito à qualidade de vida, ao meio ambiente saudável, à tutela dos interesses difusos e 

ao reconhecimento da diferença, da singularidade, da subjetividade” (FARIA, 1997, p. 5). 
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ano de trabalho dos CAMs e contou com a participação de palestrantes e público com 

diferentes formações e experiências profissionais.  

Assim, acreditamos que o campo da “saúde mental” provoca deslocamentos 

naquilo que é específico de cada profissão, podendo convocar a movimentos que 

Rodrigues (1998) chama de “des-disciplinares”. A “loucura” figura aqui como uma 

zona “entre” que perturba as rígidas fronteiras disciplinares. Este movimento de 

perturbação zoneia a triagem e produz um “desmanchamento” do fazer Direito, fazer 

Psicologia, fazer Serviço Social, na medida em que aquilo que é (só) de cada um 

mostra-se insuficiente.  

A “saúde mental” nos aponta certas condições de possibilidade para a realização 

de práticas orientadas por arranjos entredisciplinares, entreprofissionais, intersetoriais e 

integrais potencializadas pela Deliberação que legitima o fazer com, entre defensores e 

profissionais do CAM, o fazer em rede, entre Defensoria e políticas públicas e sociais, e 

o saber-fazer com ou o desfazer, ao construir políticas formativas que operam 

deslocamentos da intervenção tradicional nas áreas específicas que tende, 

historicamente, a ser voltado ao plano individual e não ao público. 

Nesse momento, o arranjo jurídico, não jurídico, psicossocial se faz de outro 

modo – jurídico e não jurídico e psicossocial, podendo fazer-se numa perspectiva mais 

conectiva e integrada. Segundo Kohara (2014): 

Seria pouco provável que a Defensoria Pública pudesse, sem o 

auxílio dos Centros de Atendimento Multidisciplinar, identificar 

deficiência das redes de saúde e assistência social às pessoas em 
sofrimento mental, uma vez que sua condição de sofrimento 

psíquico torna-se justamente um obstáculo para que as próprias 

pessoas trouxessem essas demandas de forma organizada para a 
Defensoria Pública (KOHARA, 2014, p. 1014).  

O psicossocial, nesse caso, distancia-se do lugar historicamente construído – 

como vimos anteriormente – e se aproxima de modos mais inventivos, menos 

disciplinados e disciplinarizadores de fazer (e saber). Acreditamos que estes modos de 

saber-fazer engendram uma assistência jurídica que tende à atenção integral. Por certo, 

forjar um modo de saber-fazer na lógica integral constitui-se num grande desafio. O 

campo da saúde nos oferece algumas pistas sobre a constituição da atenção integral.  
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No campo da saúde, encontramos problematizações bastante consistentes acerca 

da integralidade. O Sistema Único de Saúde, SUS, possui em sua base três princípios: a 

universalidade do atendimento, a equidade e a integralidade. O primeiro deles, a 

universalidade, relaciona-se com o direito à saúde que se aplica a todos igualmente. 

Assim, não existiria uma separação entre aqueles que podem e os que não podem ser 

atendidos, portanto, todos podem ser usuários do sistema público de saúde. Se o 

primeiro princípio trata da igualdade, o segundo, a equidade, refere-se às diferenças. 

Levando-se em conta a equidade, passa-se a olhar para as diferentes necessidades de 

cada sujeito e grupo social. Importante ressaltar que tal princípio não se organiza pela 

lógica das individualidades e sim pela lógica das singularidades, tratando desigualmente 

os desiguais (SPINK, 2007).  

O terceiro princípio, o da integralidade, que nos interessará para pensar o 

contexto jurídico, segundo a legislação (Brasil, nº 8080/90) é entendido como o 

conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. 

Compreende ações de promoção, prevenção e recuperação de agravos à saúde que, 

diante da complexidade que se apresenta, exige a atuação de pessoas com diferentes 

especialidades e capacitações (SPINK, 2007).  

De acordo com Spink (2007), a integralidade no atendimento refere-se ao ato de 

cuidar do sujeito como um todo, sendo este compreendido como um indivíduo inserido 

num contexto socioeconômico e cultural. Assim, a saúde é entendida como um conceito 

mais amplo do que a mera ausência de doenças. Este princípio está ligado à atenção ao 

usuário e, nesse sentido, às tecnologias empregadas nas práticas de saúde. 

Apesar de a integralidade constituir-se num princípio que deve organizar as 

práticas de atenção à saúde, sua operacionalização representa um desafio. Ceccim e 

Feuerwerker (2004a), ao analisarem a integralidade como um eixo para pensar 

mudanças nos cursos de graduação da área da saúde, apontam alguns aspectos que 

competiriam contra a atenção integral. São eles: a submissão dos processos decisórios 

sobre a organização do sistema de saúde à busca de padronização do processo saúde-

doença; o oferecimento de serviços tecnológicos altamente especializados que 

fragmentam as populações sob assistência, os cuidados a serem assegurados, os padrões 
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de acesso aos serviços e tecnologias, constituindo práticas fragmentadas, 

multidisciplinares.  

Os apontamentos feitos por Ceccim e Feuerwerker (2004a) indicam que a 

atenção integral está relacionada com as práticas e com uma formação que dê 

possibilidade à realização de tais práticas. Para eles a atenção integral implica 

ampliação dos referenciais que cada profissional de saúde trabalha na construção de seu 

repertório de compreensão e ação e, ao mesmo tempo, o reconhecimento da limitação 

da ação uniprofissional para dar conta das necessidades de saúde de indivíduos e 

populações. A atenção integral implica mudanças nas relações de poder entre 

profissionais da saúde, pensando uma atuação que possa se fazer em equipe, e entre 

profissionais de saúde e usuários dos serviços, para que se amplie efetivamente seu 

exercício de autonomia.  

Na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a atenção integral no 

atendimento ao usuário, apesar de constituir-se numa diretriz que orienta a atuação entre 

profissionais, não se efetiva com a triagem como modelo estandardizado de prática, que 

separa, fragmenta e pouco articula saberes. A objetificação do público da Defensoria e a 

produção de subjetividade hipossuficiente podem potencializar o exercício de controle 

sobre esta população e fragilizar autonomias e liberdades.  

No entanto, uma leitura e análise da dimensão coletiva das demandas 

possibilitam mudanças no jogo saber-poder, posicionando usuários e profissionais em 

diferentes lugares e estabelecendo outras relações entre si
128

. Acreditamos que o 

desenvolvimento de práticas pautadas sob a perspectiva de demandas coletivas pode 

suscitar a construção de um trabalho entre profissional no qual a experiência de pensar-

saber-fazer junto não se submeta aos protocolos e divisões já instituídas neste fazer psi-

jurídico.  

                                                             
128 A discussão sobre relação de poder-saber será feita na próxima entrada, que trata dos “saberes 

menores”.  
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Na triagem, onde tudo se separa, a loucura é lançada no “entre”, mostrando que 

algo escapa às divisões, abrindo espaço para um lugar onde QUASE tudo se separa e 

para pensar outros modos de fazer o primeiro atendimento na Defensoria Pública
129

.  

A partir das questões disparadas pela triagem, passemos à próxima entrada, 

olhemos para os saberes menores.  

                                                             
129 Com o ingresso dos estagiários, os profissionais elegeram alguns estudantes para realizarem suas 

práticas exclusivamente na triagem. Assim, o lugar deixou de ser de passagem, sendo que os estagiários, 

rapidamente, fixaram-se nele. Esta experiência foi avaliada como importante pelos estagiários e 

profissionais no sentido de possibilitar a constituição de referências (às pessoas atendidas, à rede e aos 

defensores e outros atores da organização). Em 2014, quando ingressaram novos psicólogos e assistentes 

sociais na Defensoria, fez-se um novo arranjo, de modo a possibilitar que um profissional atuasse 

exclusivamente na triagem. Assim, atualmente, o “CAM-triagem” é composto por uma psicóloga, por 

assistentes sociais que se intercalam na função (justificado pela ATP pela quantidade de profissionais do 

Serviço Social ainda ser menor em comparação à Psicologia) e por estagiários de ambas as áreas. 
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ENTRADA 2 – SABERES MENORES 

 

Uso a palavra para compor meus silêncios. 

Não gosto das palavras 

fatigadas de informar. 

Dou mais respeito 

às que vivem de barriga no chão 

tipo água pedra sapo.  

Entendo bem o sotaque das águas. 

Dou respeito às coisas desimportantes 

e aos seres desimportantes. 

Prezo insetos mais que aviões. 

Prezo a velocidade 

das tartarugas mais que a dos mísseis. 

Tenho em mim esse atraso de nascença. 

Eu fui aparelhado 

para gostar de passarinhos. 

Tenho abundância de ser feliz por isso.  

Meu quintal é maior do que o mundo. 

Sou um apanhador de desperdícios: 

Amo os restos 

como as boas moscas. 

Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. 

Porque eu não sou da informática: 

eu sou da invencionática. 

Só uso a palavra para compor meus silêncios. 

 

O apanhador de desperdícios  

Manoel de Barros 

 

 

Nada melhor do que ingressar nesse espaço acompanhada por Manoel de Barros 

que, ao nos mostrar com tanta sensibilidade as (des)importâncias das pequenices 

cotidianas e nos pôr a apanhar desperdícios pela vida, faz (entre)ver aquilo que é, 

geralmente, tomado como algo “menor”.  

 Para tecermos a ideia de “menoridade”, apoiamo-nos no pensamento de Michel 

Foucault, no curso Em Defesa da sociedade (2010), quando o autor se refere aos 

saberes sujeitados, desqualificados e, por isso, “menores”. Para ele, os saberes 

sujeitados são:  
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“[...] uma série de saberes que estavam desqualificados como 

saberes não conceituais, como saberes insuficientemente 

elaborados: saberes ingênuos, saberes hierarquicamente 
inferiores, saberes abaixo do nível do conhecimento ou da 

cientificidade requeridos” (FOUCAULT, 2010, p. 8).  

 A emergência destes saberes desqualificados se insere no processo que Foucault 

chamou de “disciplinamento dos saberes” (FOUCAULT, 2010, p. 146) que se dará a 

partir do século XVIII, junto ao desenvolvimento do regime disciplinar, conforme 

vimos na Entrada 1. No entanto, esta forma de disciplina incidirá não sobre os corpos, 

mas sobre os saberes (FOUCAULT, 2010, p. 156).  

De acordo com Foucault, o Estado terá um papel importante nesse contexto, 

interferindo direta ou indiretamente no processo de lutas dos saberes
130

 por meio da 

realização de quatro operações: eliminação e desqualificação dos saberes inúteis e 

economicamente dispendiosos; normalização dos saberes dispersos; classificação 

hierárquica dos saberes (em subordinados, formais etc.); centralização piramidal (ligada 

ao controle, transmissão e organização dos saberes) (FOUCAULT, 2010, p. 152). 

A esse movimento de organização dos saberes tecnológicos correspondeu toda 

uma série de práticas, de empreendimentos, de instituições. Alguns exemplos desses 

empreendimentos, tais como: a Enciclopédia, as grandes investigações sobre os 

métodos do artesanato, da metalurgia, da mineração, a criação ou o desenvolvimento de 

grandes escolas e o surgimento da universidade como grande aparelho uniforme dos 

saberes serviram para dar materialidade às práticas de seleção, normalização, 

hierarquização e centralização dos saberes (FOUCAULT, 2010).  

Esta problematização empreendida por Foucault provoca uma torção naquilo que 

se que se costuma chamar de “progresso da razão”, passando a ser visto, em verdade, 

como um movimento de disciplinamento dos saberes polimorfos e heterogêneos. Neste 

                                                             
130

 Para Foucault (1995; 2006a), as relações de poder são o modo de ação de uns sobre os outros. Trata-se 

de uma ação não direta, ou seja, uma ação sobre a ação. O poder não é uma instância que se “têm”, mas 

algo que existe em ato, em relações nas quais uns pretendem conduzir a conduta dos outros. No 

pensamento foucaultiano, a questão do poder encontra-se intrinsecamente vinculada ao saber. De acordo 

com Coimbra e Nascimento (2001, p. 246), para Foucault, “os saberes são compreendidos como 

materialidade, práticas e acontecimentos, são dispositivos políticos articulados com diferentes formações 

sociais, inscrevendo-se, portanto, em suas condições políticas”. Nesse sentido, a análise do poder implica 

necessariamente a análise do saber. No momento em que se exercita o poder, constrói-se saberes e, assim, 

a partir desta construção, cria-se a condição para o exercício de novos poderes (FOUCAULT, 1995; 

2006a). 
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disciplinamento, o controle passa a incidir sobre a regularidade das enunciações – saber 

quem falou, se era qualificado para falar, em que nível se situa esse enunciado, em quê e 

em que medida ele está conforme a outras formas e a outras tipologias de saber, 

permitindo, assim, uma velocidade bastante grande de renovação dos enunciados. 

Segundo Foucault passou-se da censura dos enunciados para a disciplina da enunciação, 

ou ainda, da ortodoxia para uma “ortologia” (FOUCAULT, 2010, p. 155), forma de 

controle exercida a partir da disciplina. Este disciplinamento organizou um novo modo 

de relação entre poder e saber, dando a ver ao surgimento de uma nova regra, a da 

ciência. 

Um olhar apressado sobre estas questões poderia nos levar a pensar que este 

processo de disciplinamento dos saberes impediria a emergência de arranjos que 

escapem à lógica disciplinar. Foucault destaca que o enfrentamento entre saberes não 

foi reduzido pelo disciplinamento. Para o autor, do ponto de vista da tecnologia, pode-se 

dizer que: 

“o disciplinamento operado no decorrer do século XVIII foi 

eficaz e bem-sucedido, em compensação, no que se refere ao 

saber histórico, houve disciplinamento, mas esse processo não 
só não impediu, mas acabou fortalecendo, através de um jogo 

de confiscos e de contestações recíprocas, a história não estatal, 

a história descentralizada, a história dos sujeitos em luta” 

(FOUCAULT, 2010, p. 157).  

Nesta Entrada, veremos como saberes menores tomam a cena na Defensoria por 

meio de certos movimentos produzidos pelos estagiários ao arguirem desde sua posição 

na organização a relação entre saberes e fazeres. 
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Estagiários em cena131 

Quando adentramos na Defensoria Pública, rapidamente, nos deparamos com 

estagiários de Direito em diversos lugares: no atendimento à população, na organização 

de documentos e elaboração de peças processuais, na realização de “serviço de fórum” 

(em geral, atividades vinculadas à retirada, entrega e cópia de processos judiciais). Os 

estagiários realizam concurso para ingressar na organização e estão incluídos na política 

formativa da Defensoria Pública, sendo em sua entrada, recepcionados com um curso de 

capacitação promovido pela Escola da Defensoria Pública (Edepe).  

As atividades dos estagiários de Direito são supervisionadas por defensores 

públicos que se responsabilizam, em geral, por, no mínimo, dois estudantes. Desse 

modo, em termos numéricos, eles representam mais que o dobro de defensores públicos. 

O percurso da pesquisa nos possibilitou acompanhar alguns momentos que apontaram 

para o modo como a relação de orientação entre defensores públicos e estagiários de 

Direito têm ocorrido.  

O estagiário, em geral, procura pelo defensor no momento em que surgem 

dúvidas sobre o que fazer. Esta relação costuma ocorrer de forma pontual e 

emergencial, com foco na resolutividade do caso. As dúvidas, geralmente, são 

respondidas pelos defensores sem a construção de um espaço reflexivo sobre as práticas 

desenvolvidas.  

 A “máquina judiciária” produz “pilhas” processuais que parecem não ter fim, 

contribuindo para conformar práticas cotidianas marcadas por processos de 

objetivação/subjetivação que transformam as pessoas em “casos jurídicos” pela 

                                                             
131 O Estágio está previsto na Defensoria Pública como “um órgão auxiliar” e suas atribuições são: I – o 
levantamento de dados, de conteúdo doutrinário ou jurisprudencial; II – o acompanhamento das 

diligências de que for incumbido; III – o atendimento ao público, nos limites da orientação que venha a 

receber; IV – o controle da movimentação dos autos de processos administrativos ou judiciais, 

acompanhando a realização dos correspondentes atos e termos; V – a execução dos serviços de digitação 

de correspondências e minutas de peças processuais, sob a supervisão de Defensor Público; VI – o 

desempenho de quaisquer outras atividades compatíveis com sua condição acadêmica. Parágrafo único – 

O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos estagiários das demais disciplinas. Cf. 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2893. Acesso em 25 de novembro de 

2014.  

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2893
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separação entre pensar e fazer (burocratização
132

), pela hierarquização e pela 

emergência de modos de ser operador do direito. Poderíamos nomear a orientação 

jurídica como uma SUPERvisão – baseada num modelo tradicional de ensino em que o 

profissional transmite a informação e o estagiário incorpora esse conhecimento, 

cabendo a este, muitas vezes, o lugar de fazer, de executar tarefas e não de refletir sobre 

sua própria prática.  

Na Defensoria Pública também encontramos estagiários de outras áreas, além do 

Direito. Em 2012, ingressaram na organização estudantes de Psicologia e de Serviço 

Social que passaram a integrar os CAMs. Este movimento se deu durante o percurso de 

pesquisa, possibilitando à pesquisadora acompanhar algumas discussões feitas pelos 

profissionais, durante o processo de entrada dos estagiários, sobre a preocupação com a 

sua formação e o desafio de orientar uma prática entreprofisisonal, conforme relatos de 

reuniões ocorridas naquele período:  

Discutia-se a entrada dos estagiários de Psicologia e de 

Serviço Social nos CAMs. Algumas questões se direcionaram para 

pensar a formação destes estudantes com a preocupação de que 

suas atividades não fossem desqualificadas, não representassem 

exploração de mão de obra. Foram sinalizadas questões 

importantes sobre a prática que a entrada dos estagiários deu 

visibilidade: “a supervisão pode ser feita com diferentes 

profissionais?”, “faremos supervisão por área de formação?”, “uma 

professora da minha estagiária perguntou o que tem de Serviço 

Social nas conciliações” (Notas do diário de pesquisa, Reunião ATP com profissionais 

dos CAMs da capital e região metropolitana, outubro de 2012, grifos nossos).  

                                                             
132 Para Georges Lapassade (1977) a burocracia na linguagem popular se refere à rotina, à papelada, ao 

universo dos burocratas. O autor se baseia nos estudos de Max Weber para apresentar a burocracia como 

a organização que tende à racionalidade integral e que possui as seguintes características: 1) princípio das 

competências da autoridade; 2) é hierarquizada (princípio universal que se estende tanto no âmbito 

público como no privado); 3) importância dos documentos escritos nas comunicações internas; 4) supõe 

uma formação profissional aperfeiçoada; 5) o trabalho ocupa posição central na vida de quem o executa; 

6) o acesso à função e o seu exercício supõem conhecimentos técnicos, aprendizagem jurídica etc. Trata-

se de uma separação radical entre a atividade realizada e o domínio da vida privada, constituindo-se numa 

instituição que divide o pensar do fazer (LAPASSADE, 1977, p. 271-273).  
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A entrada dos estagiários de Psicologia e Serviço Social na Defensoria Pública 

deu visibilidade a aspectos referentes ao trabalho psicossocial na organização. Os 

profissionais, ao se depararem com a orientação dos estudantes, deram-se conta (de que) 

sua atuação estava repleta de zonas in/des/extradisciplinares: que não eram nem só da 

Psicologia ou do Serviço Social, constituindo-se em lugares de “fazer com”; 

“avizinhando” as fronteiras disciplinares. 

Heliana Conde Rodrigues (1998), ao nos lembrar de nossa “historicidade 

belicosa”
133

 que conforma certas práticas discursivas e não discursivas, destaca, apoiada 

no pensamento de Paul Veyne, que aquilo que permite o surgimento de certas “formas 

de dizer” e “formas de fazer”, em certo momento, diz respeito às “saliências e 

reentrâncias das práticas vizinhas”, e não a algo nobre ou, até mesmo, pré-determinado. 

A autora propõe uma “estética de caleidoscópio” à configuração dos “campos 

disciplinares vizinhos”, sendo as estratégias aplicadas aos domínios de saber nesta 

“caleidoscopização” as seguintes: “nem multi-disciplinarizá-los nem inter-

disciplinarizá-los, mas des-disciplinarizá-los e transversalizá-los”.  

Dialogando com estas questões, Rajchman (2013), ao colocar em análise a obra 

de Xu Bing – artista plástico chinês que trabalhou questões relativas à escrita, desenho e 

pensamento
134

 – e de Fernand Deligny
135

 nos convoca a pensar na construção de 

espaços “extradisciplinares” e tempos ou momentos “des-disciplinarizantes” (nos quais 

emergem ou tomam forma tais espaços). Para o autor,  

“os espaços extradisciplinares incluem uma busca por formas 

de pensar além dos limites das disciplinas dadas ou em sua 

borda, constituindo-se em espaços sem expertise prévia, sem 
métodos fixos nem formas ou campos de conhecimento já 

constituídos. Eles compreendem situações nas quais não há 

experts, habilidades específicas ou métodos prévios. Seu 
objetivo não é abolir todas as práticas herdadas, mas liberá-las 

de uma espécie de ‘cerco’ disciplinar ou acadêmico, abrindo 

espaço para o ar fresco de uma livre experimentação” 
(RAJCHMAN, 2013, p. 91-92).  

                                                             
133 Expressão utilizada pela autora que deriva da “história aos moldes foucaultianos” – feita em termos de 

genealogia de relações de força, de desenvolvimentos estratégicos e de táticas (RODRIGUES, 1998, p. 

21-22).  
134 Um de seus trabalhos mais reconhecidos, a instalação chamada Book from the Sky (Livro do Céu), 

apresenta mais de quatro mil caracteres impressos que não podem ser lidos.  
135 Escritor, cineasta, pedagogo francês que dedicou parte de sua vida à construção de um lugar de vida 

para as crianças autistas, sendo sua obra constituída de textos, fotos, mapas e desenhos.  
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O ingresso dos estagiários no CAM provocou mudanças no cenário das práticas 

(não só nas psicossociais) na Defensoria Pública. Era o fazer menor dos estagiários 

dando a ver aos espaços também menores, que escapam ao enquadre das formas 

tradicionais de cada saber-fazer.  

Discutia-se a entrada dos estagiários. Um assistente social 

falou: “Ontem cheguei na triagem e fiquei espantado, parecia um 

outro lugar! Os estagiários mudaram tudo: a disposição das mesas 

e cadeiras, os materiais da sala. Também me chamou a atenção 

como estavam à vontade com o espaço, que é conhecido por nós por 

ser de passagem, de rodízio” (Notas do diário de pesquisa, Reunião ATP com 

profissionais dos CAMs da capital e região metropolitana, outubro de 2012).  

 Os estagiários dos CAMs foram produzindo em sua atuação pequenas 

insurgências na Defensoria Pública por meio da constituição de espaços de orientação 

coletivos e compartilhados – em vez de SUPERvisão, construíram o que chamaremos 

aqui de “ENTREvisão” ou “TRANSvisão” – nos quais participavam profissionais e 

estudantes de Psicologia e de Serviço Social
136

, da “des-disciplinarização” do CAM-

triagem e da emergência de um projeto de intervenção, proposto por um estagiário de 

Serviço Social integrante do CAM lócus da pesquisa, para pensar as práticas 

entreprofissionais. Vejamos como aconteceu este projeto. 

 

In(ter)venção e visibilidades  

  O projeto de intervenção
137

 foi proposto por um estagiário de Serviço Social e 

desenvolvido pela equipe CAM, lócus da pesquisa, com objetivo de problematizar as 

práticas nomeadas por “interdisciplinares”. A atividade, que ganhou o nome de “projeto 

de in(ter)venção”, tomou contornos a partir dos questionamentos de um estagiário de 

                                                             
136 No CAM que acompanhamos durante a pesquisa, este espaço com os estagiários foi ganhando cada 

vez mais importância, vindo a quase substituir a reunião dos profissionais.  
137 Fui convidada a contribuir com o projeto nas sugestões para a elaboração, no acompanhamento das 

atividades desenvolvidas e na realização de uma palestra sobre o estudo dos encontros entreprofissionais 

na Defensoria Pública. Assim, na medida em que se pôs entre, a pesquisa possibilitou ampliar a discussão 

sobre questões feitas pelos participantes do estudo.  
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Serviço Social da equipe CAM. Dizia ele: “Percebo que os profissionais e estagiários 

do CAM são demandados pelos novos defensores a responderem por questões que não 

lhes cabem. Não existe compreensão nem respeito às identidades profissionais”.  

O estagiário, ao falar de seu desconforto na relação “com o 

Direito”, enunciava incômodos relativos às tensões entre os saberes, 

às relações hierárquicas presentes na Defensoria e à vontade de 

compartilhar tais questões com outras pessoas, transbordando ao 

CAM. O desassossego do estagiário atravessava todos integrantes do 

CAM, em diferentes graus de intensidade, enunciando algo coletivo 

(Notas do diário de pesquisa, julho de 2013).  

Em julho de 2013, a proposta do projeto foi apresentada pelo estagiário para os 

profissionais do CAM e demais colegas de estágio, sendo que sua elaboração foi feita 

coletivamente. Primeiro, incluiu a equipe CAM e depois se ampliou, contando com a 

participação de defensores, servidores da equipe administrativa e pesquisadora.  

A estratégia utilizada pela equipe para incluir outras pessoas na elaboração do 

projeto foi agendar uma reunião para apresentar e discutir a proposta. O movimento de 

marcar a reunião deu visibilidade à estrutura hierárquica da Defensoria, com a 

divisão dos defensores em diversos cargos e funções: coordenação da unidade, 

coordenação da regional, coordenação do CAM, coordenação do Polo Família, 

representação da Edepe (exercida por uma defensora); as separações referentes aos 

diferentes vínculos institucionais: profissionais e estagiários; as divisões em funções por 

conta das diferentes formações profissionais: defensores públicos, psicólogos e 

assistentes sociais, e servidores administrativos. A primeira pergunta levantada pela 

equipe foi: “quem convidaremos para esta reunião?”.  

O convite foi enviado pelos profissionais do CAM por e-mail para os defensores 

que ocupavam cargos de coordenação e para o servidor responsável pela equipe 

administrativa, solicitando que o estendessem aos demais defensores interessados. A 

reunião foi marcada com bastante tempo de antecedência, pois estava difícil reservar um 
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horário para encontro nas agendas sempre cheias. Foram feitas diversas trocas de 

mensagens por correio eletrônico para esclarecer a razão do encontro.  

Por fim, a reunião aconteceu no dia 21/08/2013 e contou com a participação de 

boa parte das pessoas convidadas: quatro defensores integrantes do Polo Família, 

defensora representante da Edepe, defensor coordenador do CAM, defensora 

coordenadora da unidade, defensor coordenador da regional, um servidor da equipe 

administrativa, além de parte da equipe CAM (duas assistentes sociais, uma psicóloga e 

três estagiários, sendo dois de Serviço Social e uma de Psicologia) e pesquisadora, 

convidada a apresentar o estudo e a contribuir com observações derivadas do percurso 

de pesquisa.  

No dia combinado para a reunião, havia uma tensão no 

local provocada por uma série de mudanças vividas na unidade –

defensores que foram para outras regionais, defensores novos que 

ingressaram – com os quais estava sendo construída uma nova 

relação de trabalho e para quem havia se perdido espaço 

(referindo-se à perda de uma sala do CAM), pedidos de exoneração 

de servidores administrativos. Excesso de trabalho, pouca 

valorização e reconhecimento do seu fazer, tendo como efeitos o 

desligamento da organização e a sobrecarga de trabalho para 

aqueles que ali ficavam. Nos corredores na unidade, o assunto 

frequente era a sobrecarga e as dificuldades vivenciadas pela 

expansão da Defensoria e os problemas de comunicação entre os 

profissionais. Um servidor trouxe a preocupação na fala: “não sei se 

conseguirei participar da reunião, não sei se conseguirei parar”. 

Estas questões sinalizavam tensões vividas na unidade – 

hierarquias, relações de poder-saber, sobrecarga de trabalho e o 

modo em que vinha ocorrendo a divisão do trabalho (Notas do diário de 

pesquisa, agosto de 2013, grifos nossos).  
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A reunião estava prevista para acontecer na sala que o CAM costuma utilizar 

para fazer conciliações e mediações, mas o lugar se mostrou pequeno para o número de 

pessoas. O encontro foi feito no segundo andar, num espaço com uma grande mesa, 

uma espécie de antessala das salas dos defensores.  

Na reunião, foram levantadas questões em relação ao projeto: 

não compreensão da proposta (“o que seria cada um desses 

pontos?”, “melhor especificar”, “seria um curso para os estagiários 

de Direito?”); sobre o tempo para realização da proposta (“muito 

tempo!”, “parar a unidade, impossível!”), sobre o público a quem se 

destinava a intervenção (“se a proposta é pensar mudanças na 

organização do trabalho, como vamos fazer isso junto com os 

estagiários?”, “precisamos ter algo definido antes para depois 

podermos apresentar a eles”). As resistências não tardaram a surgir 

por meio das falas: “não dá”, “não precisa”, “por quê?”– imperaram 

por um período, especialmente nas figuras das coordenações de 

unidade e de regional. Interessante que as perguntas eram 

direcionadas à equipe CAM, mas quem passou a respondê-las foram 

dois defensores, uma ligada à Edepe e outro à coordenação do 

CAM: “são lógicas diferentes de trabalho”, “o nosso trabalho, dos 

defensores, é de produção em massa; o do CAM é de menor escala e 

mais profundidade, como o nosso deveria ser”, “temos muito o que 

aprender com eles”. Essa fala pareceu sustentar a necessidade de 

realização do projeto. Mesmo com o pedido de modificações, 

reconheceu-se a importância de fazê-lo. Seguindo a fala das 

diferentes lógicas de trabalho, surgiram questões sobre o 

desconhecimento do trabalho em rede (dentro e fora da 

Defensoria) e foram levantadas possibilidades de criação de um 

“setor de conciliação”, que aproximaria Polo Família e CAM na 

realização de acordos. Oficialmente, a reunião se encerrou com 

combinações de rever o projeto a partir dos apontamentos feitos e 
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de realização de outra reunião. O encontro havia terminado, mas 

os defensores do Polo Família seguiram conversando com os 

profissionais do CAM. Depois da reunião, houve uma breve conversa 

sobre o encontro com a equipe CAM e surgiram algumas falas sobre 

a dificuldade de trocar, de conversar e, apesar disto, sobre a boa 

surpresa que haviam tido com a reunião, referindo-se ao fato de 

terem acolhido a proposta de realização do projeto (Notas do diário de 

pesquisa, agosto de 2013, grifos nossos).  

O projeto indicava uma vontade de produzir mudanças, 

provocar outros movimentos naquela unidade de Defensoria. A 

elaboração da atividade se deu coletivamente, mesmo com as 

dificuldades enfrentadas em dialogar e construir algo em 

conjunto. O não ter tempo, não poder parar e o pedido de que as 

atividades fossem desenvolvidas em menos tempo fazem pensar na 

sobrecarga de trabalho, na pouca valorização (ainda) atribuída 

às ações coletivas e na rigidez que perpassa as divisões de tarefas – 

o que cabe a quem. Ao CAM fica atribuída ora tacitamente, ora 

explicitamente a função de fazer rede dentro e fora da Defensoria, 

de exercer a interdisciplinaridade, de conciliar conflitos e de 

apoiar defensores em situações de difícil manejo. O modo como a 

maior parte dos defensores se colocou na construção do projeto 

mostrou o quão distantes se encontravam do CAM, sendo que o 

projeto criava condições para certa abertura no pensar-fazer junto. 

(Notas do diário de pesquisa, agosto de 2013, grifos nossos).  

Como foi a construção do projeto?  

O encontro da equipe CAM que seguiu à reunião de 

apresentação da proposta de atividade centrou-se na discussão 

sobre como havia sido aquele momento. Destacou-se a comparação 
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quantitativa feita dos trabalhos do CAM com o dos defensores e a 

confusão que viam entre a ideia de “fazer com” com “fazer mais”. 

Profissionais e estagiários do CAM falaram que “parecia que 

estávamos pedindo mais trabalho, em vez de apresentar uma 

proposta para pensar novas formas de trabalhar junto”. Uma fala 

se destacou na reunião dizendo: “para os defensores a 

interdisciplinaridade está no CAM, é como se eles não estivessem 

incluídos nisso”, disse um dos profissionais. Começou-se a discutir a 

forma que seria dada ao projeto, como seriam desenvolvidas as 

atividades em cada dia, dando especial atenção ao primeiro 

encontro, no qual se propunha uma discussão das “identidades 

profissionais”. Algumas questões levantadas: “cada grupo se 

apresenta?”, “não corre o risco de ficar muito formal?”, “quem sabe 

uma discussão de caso!”. A proposta começou a tomar forma: “quem 

sabe, dividimos as pessoas em pequenos grupos, por função exercida, 

e depois fazemos uma discussão geral?”, “podemos fazer um grupo 

misto, composto por pessoas que exercem diferentes funções para ver 

como funciona”.  

Alguns apontamentos que surgiram na reunião: “eu imagino 

que o Direito vai ser bem objetivo na discussão do caso”, “como 

fazemos para incluir a equipe administrativa e da limpeza nessa 

atividade?”, “e a discussão sobre fluxos e procedimentos de 

trabalho, onde entrará?”. A reflexão sobre outras formas de 

encontro CAM-defensores suscitou alguns questionamentos: “os 

defensores querem que a gente faça com eles?”, “sem eles?”, “querem 

uma capacitação para o atendimento?”. Os defensores estavam 

presentes nas falas, mas não se cogitava a possibilidade de incluí-

los naquele debate (Notas do diário de pesquisa, setembro de 2013).  
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 Os profissionais ao enunciarem a “confusão” entre “fazer com” com “fazer 

mais” levavam a pensar que o “estar com”, que o estagiário, pretensiosamente, 

propunha com o nome de “projeto de intervenção”, sinalizava justamente que “fazer 

com” é “fazer mais” e “dá trabalho”. Ainda mais quando não se sabe como se faz junto.  

Ainda sobre a elaboração do projeto: 

Era uma sexta-feira. O esvaziamento da unidade chamava a 

atenção. A equipe CAM também estava incompleta e mudou o dia 

de orientação dos estagiários e das reuniões dos profissionais de 

quarta para sexta-feira, acontecendo em turnos distintos do dia. 

No encontro com os estagiários, havia sido novamente discutido o 

projeto. A pedido dos defensores, as atividades foram enxugadas de 

três para dois dias. Foram levantadas algumas possibilidades de 

casos a serem apresentados no primeiro dia de atividade do projeto 

para discussão em pequenos grupos. Mostrava-se difícil decidir. 

Enquanto a decisão não se fazia, a discussão levou a equipe CAM a 

enunciar algumas questões importantes: “Só transversaliza antes 

de virar uma ação, pois só nesse momento é possível pensar em 

várias alternativas”, “Isso, em geral, acontece no Polo Família”, “As 

situações difíceis de atuar são aquelas em que já existe um processo, 

pois chega tudo pronto, fechado”. O procedimento de processo 

judicial mostrava-se como algo fechado, rígido, marcado por 

durezas e pouca possibilidade de abertura. À tarde, na reunião dos 

profissionais, discutiu-se o caso que seria apresentado no primeiro 

dia do projeto. Optou-se pela montagem de uma situação 

“hipotética” para que as diferentes áreas e funções fossem 

contempladas na discussão. O caso envolvia os temas de violência 

doméstica, uso de drogas (“interface com a saúde”) e questão de 

moradia (“interface com a assistência social”). Por que a escolha 

de discutir um caso “hipotético”, “montado”, mesmo com tantas 
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situações vivenciadas podendo ser problematizadas? Seria 

hipotético envolver a todos numa mesma situação?  

Em razão dos variados desdobramentos que o caso poderia 

ter, foi questionado se não seria interessante eles conversarem com 

algum defensor para enriquecer a montagem da situação proposta 

para debate. O apontamento foi motivo de piada. O riso surge como 

analisador da relação entre defensores e CAM: o que fazer com e 

estar com dá a ver? (Notas do diário de pesquisa, setembro de 2013, grifos nossos).  

Primeiro dia: Um fazer menor que se visibiliza 

Era a última sexta-feira de outubro. No elevador, havia sido 

fixado um cartaz-convite sobre o projeto, divulgando a atividade 

que iria acontecer naquele dia. Percebiam-se comentários escritos 

à caneta no cartaz: “Nunca começa e termina no horário!”, era 

um deles. Outros apareciam em forma de desenhos: carinhas tristes 

e alegres, pontos de interrogação e de exclamação também se 

encontravam no pedaço de papel. O projeto já havia começado 

antes mesmo de se iniciarem as atividades programadas. No 

elevador, lugar de passagem para todos, as notas feitas à caneta 

no cartaz podem ser tomadas como analisadores das relações 

entreprofissionais. 

Um dos profissionais do CAM disse: “eu acho que participarão 

uns cinco defensores, no máximo”. A equipe CAM imaginava que a 

atividade seria bastante esvaziada, com pouca participação do 

“pessoal do Direito”.  

O lugar combinado para a realização da primeira atividade 

foi o espaço localizado no térreo do prédio, onde se situa a sala de 
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espera e os atendimentos do Polo Família. Apesar de o atendimento 

ter sido suspenso naquele dia, algumas situações consideradas “de 

urgência” estavam sendo acolhidas. A equipe CAM arrumou o 

espaço, dispondo as cadeiras num grande círculo.  

Os primeiros a chegarem foram os estagiários de Direito. 

Alguns se sentaram no círculo e outros fora dele. Passado certo 

tempo, surgiram alguns servidores administrativos, sendo que os 

defensores, em boa parte, chegaram quando a atividade já havia 

começado. Foi feita uma breve introdução do projeto, seguida de 

uma apresentação de todos. Aos estagiários de Direito foi solicitado 

que falassem, além do nome, a área de atuação e o defensor de 

referência. Após, foi esclarecida a ideia daquele encontro, seguido 

da leitura do caso proposto para ser debatido em pequenos grupos. 

(Notas do diário de pesquisa, outubro de 2013).  

Caso proposto para discussão:  

 A senhora M
138

, 56 anos, compareceu à Defensoria solicitando ajuda, pois seu 

filho L. de 28 anos reside em um cômodo nos fundos de sua casa e faz uso problemático 

de drogas. 

 M. relata que seu filho a ameaça, a coage para que ela lhe dê dinheiro e destrói 

ou vende as coisas da casa, porém nunca chegou a agredi-la fisicamente. Refere já ter 

chamado a polícia, mas essa diz que nada pode fazer porque ele é usuário de drogas. Em 

momentos de grande agitação de L., M. também já chamou o Samu (Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência), porém, o filho se recusou a ir. Diante disso, o serviço 

informou que não poderia levá-lo a força. 

 M. deseja que o filho saia de casa ou seja internado.  

 Como o seu grupo atuaria nesse caso?  

                                                             
138 Mesmo se tratando de um “caso hipotético”, manteve-se o anonimato das pessoas que foram 

identificadas apenas com a inicial do nome.  
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Foram organizados seis grupos de discussão, divididos por 

funções e áreas de atuação, sendo que um deles teve um arranjo 

misto
139

, composto por profissionais e estagiários de diferentes 

formações. Assim, as 56 pessoas presentes foram divididas da 

seguinte forma: funcionários administrativos e do atendimento, 

defensores e estagiários de Direito que atendem a área de Família, 

defensores e estagiários de Direito que atendem a área Cível, 

profissionais e estagiários do Serviço Social, profissionais e 

estagiários da Psicologia e o grupo misto. Cada grupo recebeu a 

descrição do caso impressa e teve cerca de 20 minutos para discutir 

e pensar estratégias de atuação. Depois, cada grupo apresentou o 

que faria naquela situação. A ideia de trabalhar em pequenos 

grupos foi uma proposta da equipe CAM, tendo pouca participação 

grupal nesta montagem, sendo que o tempo de 20 minutos 

destinado para discussão mostrou-se escasso para ampliar as 

questões colocadas e a composição monodisciplinar não foi posta 

em análise no encontro.  

O grupo da equipe administrativa e de atendimento foi o 

primeiro a apresentar e disse que o caso “trava-se de uma questão 

pessoal e não jurídica”. Por isso, encaminhariam ao CAM para uma 

tentativa de acordo e para que L. fosse convencido a se tratar. 

Combinariam que as pessoas retornassem para o atendimento 

jurídico, caso não houvesse “transformação da realidade”.  

O grupo da área de família foi o segundo a apresentar e 

começou dizendo que “a Defensoria era diferente de um escritório 

de advocacia”, pois devia “levar em conta os interesses de todos 

envolvidos numa situação”. Assim, encaminhariam ao CAM para 

                                                             
139 A pesquisadora integrou o grupo misto, juntamente com uma profissional do CAM e quatro estagiários 

(um da equipe administrativa e três do Direito).  
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uma tentativa de internação voluntária, talvez internação 

compulsória. O CAM poderia fazer contato com a rede e apresentar 

outras possibilidades para as pessoas. 

Em seguida, o grupo 3 da área cível apresentou e destacou 

que a internação compulsória não resolvia a situação, só dava 

conta da questão imediatamente. Para o grupo, a internação 

forçada não seria a melhor alternativa, pois se devia levar em 

conta “o livre arbítrio dos sujeitos”. Primeiro, encaminharia ao 

CAM para que as pessoas envolvidas na problemática fossem 

chamadas e, assim, entender melhor o que estava acontecendo, sem 

impor uma solução às pessoas. Se a situação não fosse resolvida, a 

rede deveria ser acionada, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool 

e outras Drogas (CAPS AD). Não havendo adesão ao serviço, 

acionar-se-ia um hospital público para “conter a crise”. Para o 

grupo, a Defensoria servia para apresentar possibilidades às 

pessoas, pois elas poderiam não saber dos caminhos possíveis para 

resolver os seus problemas.  

O grupo 4 do Serviço Social falou da importância em 

conhecer a realidade daquela família, saber sobre sua história e 

conflitos e em realizar um acolhimento às pessoas. Para o grupo, o 

uso problemático de drogas é uma questão da saúde e não da 

justiça. Por isso, antes de qualquer coisa, escutar-se-ia as pessoas 

envolvidas na situação para ver quais as possibilidades que a mãe 

tinha, entender de que família estava se falando e chamaria o 

filho para ver o que ele está passando.  

O grupo da Psicologia apontou que era difícil falar de “um 

procedimento específico da área”, pois, no CAM a discussão sobre o 

que fazer era sempre interdisciplinar, referindo-se à relação com o 
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Serviço Social. O manejo do grupo seria escutar as pessoas 

envolvidas usando alguns eixos norteadores: por que a mãe 

sozinha não está dando conta? Por que precisou chamar a justiça 

para resolver seu problema? Desse modo, construir-se-ia o histórico 

familiar. O entendimento do grupo era de que a droga sinalizava 

que existiam outros problemas. Ressaltou-se, ao final, que a escuta 

realizada pela psicologia não substituía a atuação da rede de 

saúde.  

O grupo misto foi o último a compartilhar suas ideias. Não foi 

fácil iniciar a discussão, pois as pessoas tinham uma visão muito 

aderida ao saber específico de cada profissão sobre o procedimento 

que deveria ser tomado no caso. Os estagiários de Direito 

indicavam não ter muita clareza sobre alternativas à internação 

compulsória. Para eles este pedido era “normal” e, por isso, não 

havia necessidade de escutar a pessoa. Aliás, o escutar mostrava-se 

ser algo estranho às competências jurídicas, inclusive, a surdez 

atravessou o grupo muitas vezes. Quando enunciado pela 

profissional do CAM que o caso se tratava de uma relação entre 

mãe e filho e que, por isso, deveria se pensar que não era algo 

passageiro, surgiram comentários dos estagiários de Direito de que 

“nunca pensariam isso”. O grupo misto foi o que mais mostrou 

tensionamentos no “fazer com”.  

 “O caso demandava “medidas psicossociais”, foi a primeira 

questão que surgiu. Na discussão do caso, foram evocados alguns 

caminhos possíveis para aquela situação: “escuta “psicossocial”, 

“avaliação de da rede de saúde”, “para ver se tratava-se de um 

caso de internação compulsória”, e “utilização do recurso de 

medida cautelar de afastamento”, sendo este, segundo os 
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estagiários de direito, “um procedimento jurídico para oferecer 

segurança à mãe”. Uma das profissionais do CAM destacou que “o 

importante seria não impor algo às pessoas, mas construir com elas 

uma solução possível”. Após debate, o grupo “concluiu” que seria 

importante ouvir e construir possibilidades com as pessoas e que 

uma estratégia possível poderia ser “fazer um atendimento 

conjunto com as diferentes áreas”. Após o debate do caso, os 

estagiários de Direito explicitaram que o trabalho jurídico era 

muito automático, mecânico e que, por isso, não existia muito 

espaço para a escuta e para a construção de outras possibilidades 

junto às pessoas que procuravam a Defensoria. Quando o estagiário 

de direito foi compartilhar com os demais grupos a “análise do 

grupo misto sobre o caso”, ele começou destacando “diferentes 

pontos de vista no grupo”. (Notas do diário de pesquisa, outubro de 2013, grifos 

nossos). 

O funcionamento do grupo misto nos sinalizou algumas pistas importantes para 

pensarmos os encontros entre profissionais e entre saberes na Defensoria Pública. As 

dificuldades em “pensar com” e “fazer com”, os tensionamentos e a “surdez” ganharam 

visibilidade com o arranjo heterogêneo do grupo. O dispositivo grupal possibilitou 

também que estagiários de direito evocassem certas dificuldades que permeiam o saber-

fazer jurídico: “trabalho automático, mecânico, com pouco espaço para escuta e para 

construção de outras possibilidades junto às pessoas que buscam a Defensoria”.  

Depois de todos os grupos apresentarem, propôs-se abrir para 

discussão com todos. As perguntas que surgiram inicialmente 

diziam respeito ao trabalho do CAM – o que é, como se faz para 

acessar, em quais situações podia-se encaminhar. Interessante que 

no momento anterior, no qual os grupos falaram sobre como 

trabalhariam no caso, praticamente todos encaminhariam ao 

CAM mesmo sem ter clareza do trabalho desenvolvido pelo serviço. 
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Algumas dúvidas foram explicitadas em relação ao não saber 

o que fazer em situações consideradas de urgência – como as de 

uma pessoa “em surto”; não querer ou não conseguir escutar em 

razão da complexidade da situação, dos limites da atuação 

jurídica ou, ainda, por acreditarem que o CAM teria mais 

condições de atuar nestas situações.  

Esta questão do saber-não saber das pessoas que procuram a 

Defensoria reverberou com muitas críticas: “deve-se respeitar a 

autonomia das pessoas e não dizer o que se supõe ser melhor para 

elas”, “o que a pessoa pede deve ser levado a cabo”, “a pessoa não 

saber sobre as questões jurídicas não significa que ela não saiba o 

que quer”.  

Além de pedir para conhecer mais sobre o trabalho do CAM, 

foi solicitado que a equipe estivesse mais próxima, com a 

possibilidade de fazer mais atendimentos conjuntos com o Direito. 

A equipe CAM respondeu a essa pergunta falando sobre os problemas 

estruturais da Defensoria que dificultavam o desenvolvimento de 

outros trabalhos: “somos poucos”, “limites da estrutura da 

Defensoria e das políticas públicas”.  

Das dificuldades, passou-se para o fazer com, fazer junto. 

Uma das profissionais do CAM disse: “Só consigo encontrar 

diferentes possibilidades para enfrentar uma situação por 

trabalhar aqui, na Defensoria, com pessoas do Direito e da 

Psicologia”. (Notas do diário de pesquisa, outubro de 2013, grifos nossos). 

O “fazer com” pode ser compreendido apoiado na noção de “clínica comum” 

discutida no campo da saúde. De acordo com Merhy (2013), a clínica comum diz 

respeito a certos aspectos de uma clínica em saúde que possam referir-se a diversas 
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áreas profissionais. O termo se inspira na noção de comum proposta por Antônio Negri 

e Michael Hardt. Diferentemente de “comunidade” que designaria uma espécie de 

unidade moral, na qual o indivíduo se dissolveria, “o comum” seria “baseado na 

comunicação de singularidades” e se manifestaria “por meio de processos sociais de 

cooperação e produção” (LANCETTI, 2006, apud MERHY, 2013, p. 277). Para Merhy 

(2013): 

O comum, de fato, antecede qualquer núcleo de definição de 

uma profissão qualquer e, ao trazer isso para o campo das 
práticas com a máxima expressão, torna-se um desafio no 

campo da formação profissional, pois pressupõe o 

enfrentamento de uma visão muito ideologizada e corporativa 

de cada profissão em seu território identitário, de que o que faz 
o valor de uso de uma profissão é sua diferença com a outra, 

quando efetivamente essa diferença só pode se expressar se 

emergir como constituinte do processo do comum (MERHY, 
2013, p. 31-32). 

Para Henz et al. (2013) a construção de um plano comum não se trataria de uma 

metamorfose, no sentido do Serviço Social virar Psicologia, por exemplo. Neste 

processo, cria-se uma zona de perturbação entre as disciplinas, uma aproximação pela 

distância, que faz emergir “o comum”. Sua potência encontra-se justamente aí, em ser o 

lugar de qualquer um e, portanto, o virtual lugar de uma multidão em produção 

(MERHY, 2013, p. 31). No entanto, a produção de algo comum não constitui tarefa 

fácil. Os autores destacam que “o comum passou a ser visto como básico, mínimo, o 

inicial, um saber talvez menos importante (HENZ et al., 2013, p. 181).  

O encerramento do encontro se deu com certa dificuldade, 

tamanha era a participação dos estagiários de Direito. Eles 

tomaram a palavra e aproveitaram o espaço para colocar dúvidas, 

levantar hipóteses e dar sugestões para o trabalho na Defensoria. O 

fazer “menor” dos estagiários tomou visibilidade.  

No encerramento da atividade, houve um coffee break que 

reuniu as pessoas por alguns minutos depois da discussão de caso. 

O momento operou uma continuidade do debate, constituindo-se 

num espaço em que puderam seguir dialogando. Uma das 
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defensoras disse que havia sido o melhor evento da unidade e 

destacou a participação ativa dos estagiários de Direito: “eles estão 

acostumados com palestras e acabam não colocando suas ideias”, 

“temos que planejar para o ano que vem um calendário com 

atividades regulares como essa”, “vamos marcar um horário para 

conversarmos e vermos isso”. Desvios, durezas, aberturas, 

fechamentos – alguns movimentos do/no encontro. (Notas do diário de 

pesquisa, outubro de 2013).  

Segundo dia: E agora, fazemos com(o)?  

A atividade proposta para o segundo dia foi a apresentação 

de minha pesquisa sobre o estudo das práticas entreprofissionais na 

Defensoria Pública, seguida de discussão em grupo.  

Os preparativos foram marcados por imprevistos – 

equipamentos que não funcionavam, demandando remendos e 

improvisos. Acontecimentos que fazem parte do cotidiano de 

trabalho na Defensoria.  

Durante a apresentação, foi constante a movimentação. A 

equipe administrativa e os estagiários de Direito eram chamados a 

atender algum retorno ou caso novo, as pessoas que aguardavam 

atendimento se aproximavam e se afastavam e boa parte dos 

defensores acompanhou partes da apresentação.  

Os momentos de maior interesse ocorreram quando se falou 

da escolha da Defensoria Pública como campo da pesquisa por 

tratar-se de uma organização que produzia diferenças no cenário 

jurídico, dando visibilidade a problemáticas de uma população 

historicamente menorizada no sistema de justiça, e quando se 
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apresentou algumas ferramentas teóricas da pesquisa como o 

dispositivo disciplinar, as relações de poder-saber e a 

transversalidade. Ao apresentar o pensamento foucaultiano que 

desloca o poder da noção de uma instância que se exerce “de cima 

para baixo” e o aproxima a um exercício que se faz nas relações 

cotidianas, foi possível dar visibilidade para as relações de poder-

saber exercidas na Defensoria – entre defensores e estagiários de 

Direito, entre defensores e equipe CAM, entre equipe administrativa–

defensores–estagiários de direito–equipe CAM, entre defensores–

administração superior–...., entre as pessoas que buscam a 

Defensoria–defensores–estagiários de direito–equipe CAM... Mostrou-

se o traçado do campo de pesquisa, falando sobre os lugares 

percorridos no estudo. Neste momento, as pessoas se surpreenderam 

com a diversidade de espaços da Defensoria e se deram conta de 

que não conheciam muitos deles: “Comissão de Estudos 

Interdisciplinares?”, “Assessoria Técnica Psicossocial?”, “ah, isso eu 

conheço”, “já ouvi falar”, “essa eu não conheço”, “não faço a 

mínima ideia do que seja” – foram frases que surgiram durante a 

apresentação. Das linhas de análise apresentadas, ecoaram as que 

diziam respeito às diferentes lógicas de trabalho operadas na 

Defensoria – “massificação” e “singularização”, à potência dos 

encontros e à produção de transversalidades. Um destaque foi 

dado ao coeficiente de transversalidade e à imagem da viseira do 

cavalo para mostrar a possibilidade de abertura ou diminuição 

dos graus do coeficiente (Guattari, 2004). Esta imagem retornou 

em forma de pergunta sobre o trabalho na Defensoria, com a 

seguinte questão, feita por um defensor: “o que podemos fazer para 

aumentar nosso coeficiente de transversalidade aqui?”. (Notas do diário 

de pesquisa, novembro de 2013, grifos nossos).  
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A transversalidade é um conceito desenvolvido por Félix Guattari, em 1964, em 

estreito diálogo com o trabalho realizado pelo autor em estabelecimentos psiquiátricos. 

Ao forjar este conceito, Guattari recoloca os problemas clínicos, por vezes, 

individualizados, em sua dimensão coletiva (COUTINHO, 2007; COUTINHO et al., 

2012).  

Guattari (2004) define a transversalidade como o aumento da comunicação entre 

diferentes níveis e diferentes sentidos das múltiplas forças que atravessam e compõem 

os processos, opondo-se à pura verticalidade e à simples horizontalidade. O “coeficiente 

de transversalidade” refere-se ao grau de comunicação e atuação institucional das 

múltiplas dimensões que atravessam e produzem os processos sociais e de subjetivação. 

O coeficiente de transversalidade opera aberturas e fechamentos.  

Para o autor a transversal é uma linha que pega da verticalidade o encontro entre 

diferenças, que hegemonicamente é vivido como hierarquia, e da horizontalidade a ideia 

de lateralização, que em geral é vivida como corporativismo. Assim, lateralizar os 

diferentes é a operação da transversalidade. Portanto, levar em conta o coeficiente de 

transversalidade para pensar as práticas implica recorrer a uma espécie de 

“desterritorialização” de campos de visão e tomar como perspectiva ângulos mais 

transversais para o âmbito das realidades cotidianas.  

A apresentação da pesquisa suscitou questionamentos 

importantes que puderam ser discutidos coletivamente naquele 

encontro. A composição de conflitos, a atuação não setorializada, 

a criação de espaços de discussão de casos e a implementação de 

novos fluxos de atendimento foram sinalizadas como estratégias 

que viriam a potencializar o aumento do coeficiente de 

transversalidade.  

Surgiram críticas em relação a alguns procedimentos da 

Defensoria como a divisão do trabalho em setores específicos que 

impediam a atuação em outras frentes. Um dos defensores falou da 

experiência de outra unidade da Defensoria na qual os defensores 
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atendiam várias áreas e tanto eles como o CAM desta unidade 

conseguiam desenvolver trabalhos junto às comunidades, com 

educação em direitos e assessoria jurídica popular. “Será que a 

Defensoria não deveria caminhar para a fusão das áreas, como 

esta experiência bacana nos mostra? Para mim, o defensor público 

é um generalista!”, pontuou o defensor. Com isso, um dos 

profissionais do CAM teceu uma crítica à “cultura do especialismo 

que fechava possibilidades de atuação”. A palavra circulava entre 

todos – defensores, estagiários de Direito, equipe CAM. Uma 

estagiária de Direito fez uma crítica ao fluxo de trabalho, dizendo 

que a ficha preenchida quando a pessoa chegava à Defensoria 

induzia à briga, ao litígio. Com isso, ela falou que deveria ser 

apresentado o trabalho do CAM como um caminho possível como os 

demais. “O CAM deveria ser para todos, não só para casos urgentes”. 

“Assim, o CAM seria realmente integrado ao trabalho dos 

defensores”. Depois disso, falou-se da estrutura da Defensoria 

“a Defensoria não deve alimentar a lógica do sistema de justiça!”. 

Comentou-se sobre o número pequeno de profissionais e estagiários 

no CAM e destacou-se a importância de se ter retorno dos 

encaminhamentos ao CAM. Isto foi levantado por um estagiário de 

Direito como um pedido. Em seguida, um defensor falou da 

possibilidade de que alguns atendimentos pudessem ser feitos em 

conjunto.  

Retomou-se a necessidade e importância de terem mais 

espaços de encontro. Trouxeram isso como um desafio, pois não 

acreditavam ser fácil garantir estes espaços. Falaram sobre a 

criação de espaços de discussão de casos que pudessem contar com 

estagiários de Direito, defensores e equipe CAM. O encontro 
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terminou sinalizando certas aberturas (Notas do diário de pesquisa, novembro 

de 2013, grifos nossos).  

O projeto proposto pelo estagiário, apesar de ter se mostrado muito referido ao 

discurso das “identidades profissionais”, possibilitou que diferentes atores da 

Defensoria Pública pudessem pôr-se lado a lado, experimentando modos de saber-fazer 

coletivos, compartilhados, reflexivos. Para Coutinho et al. (2012, p. 47): “é preciso 

desdobrar os problemas para que se deem condições para o avanço das discussões e 

convocar novos parceiros, novas alianças nessa empreitada”.  

Os deslocamentos disparados pelo projeto provocaram certo embaralhamento 

nos códigos instituídos na Defensoria Pública, nos quais quem, em geral, enuncia o 

“discurso verdadeiro” são os profissionais. De acordo com Henz et al. (2013, p. 224) as 

instituições se definem pela sua cultura organizacional, que é, geralmente, mantida e 

reproduzida graças à estabilidade do seu padrão de comunicação. O eixo da 

transversalidade realiza o embaralhamento dos códigos que mantêm a estabilidade das 

culturas organizacionais. 

Diante disso, indagamos: a emergência do “plano comum” e dos “saberes 

menores” não possibilitaria certo desmanchamento/desestabilizações nos regimes 

disciplinares e nos modos de saber-fazer? As experiências de pôr-se ao lado, ao 

potencializarem certa abertura no coeficiente de transversalidade, não sinalizariam 

pistas para a construção de modos de saber-fazer que tendam à “estética do 

caleidoscópio”? 

Vejamos alguns desdobramentos do projeto.  

Desdobramentos... 

Os profissionais e estagiários do CAM perceberam mudanças 

na forma como estavam sendo vistos e no modo de serem acessados 

depois do projeto. Notaram que houve uma maior procura por eles 

nos atendimentos. Contaram que os estagiários de Direito falaram 
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muito bem das atividades realizadas e que eles haviam pedido 

mais espaços como aquele.  

Além disso, haviam feito críticas e reclamações à pouca 

participação dos defensores nas atividades e também ao modo 

como os defensores se posicionavam em relação a certos 

atendimentos. Na medida em que não encaminhavam para o CAM 

situações que os estagiários acreditavam ser necessário o trabalho 

com outros saberes.  

Em relação à ideia-sugestão, que se levantou com o projeto, 

de criar espaços de discussão de casos, acreditaram que poderia ser 

uma estratégia bem interessante de trabalho. “Só que precisa ter a 

participação dos defensores, senão fica algo só nosso, do CAM”, disse 

uma profissional do serviço. Outra questão levantada foi sobre a 

construção de um modo de fazer circular as informações sobre os 

casos depois dos atendimentos. O desafio para uma prática que se 

faz de modo transversal pareceu ter ganhado visibilidade. (Notas do 

diário de pesquisa, novembro de 2013).  

 Para Merhy (2013) o encontro é sempre um lugar de porosidades, de fugas 

incontroláveis e, por isso, de imprevisibilidade e de incertezas. Segundo o autor, no 

mundo do trabalho, operar atos produtivos no campo do encontro é estar na incerteza 

dos vários agires de quem ali se encontra e do que pode, em si e entre si. O dispositivo 

de uma ação (trans)formadora só se produz por meio da abertura de brechas e furos nos 

muros dos territórios disciplinares (MERHY, 2013).  

Isso não se trata de uma decisão moral ou ética a priori de ninguém e sim de 

uma afecção que os encontros
140

 produzem, desacomodando, incomodando, 

                                                             
140 A noção de encontro é uma ferramenta conceitual apresentada pelo filósofo Espinosa que será 

trabalhada mais tarde também por Deleuze. A teoria dos encontros não corresponde à mera colisão 

extrínseca entre pessoas. Para Espinosa (segundo Deleuze, 2002), enquanto seres humanos individuados e 

infinitos, somos compostos por partículas simples, infinitamente pequenas, sempre agrupadas em 
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simpatizando, irritando e muitos outros gerúndios, pois emergentes se mostram ali, no 

acontecer, no ato de produção com o outro para mim e em mim (MERHY, 2013, p. 24).  

O autor sinaliza que estes movimentos não ocorrem de forma individualizada e 

sim como efeitos dos agenciamentos produzidos nos encontros. Esta perspectiva 

descentra da perspectiva individual.  

Por isso, o desafio é como produzir um agir como coletivo de uma equipe e não 

como um simples agrupamento de pessoas. Como fazer com que o profissional 

reconheça os limites de seu saber, tendo que buscar a construção de um saber coletivo 

comum, com os outros profissionais e os próprios usuários dos serviços? Como isso 

pode modificar o seu próprio agir?  

A pista sinalizada pelo autor é a aposta em processos formativos que operem por 

“desaprendizagem”. Para ele é necessário desaprender para aprender, como alguém que 

deve sair do seu saber a priori para se expor diante do que ao ato dos encontros pede 

como seus territórios-problemas (MERHY, 2013, p. 26). 

 Para Henz et al. (2013) a produção de um trabalho (em)comum passa pela 

experiência de uma formação inventiva que opera o desafio de deformar. Os 

movimentos necessários para produzir esta (de)formação são: rompimento de fronteiras 

interespecíficas, exercício de experimentação frequente e investimento na constituição 

de equipes. O trabalho em equipe opera com multiplicidades, agenciamento de 

múltiplos encontros e, quando agenciado em ato, produz uma espécie de eixo 

transversal que problematiza as identidades profissionais e o paralelismo dos eixos 

comuns e específicos (HENZ et al., 2013, p. 178).  

                                                                                                                                                                                   
conjuntos infinitos. Composições extensivas, relativas aos corpos, fazem-se e se desfazem a todo 
momento marcados por seus movimentos e repousos, lentidões e velocidades. Infinidades de 

possibilidades de composições se efetuam, configurando, ao mesmo tempo, a finitude dos modos e a 

infinitude de arranjos possíveis. A essência tem a ver com a potência de agir e pensar e se efetua em cada 

corpo. Cada corpo tem sua forma singular de agrupamento de partículas que o caracterizam como tal, 

dando-lhe consistência e existência. Assim, esse encontro adquire uma existência e atualiza uma potência. 

Entretanto, deixa de durar extensivamente (morre) quando perde esse modo de relação que o caracteriza 

(DELEUZE, 2002). O afetar-se seria efeito de um corpo sobre outro no encontro de corpos, sendo o modo 

como conhecemos e de onde o conhecimento pode partir para que ampliemos nossa potência e existência. 

Assim, potência e impotência estariam ligadas à possibilidade de maior ou menor expansão da vida.  
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Passemos à próxima entrada para vermos o dispostivo-formação operando na 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo.  
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ENTRADA 3 – ITINERÁRIOS DE FORMAÇÃO141 

   

Nas ditas “ciências humanas” ainda vigora uma visão “aplicacionista” pautada 

na compreensão de que conhecemos para transformar, de que produzimos 

conhecimentos a serem aplicados numa realidade supostamente já dada, pronta. Esta 

perspectiva de formação opera por modelos privatizantes e individualizantes que 

minimizam questões históricas e políticas na constituição da subjetividade 

(LAZZAROTTO, 2009), costuma voltar-se à reprodução do já apreendido, à busca de 

uma maneira “correta”, supostamente “certa” de fazer, reduzindo o aprender ao 

treinamento de habilidades e competências, dissociadas de um campo de intervenção 

(HECKERT; PASSOS, 2009). 

Nossa compreensão de “formação” difere da perspectiva apresentada acima, 

forjando-se a partir dos seguintes elementos: um processo que envolve aspectos 

culturais, econômicos e sociais (FERRETTI, 2008); articulação entre teoria e prática 

(DE SORDI; BAGNATO, 1998; FERREIRA NETO, 2011); movimento de produção de 

normas e de não assujeitamento a elas (PASSOS; PASSOS, 2005); os processos de 

trabalho constituem sua matéria-prima (HECKERT et al., 2009); diz respeito às 

políticas de produção de novos modos de pensar, sentir e agir (HENZ, 2009); produzida 

entre a invenção de si e do mundo (KASTRUP, 2007; LAZZAROTTO, 2009).  

A “formação”, no sentido amplo, é um processo que também transpassa escolas 

e universidades, mas que não se restringe ao aspecto profissional ou acadêmico 

(RODRIGUES, 1998). Para Heckert e Passos (2009), em diálogo com Kastrup (2007), 

todo fazer é produção de si e de mundos, sendo que os processos de formação 

interferem nos sujeitos, com a potência de desestabilizar modos instituídos de 

existência.  

Compreender a formação, a produção do saber, como processos de 

coemergência de si e de mundo nos abre a possibilidade de fazê-la funcionar como um 

dispositivo potente de intervenção, como usina de produção. Nesse sentido, a 

                                                             
141 Utilizamos a ideia de “itinerários de formação” (OURY, 1991; RAMOS, 2008) na sua dimensão 

itinerante, de andanças, caminhadas e movimentos que compõem a experiência formativa.  
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formação deixa de ser um espaço tranquilo de transmissão do conhecimento para se 

mostrar os embates de forças, de confronto entre as formas já estabelecidas e as forças 

de mudança. É nesse sentido que temos afirmado a formação como “potência 

disruptiva” (HECKERT; PASSOS, 2009, p. 383).  

Nesta perspectiva, a formação requer ser acionada como dispositivo de abertura 

a outras sensibilidades, pondo em cena a análise das instituições que atravessam os 

processos formativos de modo que potencialize a ampliação dos índices de coeficiente 

de transversalidade (HECKERT; PASSOS, 2009). Assim, a formação se mostra como 

provocadora de desestabilizações nos modos instituídos de saber-fazer.  

Retomemos o sentido da intervenção em Análise Institucional. Seu enunciado 

não pode estar dissociado, separado ou descolado das condições sociais que permitem 

ou não materializá-la, sob o risco de esta ficar reduzida apenas a uma boa intenção 

ideológica (LOURAU, 2001). A isto, precisamente, ou seja, à organização destas 

condições, se chama dispositivo, que não se deve confundir com dispositivismo, 

(neologismo de Lourau para designar a versão instrumentalista desta noção).  

No tempo da intervenção, tempo crítico, certas deslocalizações espaço-temporais 

das práticas cotidianas se operam. Assim, tomando a perspectiva de uma formação 

como dispositivo de intervenção, apostamos na sua potência de transformação das 

práticas profissionais e da própria organização do trabalho ao orientar-se a partir da 

problematização do processo de trabalho (CECCIM; FEUERWERKER, 2004b).  

No percurso da pesquisa na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

acompanhamos algumas experiências que têm privilegiado problematizar estas 

questões. O que nos interessará olhar são as perturbações e interferências
142

 (LOURAU, 

2004) que as “modalidades de encontro com o outro” (OURY, 1991) produzem no 

processo formativo.  

Para tanto, apresentaremos a experiência de formação com grupos de defensores 

públicos para analisarmos as demandas formativas nesse contexto. Em seguida, 

                                                             
142Segundo Lourau: “as interferências não são interseções geométricas (morfologicamente traçáveis) de 

linhas-fronteiras. São as ações, os acontecimentos, as forças que criam, modificam e desfazem as formas, 

à procura de uma transversalidade, de um equilíbrio que não é o equilíbrio homeostático da teoria dos 

sistemas, mas o de uma capacidade de autonomia (sempre posta em questão)” (LOURAU, 2004, p. 181).  
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traremos os “direitos humanos” como produtor de interferências na formação 

jurídica
143

. Finalizaremos os “itinerários de formação” compartilhando experiências do 

percurso de pesquisa nas quais diferentes atores da Defensoria Pública pensam sobre os 

encontros entre saberes no processo de trabalho para problematizarmos o 

entreprofissional e seus efeitos na formação.  

 

Demandas formativas: grupos com defensores públicos
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A experiência formativa com grupos de defensores inseriu-se como parte da 

política institucional de formação da Defensoria Pública, que é impulsionada pela 

Edepe
145

. Este órgão na época era dirigido por defensoras que haviam participado 

ativamente do processo de criação da Defensoria Pública em São Paulo. A proposta 

formativa para os novos defensores contemplava atividades de ensino mais tradicionais, 

como seminários e palestras (com frequência mensal, no primeiro ano, e bimensal nos 

anos seguintes) e propostas consideradas inovadoras – leitura e discussão de textos 

literários
146

, a realização de um “projeto social”
147

 e a experiência formativa de grupos.  

O projeto com grupos de defensores originou-se de um pedido da Edepe à ATP 

para trabalhar a formação dos defensores que haviam ingressado recentemente na 

carreira. Nos primeiros encontros que a Escola teve com os novos defensores, eles 

trouxeram questões referentes ao impacto inicial com o contexto de trabalho – excesso 

de trabalho, dificuldades com colegas mais antigos na carreira, precariedades na 

estrutura organizacional e aspectos “emocionais” que a relação com a população 

                                                             
143 Privilegiamos a perspectiva dos “direitos humanos”, no entanto, reconhecemos que há um profícuo 

debate pautado também na crítica aos fenômenos jurídicos em outras abordagens como a Sociologia 

Jurídica (CALVO-GARCÍA, 2007) e a Criminologia crítica (BEIRAS, 2001).  
144 O texto que segue foi elaborado a partir da experiência da pesquisadora como integrante do projeto nas 

funções de observadora de grupo (projeto piloto que ocorreu em dezembro de 2012 e fevereiro de 2013) e 

de coordenadora de grupo, valendo-se também de memórias coletivas do processo e do relatório final do 
projeto. 
145 Uma das atribuições da Edepe é realizar acompanhamento e avaliação das atividades dos defensores 

públicos em estágio probatório, período que corresponde aos três primeiros anos de trajetória profissional 

na função. 
146 O conto “O espelho”, de Machado de Assis, como exemplo de uma leitura feita no período de 

realização dos grupos.  
147 O “projeto social” trata-se de uma proposta de intervenção de caráter coletivo a ser realizada junto à 

população atendida pela Defensoria Pública, devendo ser planejada e executada pelos novos defensores 

durante o período do estágio probatório. 
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atendida pela Defensoria provocava. A ATP ofertou uma proposta de trabalho de grupos 

operativos
148

, buscando apoio na PUC-SP
149

 para sua realização.  

O interesse em pensar processos formativos no contexto jurídico se deu por 

entendermos a formação como um lugar estratégico, uma vez que articula dimensões 

técnicas e subjetivas (no sentido da formação implicar a produção de subjetividade) e 

por ser uma proposta com objetivo de ampliar a participação no processo formativo de 

quem estava vivendo a experiência, ou seja, sendo formado. Assim, a universidade 

coloca-se ao lado da Defensoria na formação dos novos defensores por meio da parceria 

com a ATP e a Edepe para a realização da intervenção. A proposta de grupo colocou-se 

como um espaço para acompanhar o início do percurso dos novos defensores e, 

diferentemente das demais atividades formativas que compunham um período 

probatório (e submetidas à avalição), não se configurou num momento avaliativo.  

Para realização do projeto forjou-se uma metodologia de trabalho que contou 

com uma equipe composta pelas coordenadoras dos referidos Núcleos de pesquisa da 

PUC-SP, por integrantes dos Núcleos de pesquisa (profissionais, doutorandos e 

mestrandos), pelo psicólogo da ATP e pela Edepe que exerceram diferentes funções no 

projeto: função-coordenação de grupo (sustentar a tarefa)
150

, função-cronista (elaborar 

crônicas )
151

, função-sistematização (organizar o material produzido na intervenção que 

incluiu crônicas e apontamentos feitos a partir das discussões realizadas nos espaços de 

reuniões que fizeram parte da intervenção)
152

 e função-intervenção (exercida por 

                                                             
148 Grupo operativo é uma técnica, desenvolvida para o trabalho em situações grupais criada pelo 

psicanalista Enrique Pichon-Rivière, caracterizada por estar centrada em uma tarefa que pode ser: a 

aprendizagem, a abordagem de uma determinada temática em um grupo, o diagnóstico de dificuldades de 
uma organização profissional ou instituição, entre outras. A técnica operativa do grupo tem por finalidade 

que seus integrantes aprendam a pensar numa coparticipação do objeto de conhecimento, entendendo-se 

que pensamento e conhecimento não são fatos individuais, mas produções sociais. Cf. PICHON-

RIVIÈRE, 2005, p. 245. 
149 Acreditamos que a universidade foi convidada a fazer parte do trabalho grupal pelo percurso de 

pesquisa na organização e pela experiência acumulada dos Núcleos de pesquisa em Lógicas Institucionais 

e Coletivas, do qual a pesquisadora é integrante, e em Psicanálise e Política junto à interface Psicologia e 

Justiça.  
150 Nos grupos operativos, a noção de tarefa possui mais de um sentido. Ela tanto é o tema que estrutura o 

grupo quanto é um dos momentos (pré-tarefa, tarefa e projeto) pelo qual atravessa o grupo no 

desenvolvimento do próprio tema. Cf. PICHON-RIVIÈRE, 2005.  
151A crônica é um texto carregado de estilo literário construído a partir dos efeitos insistentes e singulares 

dos grupos que busca dar visibilidade a um discurso coletivo.  
152 Reuniões de pré-grupo para planejar conjuntamente o encontro a ser realizado naquele dia; reuniões de 

pós-grupo, momento de compartilhar com demais cronistas e coordenadores como havia sido o encontro; 

reuniões com a coordenação da Edepe para discutir questões sobre a intervenção grupal; reuniões mensais 
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demandantes – Edepe – e executores do projeto – universidade e ATP), sendo os grupos 

operativos a principal ferramenta conceitual da intervenção.  

Quem são estes “novos defensores”?  

São bacharéis em Direito
153

 aprovados no 5º concurso público para a carreira de 

Defensor Público. Para tanto, realizam provas nas quais são testados conhecimentos 

técnico-jurídicos e matérias de outras disciplinas, tais como: Sociologia, Criminologia, 

Psicologia, Antropologia (BRACCO, 2014). Ademais, na experiência grupal, 

deparamo-nos com “jovens defensores” que estavam tendo, boa parte deles, suas 

primeiras práticas profissionais na Defensoria Pública.  

Como ocorreu a experiência formativa de grupos com defensores?  

O projeto teve duração de cinco meses, iniciando em abril e encerrando em 

agosto de 2013. Durante esse período, realizaram-se quatro encontros mensais com oito 

grupos diferentes. Cada grupo era composto por, aproximadamente, 17 defensores que 

atuavam com diferentes matérias jurídicas (Direito de Família, Direito Cível, Direito 

Criminal, entre outros) nas várias unidades de Defensoria espalhadas pelo estado 

(capital, região metropolitana e interior), contando com uma equipe de coordenação
154

, 

e tendo por tarefa “pensar a formação dos defensores”. Esta experiência formativa se 

encerrou com um seminário de finalização do trabalho, momento em que foram 

compartilhados com todos os elementos produzidos na intervenção.  

O que passou nessa experiência?  

O projeto de formação com grupos, ao lançar os defensores públicos numa 

experiência grupal que os colocou lado a lado, em roda, provocou uma série de 

                                                                                                                                                                                   
de internúcleos que contavam com a participação de integrantes dos Núcleos de pesquisa da PUC-SP não 

participantes do projeto, com o intuito de ampliar a análise da intervenção; e reuniões da equipe do 

projeto para discussão do trabalho que estava sendo realizado. 
153 Bracco (2014) propõe uma crítica à formação “em Direito” ao problematizar o processo que chamou 

de “estreitamento de horizontes” pelo qual a área jurídica passou – “de Ciências Jurídicas e Sociais para 

Direito”, referindo-se à mudança “no nome” dos cursos de graduação que formam, em geral, operadores 

“do direito”. Cf. BRACCO, 2014, p. 998. 
154 Composta por integrantes dos Núcleos de pesquisa da PUC-SP e pelo psicólogo da ATP, que exerciam 

as funções de coordenação de grupo e de cronista.  
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movimentos entre os diferentes atores da organização. Vejamos algo do que se produziu 

nesse processo
155

: 

O grupo constituiu-se num espaço-tempo na formação para compartilhar 

dúvidas, incertezas, risos. 

Defensora: aconteceu comigo. Encaminhei errado e saí 

correndo atrás da pessoa. Pedi ajuda a um defensor antigo.  
Defensor: você não encaminhou pra regional onde eu trabalho, 

né? 

Risos.  
(Trecho grupo com defensores; dezembro de 2012, Renata). 

 

A angústia é por não ter um caminho claro do que fazer aqui no 

grupo. Isso é fascinante porque se não está pronto, pode ser 
tudo. Temos o 5º concurso, e essa é a 1ª turma que está fazendo 

essa proposta de se ver por três anos. O potencial que isso pode 

gerar... Os outros não tiveram um espaço para construir 
coletivamente  

(Trecho grupo com defensores; fevereiro de 2013, Renata).  

O espaço também foi tomado por desabafos que enunciavam alguns desafios que 

os defensores públicos se deparavam no processo de trabalho:  

Me sinto péssima defensora. Muitos assuntos, muitas 
demandas, muita análise, muita reflexão. Demoro três horas 

para ver um processo. Já me disseram que com o tempo farei 

em 20 minutos. Frangote. Volto para casa me condenando. 
Muito tempo em audiência. Deixo as pessoas sem habeas 

porque me envolvo com outras coisas. Choro.  

(Trecho grupo com defensores; fevereiro de 2013, Renata). 

 
Defensora: Tenho medo de me juntar à unidade e me afastar do 

assistido. O que eu gosto é o contato. Medo de me incorporar 

na unidade, ser engolida por processos e audiências e não ver 
mais os assistidos.  

Defensor: Eu tenho medo de me indispor.  

(Trecho grupo com defensores; dezembro de 2012, Renata). 

Durante a experiência grupal, percebemos que o dispositivo de lateralização deu 

visibilidade ao tensionamento individual-coletivo no processo de trabalho.  

                                                             
155 O trabalho nos grupos rendeu uma série de observações e depoimentos sobre as práticas de trabalho 

que foram alvo de um relatório final de trabalho. Pontuamos aqui apenas alguns exemplos, em geral de 

grupos acompanhados pela pesquisadora, mas que permitem situar alguns movimentos deste processo. 
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O número de defensores é muito pequeno. As pessoas que estão 

lá têm vontade de fazer ações estratégicas, mas ficamos 

atendendo demandas individuais, enxugando gelo. 
Coisas absurdas, muitas demandas individuais e urgentes. 

Absurdo se voltar para demandas individuais na Fazenda 

(Pública) que trabalha com políticas públicas. 

Notei que esses encontros têm servido para desabafar. Isso é 
bom, mas mostra que não existe outro espaço para isso. As 

pessoas chegaram na Defensoria com uma expectativa e se 

depararam com dificuldades nos fluxos da informação – macro 
e micro. Não se consegue pensar numa ação estratégica 

coletiva. Agora tenho mais clareza disso. Me choca que eu 

resolvo de forma individual. Não dá tempo de fazer outra coisa. 
(Trecho grupo com defensores; fevereiro de 2013, Renata). 

No período de realização do projeto, ocorreram duas situações-analisadoras que 

repercutiram fora dos grupos e foram dirigidas à Edepe. Uma delas foi o 

questionamento de alguns novos defensores sobre a não compreensão da proposta 

formativa. Tal acontecimento deu visibilidade para indagações sobre a formação como 

um todo e potencializou a construção de um espaço de diálogo entre Edepe e 

defensores participantes do projeto para discutir e pensar o processo formativo. Estes 

encontros passaram a acontecer de modo sistemático durante o período de execução do 

projeto. O outro acontecimento-analisador foi o questionamento do Conselho Superior 

da Defensoria, órgão máximo de administração superior da organização, sobre este 

trabalho de formação. Tal situação levou Edepe e universidade a dialogarem com o 

Conselho sobre o trabalho que vinha sendo desenvolvido.  

 

Ficamos quebrando a cabeça para tentar transformar esse 
Projeto Social em alguma coisa útil na prática, mas não 

deixam. A Edepe tinha que valorizar a produção coletiva. O 

fato de não deixarem a gente fazer o Projeto Social com outros 

colegas nos passa a sensação de que não é Social coisíssima 
nenhuma.  

(Trecho grupo com defensores, maio de 2013). 

 
A sensação que me dá é que a Administração (Superior) não 

sabe da realidade das unidades. Como se pensou na 

distribuição das vagas? A impressão é que a administração não 
conhece as realidades.  

(Trecho grupo com defensores; fevereiro de 2013, Renata).   
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O dispositivo de lateralização, disposição ao lado e em roda, fez surgir a 

dimensão coletiva do trabalho, acionando uma lógica conectiva: defensores e Edepe e 

Conselho e universidade e “assistidos”.  

Em instituições antigas, quem faz isso são assessores. Aqui 

precisa ser assim? Defensor é diferente e só existe para o 

público que atende. 
(Trecho grupo com defensores; fevereiro de 2013, Renata).  

 

Defensora: O quê? Não pode! Você está abraçando tudo 

sozinha! Precisa de estrutura para trabalhar! O Conselho 
precisa fazer alguma coisa! Se você não tem como participar 

do momento aberto do Conselho para expor isso, não tem 

problema. Escreva que a gente vai lá e te representa! Não fique 
sozinha, conte com a gente!  

(Trecho grupo com defensores, maio de 2013, Renata).   

 

Não tem espaço entre os defensores para pensar 
estrategicamente seu trabalho, só encontros para questões 

pontuais. Se formos ficar só no volume e não no estratégico, 

não faremos nada. Falta reflexão conjunta sobre o trabalho. 
(Trecho grupo com defensores; fevereiro de 2013, Renata). 

 

É possível construir isso aqui? Um grupo de interferências 
para pensar questões?  

(Trecho grupo com defensores, fevereiro de 2013, Renata).  

 

O projeto se encerrou com um seminário de finalização e compartilhamento 

coletivo do trabalho grupal que ocorreu em dois encontros, e contou com a participação 

da equipe interventora, dos defensores que participaram dos grupos operativos e, 

também, teve a presença de alguns membros do Conselho Superior da Defensoria 

Pública. Neste momento final da intervenção, se intensificaram questionamentos sobre 

o processo de trabalho, sobretudo, a tensão individual-coletivo e a importância de terem 

mais espaços para troca de experiências. Também surgiram questões sobre as diferentes 

posições dos defensores (referidas como “ideológicas”, “vocacionadas”, “de esquerda”).  

 
Se o foco está na dimensão político e social da justiça, como 

que podemos ser avaliados em quantidade?  

(Seminário, 23/08/2013) 
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Não estamos amadurecidos politicamente enquanto grupo para 

levar essas questões adiante, mas a abertura desse espaço é 

fundamental para esse amadurecimento.  
(Seminário, 23/08/2013, grifos nossos) 

 

Como defensora, a gente é parcial, tem vinculação ideológica, 

tem determinadas lutas. (...) Abraçamos modos de defender as 
lutas que nos são comuns.  

(Seminário, 30/08/2013) 

 
Vocacionado é o cara que tá menos preocupado com o salário 

do que com a atuação.  

(Seminário 30/08/2013)  
 

Se você não é de esquerda, ou não é de extrema esquerda, não 

é vocacionado.  

(Seminário, 30/08/2013).  
 

Aproveitando que estamos todos aqui reunidos. (...) Se a 

Defensoria tem como pressuposto a transformação social, não 
seria de esquerda?  

(Seminário, 30/08/2013) 

Os defensores sinalizaram que a participação do Conselho indicava que 

transformações podiam acontecer, e o Conselho mostrou abertura para pensar junto 

estas questões. Inclusive, ao final, foi combinada uma reunião entre defensores, Edepe e 

Conselho para discutirem e encaminharem algumas propostas de mudanças, levantadas 

durante a experiência formativa dos grupos, a serem implementadas no processo de 

trabalho.  

Este respaldo (referindo-se ao Conselho) faz muita diferença e 
permite que tenhamos postura combativa.  

(Seminário 23/08/2013) 

 
Horizontalidade, democracia, é uma construção da carreira 

pública. A insatisfação tem de ser colocada de maneira 

destemida e às vezes até mesmo frondosa. Recebi poucos e-
mails de vocês (...) Democracia é trabalho chato, conta com 

necessárias e longas reuniões. Implica se expor, sair da zona 

de conforto.  
(Relato conselheiro, Seminário 30/08/2013, grifos nossos) 
 

Uma proposta... podemos organizar reuniões sistemáticas 

também no interior, chamando os que lá estão para suas 
responsabilidades futuras. Vocês serão formadores do sexto 

concurso.  

(Relato conselheiro, Seminário 30/08/2013) 
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Edepe: A turma A pediu um sexto encontro, um momento de 

discussão com o Conselho. Vocês (referindo-se à turma B) 

também gostariam de participar deste espaço?  
Defensores: Sim! É importante abrir um canal de comunicação 

e não apenas ser escutado pelo Conselho, como também 

escutá-lo.  

(Seminário 30/08/2013) 

 

A experiência formativa com grupos de defensores, ao dispor de um arranjo 

lateralizado, em roda, na formação, produziu interferências nos modos de fazer-se 

defensor público, contribuindo para forjar itinerários de formação com potência de 

alterar o processo de trabalho. Vejamos outras interferências que potencializam 

exercícios de lateralização e de questionamentos relativos à na formação jurídica.  

 

Interferência dos “direitos humanos”
156

 nas formas jurídicas:  

Diversos autores (AGUIAR, 2004; ALVES, 2006; FILHO, 2007; LAPA, 2014; 

LYRA FILHO, 1982; OLIVEIRA, 2007; RUDNICKI, 1999; SANT’ANNA, 2007; 

SOUSA JÚNIOR, 2006; VENTURA, 2004; WARAT & CUNHA, 1977), apesar de 

analisarem aspectos distintos da formação no contexto jurídico, convergem entre si em 

alguns pontos; dentre eles, destacamos a crítica a um modelo de ensino tradicional e o 

apontamento para outros modos de ensinar e de fazer Direito. A crítica dos autores gira 

em torno de um modelo de ensino jurídico que não privilegia a construção de um 

pensamento crítico sobre a realidade social e que acaba por reproduzir lógicas de 

segregação, de individualização e de desconexão com o contexto em que se vive. 

Luiz Alberto Warat discorre, já na década de 1970, sobre a importância de se 

construir novas formas de conhecer e ensinar Direito. Para ele, o Direito preserva em 

sua base o dogmatismo em sua “pureza absoluta”. A cultura jurídica dogmática é aquela 

                                                             
156 Utilizaremos o termo grafado entre aspas para sinalizar a naturalização com que esta terminologia é 

empregada e a importância de “colocar em análise certos termos que de tão evidentes e repetidos, passam 

a ser percebidos como verdades tácitas, cabais, inquestionáveis, a-históricas, atribuindo-lhes determinadas 

essências” (COMIBRA et al., 2008, p. 90). Em consonância com as autoras, numa perspectiva histórica, 

“tanto o humano como os direitos são construções das práticas sociais em determinados momentos, que 

produzem continuamente esses objetos, subjetividades e saberes sobre eles” (COIMBRA et al., 2008, p 

92)  
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que pressupõe a existência de verdades eternas e imutáveis, além da crença em uma 

suposta neutralidade em relação aos “fatos” (WARAT; CUNHA, 1977). 

José Geraldo de Sousa Júnior
157

, em palestra ministrada sobre os Desafios dos 

Direitos Humanos na Educação Jurídica
158

, aponta que, atualmente, boa parte dos 

cursos de Direito tem se configurado como espaços de aprendizagem de normas, ou 

seja, de descrição da legislação e reprodução de códigos. Sua crítica incide nos efeitos 

tanto reducionistas que esta compreensão de “direito” produz e no distanciamento dos 

operadores do Direito da realidade social.  

Para Sousa Júnior “os direitos são relações, por isso, não são quantificáveis. 

São expansíveis e produzidos continuamente”. Ele apresenta que o direito reduzido à 

norma, ao prescritivo da lei representa uma “distorção terrível” e, para sustentar sua 

ideia, refere outro estudioso do ensino jurídico, Roberto Lyra Filho, que faz a seguinte 

crítica “se acreditamos que o direito é só a lei, não vemos o fora da lei”
159

.  

Este “fora da lei” para Sousa Júnior compreende uma “jurisdicidade 

emergente”. Para ele, uma forma de dar visibilidade a estas questões é aproximar-se das 

realidades e das demandas da população pobre, uma vez que é este público que teve e 

tem historicamente seus direitos menorizados. Forjar um “direito insurgente” requer dar 

visibilidade às demandas dos movimentos sociais, em geral, àquilo que se encontra 

“fora da lei”
160

.  

Em sua palestra, Sousa Júnior citou a experiência do “Direito Achado na Rua” 

como um exemplo de “direito insurgente” que deu visibilidade às demandas de 

movimentos sociais. O “Direito Achado na Rua” (SOUSA JÚNIOR, 2006), expressão 

criada por Roberto Lyra Filho, designa uma linha de pesquisa desenvolvida na UnB que 

entende o direito como uma prática social e, por isso, deve comprometer-se com o 

desenvolvimento de formas alternativas ao “direito oficial” por meio da valorização dos 

                                                             
157 Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB) que integrou a Comissão de 

Ensino Jurídico do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.  
158 Mesa de abertura do Seminário Nacional dos Organismos Universitários de Direitos Humanos, 

proferida por José Geraldo de Sousa Júnior, na PUC-SP, em 26/11/2014. O evento teve como objetivo 

debater os desafios de trabalhar a temática dos Direitos Humanos na educação jurídica e apresentou 

experiências que vem sendo realizadas em diversas universidades brasileiras.  
159 Cf. nota 158.  
160 Cf. nota 158.  
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direitos comunitários, locais e populares e do reconhecimento de suas demandas 

coletivas. O Direito Achado na Rua tem servido de inspiração, desde a sua criação na 

década de 1980, para outras experiências jurídicas no ensino e na prática que têm atuado 

no contexto dos movimentos sociais e populares. Nesta perspectiva, “não há boa 

jurisprudência que não se inspire nas discussões feitas no campo dos direitos 

humanos”
161

.  

Em diálogo com estas questões, Coimbra et al. (2008), apoiadas no referencial 

teórico da filosofia da diferença, relacionam direitos humanos, lei e jurisprudência.  

[...] podemos produzir outros direitos humanos: não mais 

universais, absolutos, contínuos e em constante evolução, mas a 
afirmação de direitos locais, descontínuos, fragmentários, 

processuais, em constante movimento e devir, múltiplos como 

as forças que os atravessam e os constituem. Enfim, a 

afirmação da jurisprudência no lugar da lei, como nos 

propõe Deleuze (COIMBRA et al., 2008, p. 8, grifos nossos).  

A entrada dos “direitos humanos” em cena no ensino jurídico se dá, no Brasil, na 

década de 1980, juntamente com o processo de redemocratização do país. Como vimos 

anteriormente, este processo se deu em meio a uma série de mudanças, reverberou no 

contexto jurídico que passou a intensificar as críticas à pouca experiência prática 

possibilitada nos espaços acadêmicos, à escassez de articulação do Direito com outros 

saberes e à predominância de uma metodologia de trabalho individualizante, baseada na 

tradicional assistência judiciária.  

Desde então, vem se produzindo interferências no ensino jurídico de modo a 

possibilitar e ampliar as práticas que privilegiam a interface com outros saberes e a 

perspectiva dos “direitos humanos”. Destacamos as experiências nos seguintes espaços: 

Serviços de Assessoria Jurídica Universitária (Saju) – serviços universitários nos 

quais estudantes e profissionais de variadas áreas de formação privilegiam o trabalho 

em demandas coletivas, por meio da assessoria jurídica popular
162

, apresentando como 

                                                             
161 Cf. nota 158.  
162 De acordo com Furmann (2003), o trabalho de assessoria jurídica possui os seguintes pressupostos: 

negar o individualismo – através da perspectiva do coletivo em contraposição ao individual, constituindo-

se como uma estratégia política; negar o paternalismo e a subordinação – baseando-se na participação 

ativa da comunidade em todos os momentos da assessoria; negar o dogmatismo e o positivismo jurídicos 

– a partir da desconstrução dos mitos destes, especialmente quando estão ligados à noção de cidadania, 

criticando a prática do Direito tradicional; implicação ética – envolvimento com o coletivo, sem deixar de 
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característica marcante a não obrigatoriedade e a participação ativa dos estudantes nos 

processos de gestão. Nesta perspectiva, temos a experiência do Grupo 8 – 

Generalizando do SAJU/UFRGS, que desenvolve ações com direitos da mulher e 

questões de gênero (OLIVEIRA, 2010); Escritórios Modelos – locais de prática 

jurídica universitária que buscam articular teoria e prática no âmbito acadêmico. Como 

exemplo, destacamos o trabalho desenvolvido pelo Escritório Modelo Dom Evaristo 

Arns da PUC-SP com direito à moradia apoiado na abordagem da educação em 

direitos
163

; e as Clínicas em Direitos Humanos
164

 – trabalham a formação de 

defensores de direitos humanos, no âmbito da graduação e pós-graduação, e apresentam 

proposta semelhante à da assessoria jurídica popular e da educação em direitos, com 

destaque à experiência “Cidadania e direitos humanos: educação jurídica popular no 

Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira”. O “direito achado no hospício” é um projeto 

desenvolvido pela Clínica em Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) na qual estudantes e professores de Direito, Psicologia, Serviço Social e 

Enfermagem desenvolvem ações de educação em direitos com o público do hospital
165

.  

Estas experiências nos sinalizam que o dispositivo “direitos humanos” produz 

interferências que colocam outros saberes em cena na formação jurídica.  

Vejamos a interferência do entre profissões na Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo.  

                                                                                                                                                                                   
lado a “racionalidade” ou a técnica, mas desmistificando a neutralidade, produzindo outra relação com a 

comunidade. 
163 A educação em direitos, em diálogo com assessoria jurídica popular e inspirada no pensamento de 

Paulo Freire, refere-se às mais variadas práticas educativas voltadas à publicização e problematização dos 
aspectos que dizem respeito ao acesso à justiça. Cf. NASCIMENTO, 2014.  
164 Segundo Lapa (2014), o termo “clínicas” foi inspirado pelas clínicas médicas existentes nas faculdades 

de Medicina norte-americanas, de modo a ressaltar a perspectiva prática da proposta. As principais 

características das “clínicas em direitos humanos” são: articulação teoria-prática (por meio de estudos de 

casos), relação com público atendido (confidencialidade, respeito aos interesses da pessoa atendida etc.), 

desenvolvimento de habilidades (analíticas, críticas, inovadoras). Cf. LAPA, 2014, p. 62.  
165 Palestra sobre “Experiências de Organismos Universitários em Direitos Humanos”, proferida por 

Gutemberg Cardoso, professor do curso de Direito da UFPB, no Seminário Nacional dos Organismos 

Universitários de Direitos Humanos, em 26/11/2014, na PUC-SP.  
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O entreprofissional na Defensoria Pública e seus efeitos na formação 

 

Sobre essa questão de ser ora multi ora interdisciplinar, eu 

penso que deve ter sido algum problema na montagem da lei 

[referindo-se ao nome do serviço ser Centro de Atendimento 

Multidisciplinar]. Na época da elaboração do projeto de lei da 

Defensoria, nós já tínhamos uma bagagem bastante crítica, já 

tínhamos para nós que a interdisciplinaridade possibilitava 

trocas mais efetivas. A multidisciplinaridade é um primeiro 

passo, pois garante conhecimentos múltiplos. No entanto, ela 

não dá conta da complexidade dos fenômenos que encaramos 

no dia a dia. Entendo que é um processo, começa na multi para 

chegarmos em outras coisas, é um grande desafio. As práticas 

interdisciplinares na Defensoria estão em construção. A 

interdisciplinaridade é algo que almejamos e, para, acontecer, 

requer que os conhecimentos se entreguem, opa, se integrem 

Renato de Vitto (entrevista cedida em: 30/10/2012) 

Tomemos a pista enunciada pelo defensor público para pensarmos nos efeitos 

dos encontros entre saberes na Defensoria Pública: para que aconteça é necessário que 

os conhecimentos se entreguem, se lancem no entre. Por certo, este movimento não 

constitui tarefa fácil, uma vez que o mundo do trabalho e da prática educativa tende a 

(re)produzir fragmentações, conhecimentos disciplinares e desintegrados, emergindo 

formações que operam por modelos privatizantes e individualizantes que minimizam 

questões históricas e políticas na constituição da subjetividade (LAZZAROTTO, 2009).  

Nesse sentido, acreditamos que as noções de inter e multidisciplinaridade, que 

tratam da relação entre as disciplinas, constituem-se em matrizes multiplicadoras dos 

territórios identitários disciplinares (HENZ et al., 2013).  

Profissional 1 (psicólogo): O entendimento que eu tenho é 

que no multi se trabalha com as disciplinas lado a lado. O 

inter eu já trabalho com intersecção de atuações com uma 
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definição conjunta. No transdisciplinar, eu já abro mão 

dessa referência disciplinar. 

 

Profissional 2 (defensor público): Pela lei da Defensoria 

Pública o nome do órgão é Centro de Atendimento 

Multidisciplinar, a finalidade, a atribuição é 

interdisciplinar e pode ser trans (risos). Eu queria que 

você, profissional 1, comentasse isso, por favor (risos). 

(Roda de conversa PUC-SP, maio de 2012, p. 77-78) 

Na literatura, encontramos diferentes compreensões para as noções de multi, 

inter e transdisciplinaridade. Para Alvarenga (2011) e Japiassu (1977) a 

multidisciplinaridade costuma ser associada ao tratamento de um tema, assunto ou 

situação sob diferentes pontos de vista, ou seja, com profissionais de diferentes 

formações, sem que haja troca efetiva entre os saberes. Esse arranjo mostra um primeiro 

movimento na direção de superar o isolamento dos territórios disciplinares. No entanto, 

a multidisciplinaridade não provoca modificações no saber disciplinar de cada 

profissional nem no sentido do objeto, sendo assim, não altera a relação entre sujeito e 

objeto do conhecimento.  

A interdisciplinaridade também supõe a atuação de profissionais com diferentes 

formações, no entanto, o encontro destas diferenças possibilitaria a construção de outros 

instrumentais, ferramentas e conhecimentos. Assim, constitui-se numa forma de operar 

baseada na troca de experiências e saberes e no desenvolvimento de outras perspectivas 

e fazeres, porém sem abalar os limites daquilo que cabe a cada um (ALVARENGA, 

2011; JAPIASSU, 1977).  

Para Passos (2013) a interdisciplinaridade se configura numa modulação da 

multidisciplinaridade, sendo um modo de aproximar as disciplinas para a compreensão 

da complexidade que vem a produzir uma zona de interseção entre elas. Esta zona de 

interseção corresponde a um espaço de conjugação de dois domínios para a constituição 

de um terceiro, de uma nova identidade. Este movimento produz a multiplicação dos 

territórios disciplinares, gerando outros sujeitos e objetos próprios a partir desse 

movimento entre os saberes.  
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E a transdiciplinaridade? A transdisciplinaridade vem sendo compreendida como 

um modo de pensar-intervir no qual os limites das fronteiras entre as disciplinas são 

tensionados com radicalidade (JAPIASSU, 1977; PASSOS; BARROS, 2000), levando à 

produção de novos paradigmas através da articulação entre diferentes campos do saber 

disciplinares, operando na lógica da multiplicidade
166

 (FERNÁNDEZ, 2008).  

Passos (2013) define a transdisciplinaridade como:  

[...] uma relação entre as disciplinas a partir da diferença que as 

une. Há uma aproximação pela distância ao se criar um efeito 
de perturbação entre as diferentes disciplinas. Produz-se entre 

as disciplinas não uma interseção, mas uma intercessão 

(Deleuze, 1992). Cria-se uma zona de perturbação entre uma 

disciplina e outra, havendo uma experiência de modificação, de 
alteração do território disciplinar. Não se acaba com uma 

disciplina nem se cria outra: é a psicologia transformada, a 

medicina transformada, a terapia ocupacional transformada. A 
função intercessora faz modular o território disciplinar, 

possibilita sua transformação (PASSOS, 2013, p. 226, grifos 

nossos). 

Esta parece ser a utopia ativa relativa à inserção do atendimento interdisciplinar 

no âmbito da Defensoria Pública: não serem saberes acessórios da justiça, mas 

produzirem novas formas de intervenção no campo do acesso à justiça e novos 

conhecimentos. (KOHARA, p. 1002, 2014).  

Aqui, o conceito de intercessor nos ajuda a pensar a noção de 

transdisciplinaridade pelas conotações de desvio ou deriva que ele comporta ou ainda na 

sua acepção de correlação (RODRIGUES, 2010). No texto intitulado Os intercessores 

Deleuze (2010), é quem nos sugere a perspectiva da interferência criativa como o modo 

de pensar uma relação ao contrário da sobreposição de códigos ou de territórios, 

operando efeitos de sobrecodificação de um campo sobre o outro.  

Há, assim, uma diferença radical das noções de interseção e intercessão. No 

primeiro caso, a relação é de conjugação de dois domínios na constituição de um 

terceiro, que se espera estável, idêntico a si e para o qual se pode definir um objeto 

próprio. É o caso, como vimos anteriormente, da interdisciplinaridade. Na 

                                                             
166 Ana María Fernández (2008) utiliza o pensamento de Deleuze e, posteriormente, o de Castoriadis para 

forjar uma noção de multiplicidade que opera pela lógica do “e”, a qual liga, conecta diferentes objetos 

entre si. Esta perspectiva contrapõe-se às divisões binárias e homogêneas.  
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transdisciplinaridade, a relação que se estabelece entre os termos que se intercedem é de 

interferência, de intervenção através do atravessamento desestabilizador de um domínio 

qualquer (disciplinar, conceitual, artístico, sociopolítico etc.) sobre outro (PASSOS; 

BARROS, 2000). Esta interferência criativa abre um leque de possibilidades de 

articulação dos regimes de verdade existentes ou, ainda, de invenção de outros regimes, 

de invenção de novas formas de coexistência e de transformação.  

Nesta direção, Ricardo Ceccim (2004) propõe o “entre-disciplinar” como o 

encontro entre saberes em que cada fronteira disciplinar pode percutir na outra como 

intercessão por sua mudança, resultando em alteridade e aprendizagem. O entre-

disciplinar constitui-se num lugar de sensibilidade e equilíbrio metaestável. Nesse 

“lugar-meio”, encontram-se aprendizagens, alteridades, fragilidades de cada referência 

profissional e desestabilizações dos regimes de verdade. Para Emerson Merhy (2013) 

quando se habita um território fronteiriço, lugar que desterritorializa o disciplinar na 

busca de novos regimes de verdade, entramos no “entredisciplinar”. Para o autor a 

emergência do entredisciplinar marca a produção de um território comum, que se faz no 

encontro com o outro. O específico não existe sem a produção do comum-singular, que 

pertence a todos. (MERHY, 2013)
167

.  

Esta disposição entre é uma experiência que atravessa as práticas na Defensoria 

Pública e opera aberturas e fechamentos. No percurso de pesquisa, acompanhamos 

momentos em que os profissionais sinalizam tais experiências (algumas delas já foram 

citadas anteriormente em outras passagens, mas serão brevemente aqui retomadas):  

No projeto de formação com grupo de defensores:  

Teve um dia que chegou um caso de esquizofrenia e a coisa 

mais simples a se fazer era delegar. Não deleguei. Tentei 
conversar com ela e vi que era possível. Atendi e estou tentando 

resolver o caso.  

(Trecho grupo com defensores, maio de 2013). 
 

Tudo que discuti com o defensor mais antigo no seminário, 

achava que nunca iria me deparar. Atender as demandas de 

                                                             
167 Cabe aqui ressaltar a importância de problematizarmos qualquer ideia de espontaneidade, pois não é 

tarefa fácil agenciar conhecimentos já constituídos e aquilo que não é de ninguém nem de todo mundo. 

Na sociedade dos especialismos, esse “de qualquer um” tende a ser desqualificado e desvalorizado 

(HENZ et al., 2013). Além disso, o contexto jurídico é um espaço de muitas tensões, de intensos embates 

nas relações de saber-poder.  
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juventude infracional requer olhar para a dinâmica familiar. 

(Trecho grupo com defensores, fevereiro de 2013, Cronista: 

Renata). 

 
Eu sinto falta do CAM. Poderia ser resolvido o problema de 

outras formas. Uma visão integral. A gente precisa de um saber 
específico para lidar com certas questões. Essa semana eu 

fiquei mal porque um assistido reclamou de mim na ouvidoria. 

Eu não consegui escutar ele. Ah, se tivesse alguém do CAM 
comigo!  

(Trecho grupo com defensores, fevereiro de 2013, Cronista: 

Renata). 

 
Eu tive experiências fantásticas com o CAM. Nos pedidos de 

internação por uso de drogas. Todas as vezes foi ótimo. Eles 

fizeram até uma visita domiciliar. Outra vez foi uma questão 
mais psi, eu não sabia o que fazer. Quem atendeu foi a 

assistente social e foi ótimo!  

(Trecho grupo com defensores, fevereiro de 2013, Cronista: 
Renata). 

 

Eu trabalho na família. Atendo menos que o meu colega porque 

eu escuto, eu me envolvo. Arrisco dizer que faço papel de 
psicóloga, às vezes. Para mim, filho não tem que escutar briga 

de pai e mãe.  

(Trecho grupo com defensores, fevereiro de 2013, Cronista: 
Renata). 

No projeto proposto por estagiário CAM: 

 – São lógicas diferentes de trabalho. O nosso trabalho, dos 
defensores, é de produção em massa; o do CAM é de menor 

escala e mais profundidade, como o nosso deveria ser. Temos 

muito o que aprender com eles.  
(Defensora, reunião elaboração projeto estagiário, agosto de 

2013, grifos nossos) 

 

 
– Só transversaliza antes de virar uma ação, pois só nesse 

momento é possível pensar em várias alternativas. Isso, em 

geral, acontece no Polo Família. As situações difíceis de atuar 

são aquelas em que já existe um processo, pois chega tudo 

pronto, fechado.  

(Reunião profissionais e estagiários CAM, setembro de 2013, 

grifos nossos). 
 

Só consigo encontrar diferentes possibilidades para enfrentar 

uma situação por trabalhar aqui, na Defensoria, com pessoas 

do Direito e da Psicologia.  
(Assistente social, discussão de caso, outubro de 2013, grifos 

nossos). 
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Um dos defensores falou da experiência de outra unidade da Defensoria na qual 

os defensores atendiam várias áreas e, tanto eles como o CAM desta unidade, 

conseguiam desenvolver trabalhos junto às comunidades, com educação em direitos e 

assessoria jurídica popular.  

Será que a Defensoria não deveria caminhar para a fusão das 

áreas, como esta experiência bacana nos mostra?  
(Defensor público, discussão práticas entreprofissionais, 

novembro de 2013, grifos nossos).  
 

O CAM deveria ser para todos, não só para casos urgentes. 

Assim, o CAM seria realmente integrado ao trabalho dos 

defensores.  
(Estagiária de Direito, discussão práticas entreprofissionais, 

novembro de 2013, grifos nossos). 

 

No trabalho conjunto com o CAM, conforme relata o defensor público Renato 

de Vitto
168

: 

A psicóloga e o assistente social do CAM fizeram 

relatórios incríveis em dois casos muito difíceis que eu 

atendi. O primeiro deles era de uma mulher acusada de 

tentativa de homicídio. Quando eu fiz o primeiro 

atendimento, percebi que havia outras coisas em jogo. Por 

isso, pedi ajuda dos profissionais do CAM e do Núcleo 

Especializado da Mulher. Durante os atendimentos, veio à 

tona toda uma situação de violência doméstica que ela vivia 

há muitos anos e que desencadeou a tentativa de homicídio. 

O relatório produzido para este caso possibilitou mostrar 

essa história e teve como efeito, na audiência, a fala do 

promotor dizendo que “ao ler o documento, teve vontade de 

sentar e chorar junto com a nossa assistida”. O outro caso 

tratava-se de um homicídio com uma série de agravantes que 

tornavam bastante ruim o retrato do réu. O caso chegou para 

mim da seguinte forma: um cara asfixiou o chefe, cortou o 

                                                             
168 Cf. nota 50 (grifos nossos).  
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corpo em pedaços, colocou dentro de uma mala e abandonou-a 

numa rodovia. No contato com o menino, vi que a história ia 

muito além do que aparecia no processo. Mais uma vez, pedi 

auxílio aos profissionais do CAM, e fizemos um atendimento 

conjunto. A história foi se revelando de outro modo. 

Tratava-se de um crime passional, envolvendo chefe e 

subordinado. Era uma relação amorosa muito complicada, o 

chefe era casado, a história acontecia às escondidas, tinha 

a questão da homossexualidade... Os profissionais do CAM 

fizeram todo um trabalho com a família do menino que 

resultou num relatório psicossocial fantástico, no qual 

essa história pôde aparecer. Este caso teve o júri adiado 

diversas vezes, sendo que no último que ocorreu, o 

promotor, diferente do primeiro caso, tentou desqualificar 

o trabalho do CAM dizendo que o menino precisava passar era 

por uma avaliação psiquiátrica. No final do júri, eu fui 

apresentar os profissionais do CAM ao promotor e disse a 

ele para ter mais cautela antes de insinuar a realização de 

um mau trabalho, pois ele nem conhecia os excelentes 

profissionais que haviam produzido aquele relatório. Para 

mim, o trabalho nesses dois casos só foi possível porque 

contou com a atuação dos profissionais do CAM. Eu jamais 

conseguiria com o instrumental jurídico produzir um 

relatório daqueles. Inclusive, propus para eles que 

escrevêssemos sobre isso quando o caso tiver terminado.  

 

Na roda de conversa, PUC-SP:  

- Eu tenho problemas temáticos que, mais do serem 

multidisciplinares ou interdisciplinares, eles são 

problemas antes das disciplinas: que obriga a todos ao 
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exercício de saírem de suas disciplinas para resolverem 

alguns problemas (Psicólogo, p. 69, grifos nossos). 

 

- Onde o que interessa é menos a especificidade da sua 

disciplina, mas a multiplicidade de olhares que você pode 

ter sobre problemas que são densos o suficiente, do ponto 

de vista estratégico, institucional para os quais vou 

precisar de mais do que a formação que eu tive na minha 

graduação ou na minha pós-graduação (Psicólogo, p. 70, 

grifos nossos) 

 

- A lei não legisla sobre essas margens, mas o 

psicossocial também não dá conta... Porque a questão é uma 

questão social, política (Psicóloga, p. 72, grifos nossos).  

A partir dos movimentos e inflexões feitas pelos próprios atores da Defensoria 

Pública neste fazer entre, que acompanhamos no percurso de pesquisa, acreditamos que 

o que menos interessa é o ideal multi, inter ou trans dos arranjos disciplinares, e sim os 

dispositivos transversais forjados no processo de trabalho e nos itinerários de formação. 

São eles que criam condições para invenção de uma “estética do caleidoscópio” como 

nos diz Heliana Conde Rodrigues (1998), na qual o que conta é a experiência do entre, 

“as saliências e reentrâncias das práticas vizinhas”, as interferências.  

Capozzolo et al. (2013) referem-se a um conhecimento que se produz em ato, na 

experiência do encontro com o outro. A experiência “é um campo de descentramento 

quando aponta continuamente para insuficiências, imprecisões e equívocos desse 

conhecimento, assim como desvela valores a eles associados” (p. 128). Segundo os 

autores, o trabalho conjunto permite experimentar intervenções que não seriam 

possíveis se estivessem restritas a uma área profissional. Este se constitui num processo 

de formação e de trabalho que não é simples, uma vez que requer conhecer, reconhecer 

o saber do outro e sustentar uma aprendizagem que vai acontecendo num campo de 

invisibilidade. Os processos inventivos se arriscam por caminhos de descobertas, 

inesperados e incertezas, num constante desafio. 
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PRO-POSIÇÕES? 

 

– Uma das coisas que eu aprendi muito a 

gostar da Defensoria Pública é que a gente 

se aproxima muito mais de uma justiça 

real, concreta para as  

pessoas, assumindo mais explicitamente e 

comprometidamente essa parcialidade porque 

basicamente a gente erra muito em 

concepção. A gente pode estar pensando de 

uma determinada maneira e depois descobrir 

que tava errado. Assumir a parcialidade e 

lidar com erros parece garantir uma 

justiça melhor. A multiplicidade de 

posições. 

A Defensoria Pública pode atuar por duas 

partes que estão litigando. Assim, ela 

assume as duas posições e vê junto com as 

pessoas no que aquilo vai dar. O lugar de 

terceiro deixemos para o Judiciário  

(Psicólogo) 

 

– Inclusive a Defensoria vai defender o 

cara que entrou numa Defensoria esses dias 

armado, dizendo que a Defensoria o traiu. 

É uma discussão interessante (Defensor 

público) 

 

– Quem vai defender os defensores?  

(Pergunta – participante) 

 

– O CAM! (Defensor público) 

Risos! 

(Roda de conversa PUC-SP, maio de 2012, p. 80-81).  
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O jogo de deslocamentos, enunciado pelos profissionais nesta roda de conversa, 

faz pensarmos numa lógica de desmanchamento de posições que abre a possibilidade 

para emergência de sentidos até antes não formulados: o gosto pela multiplicidade de 

posições, a possibilidade de brincar com ideia da “defesa” que se desloca do defensor 

para o CAM, ou ainda do conflito defensoria-usuário poder aparecer, quando o 

“assistido” será ainda assim defendido. Vemos deslocamentos, também, quando se abre 

espaço para o “direito à loucura do usuário”; para acolher projeto dos estagiários; para 

fazer com-posições de conflitos. Tais deslocamentos produzem e legitimam outros 

modos de saber-fazer práticas entreprofissionais. 

No percurso de pesquisa, fomos lançadas também nesse jogo de deslocamentos e 

resolvemos jogar, assumindo o eixo interventivo nas ex-posições, entre posições e 

tantas outras posições nesta trajetória. Chamemos Lourau (2001) para nossa conversa:  

(…) toda investigación es intervención de la institución de 

investigación en los flujos o los pantanos de la vida cotidiana 
del investigador tanto como, y a menudo antes que, la vida 

cotidiana de las poblaciones estudiadas. Toda intervención es 

creación de interferencias sociales en una situación social, al 
igual que interferencias cognitivas dentro de un modo de 

conocimiento considerado como natural o normal. Si la 

reflexión sobre la implicación, la institucionalización y las 

dificultades para construir un campo de investigación ayuda a 
esta toma de consciencia [la de la implicación en la 

institucionalización de un campo de investigación], entonces 

cierta concepción del análisis institucional, probablemente 
minoritaria, no es tal vez del todo obsoleta (LOURAU, 2001, 

pp. 140-141) 

Lourau (2001) nos lembra que a palavra campo (referindo-se à field theorie 

inglesa, mas o mesmo vale para o português), possui a polissemia de “terreno” e de 

“campo” teórico (p. 67). E nos coloca que a “chave dos campos”
169

 ou a “liberdade de 

movimentos”, não é uma chave que habilita para a entrada num campo que se apresenta 

fechado.  

Ao contrário, são as interferências que permitem sair do local onde se está para 

ir a um território livre. Assim, para Lourau: “nunca se pode falar de campo delimitado... 

                                                             
169 La clé des champs (1997) é o título do seu último trabalho e foi traduzido na edição espanhola por 

Libertad de movimientos (2001). “Liberdade de movimentos” é acepção que se utiliza mais comumente 

para esta expressão, conforme nota do tradutor.  
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o território devém rede. As marcas fogem como voo de pardal. Não há mais que 

interferências nos campos: campos de interferência” (LOURAU, 2001, p. 71, tradução 

nossa). 

Critica-se, assim, a noção de campo como “substancialização metafísica das 

disciplinas científicas”, cuja identidade estaria delimitada pelas fronteiras definidas pelo 

Estado. Ao contrário, Lourau sinaliza que “não há ruptura classificatória, mas ligação 

transdutiva
170

, encadeamento de enunciados entre diversos modos de discurso de 

registros, em geral, separados...” (LOURAU, 2001, p. 133, tradução nossa).  

Assim, caminhamos menos para a ideia de um campo psi-jurídico como uma 

unidade finalmente integrada ou integral (como total) e mais para o campo 

implicacional, campo interferencial, que supõem o permanente exercício do entre 

posições e possibilitam o jogo da diferenciação, isto é, da variação permanente que 

impede tanto a homogeneização como o assujeitamento de um saber a outro. 

Neste entre posições, cabe retomar Foucault (2010, p. 151) e sua política da 

insurreição dos saberes menores como pistas para os processos de trabalho e de 

formação: insurreição não contra os saberes, mas “contra os efeitos do saber 

centralizador; - fazer entrar no jogo os saberes locais “descontínuos, desclassificados, 

não legitimados”; -produzir “análise das discursividades locais”; - impugnar o 

despotismo que assujeita e submete em nome da ciência 

Empreender pesquisas junto aos Núcleos Especializados ou mesmo à ATP pode 

ser um caminho profícuo para ver outros arranjos, outras posições talvez mais ligadas às 

demandas coletivas e, nas pistas sinalizadas por Michel Foucault, para pensamos a 

emergência de um “direito novo”
171

. Estudos que focalizem também os itinerários de 

assistência que percorrem os “assistidos” quando implicados nas práticas da Defensoria 

                                                             
170 Lourau toma de empréstimo a noção de “transdução”, definida por Gilbert Simondon. “Transdução é a 
operação física biológica, mental, social pela qual uma atividade se propaga gradativamente no interior de 

um domínio. Cada região que se forma serve de princípio de constituição à região seguinte. A 

modificação ocorre ao mesmo tempo em que se engendra a estrutura” (ARAGON, s/d, p. 8). Disponível 

em: http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/idiossincrasiasluis.pdf. Acesso em 16 de janeiro 

de 2015.  
171 Com esta noção, o autor refere-se às possibilidades concretas de certos saberes e de certas práticas do 

direito constituírem um direito liberado simultaneamente da soberania e da normalização. Isto é, à 

possibilidade de pensar em práticas do direito que possam representar uma forma de resistência sejam às 

lógicas de poder normalizadoras, sejam às repressivas (FOUCAULT, 2010). 

http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/idiossincrasiasluis.pdf
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Pública também nos parece interessante para que se possa pensar como têm se dado o 

acesso à Justiça e o destino de seus pedidos.  

Por fim, retomando a enunciação de um defensor público, referindo-se aos 

encontros entre profissionais na Defensoria Pública: “para que aconteça, é necessário 

que os saberes se entreguem, opa, se integrem”, pensamos que as condições de 

possibilidade para esta “entrega” estão postas. Resta saber se há dis-posição!  
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ANEXO I – Autorização local para realização da pesquisa  
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ANEXO III – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  

 

Nome da Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Título da pesquisa: Encontros psi-jurídicos na Defensoria Pública do Estado de São Paulo: entre 

saberes, transversalidades e itinerários de formação 

 

  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Nome da pesquisadora: Renata Ghisleni de Oliveira 

Nome da orientadora: Maria Cristina Gonçalves Vicentin 

Ao assinar este documento estou consentindo participar do estudo realizado pela pesquisadora Renata 
Ghisleni de Oliveira e orientado pelo Profª. Dra. Maria Cristina G. Vicentin, sobre os temas de pesquisa: 

interface Direito, Psicologia e Serviço Social, assistência jurídica integral e formação profissional. O 

objetivo desse estudo é analisar o encontro entre Psicologia, Serviço Social e Direito nos Centros de 

Atendimento Multidisciplinar (CAM) da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e os efeitos na 

formação dos sujeitos que atuam nesse contexto. Para tanto, deverei dispor: de entrevistas com os 

profissionais estagiários envolvidos, do acompanhamento de algumas práticas profissionais, da realização 

de grupos de reflexão com as equipes acompanhadas e da elaboração de rodas de conversa em parceria 

com a Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 

Declaro ter recebido uma explicação clara e completa sobre as tarefas de que participarei e me submeto as 

mesmas de livre e espontânea vontade, reconhecendo que: 

1º Foram explicados a justificativa e o objetivo da presente pesquisa, que consiste na elaboração de 

Tese de Doutorado. 2º Foi explicado o procedimento que será utilizado.  
3º Poderei interromper a realização das tarefas quando desejar. 4º Em caso de qualquer desconforto 

gerado no momento da aplicação do instrumento poderei recorrer ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 5º Participarei desta pesquisa sem qualquer ônus 

financeiro para mim. 6º Fui também esclarecido (a) de que os usos das informações por mim 

oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), conforme as normas estabelecidas para a 

realização de pesquisa com seres humanos pelo Conselho Nacional de Saúde (1996) - Resolução nº 

196/96. 7°A minha assinatura neste documento dará autorização às pesquisadoras para utilizar os 

dados obtidos quando se fizer necessário, incluindo a divulgação dos mesmos dentro das prerrogativas 

de sigilo e preservação de identidade inerentes à pesquisa científica. 8º Assino o presente documento 

em duas vias de igual teor, ficando uma em minha posse. 

A pesquisadora responsável por este projeto é a Profª Dra. Maria Cristina G Vicentin. Este documento 

foi revisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sito 

à Rua Ministro Godói, 969 sala 63-C, o qual poderá ser contatado pelo telefone (11) 3670. 8466 ou 

pelo e-mail comite@pucsp.br, e aprovado em março de 2013. Para quaisquer esclarecimentos, a 

pesquisadora Renata Ghisleni de Oliveira coloca-se à disposição através do telefone (11) 99100.1114 

ou pelo e-mail: reghisleni@yahoo.com.br. 

 

 

 __________ _____________________________ _________________________ 

Data   Pesquisadora   Participante 

 

mailto:comite@pucsp.br
mailto:reghisleni@yahoo.com.br
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ANEXO IV – DELIBERAÇÃO CSDP N° 219, DE 11 DE MARÇO DE 

2011 

  

Regulamenta as hipóteses de atendimento pela 

Defensoria Pública ao usuário em sofrimento ou 

com transtorno mental. 

 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

Considerando a autonomia administrativa da Defensoria Pública do Estado; 

Considerando os preceitos constitucionais da igualdade e do acesso à justiça; 

Considerando que a Lei Complementar Estadual nº 988, de 09 de janeiro de 

2006, preceitua como atribuição institucional da Defensoria Pública a tutela individual e 

coletiva das pessoas necessitadas, vítimas de discriminação em razão de deficiência 

física, imunológica, sensorial ou mental ou em razão de qualquer outra particularidade 

ou condição; 

Considerando as previsões sobre denegação de atendimento individual 

constantes da Deliberação CSDP 89, de 08 de agosto de 2008; 

Considerando a necessidade de adequar-se a inafastabilidade do direito à 

assistência jurídica integral e gratuita à dificuldade de comunicação, expressão e 

compreensão do usuário em sofrimento mental; 

Considerando a necessidade de definição de rotina administrativa para delinear a 

atuação dos Defensores Públicos no atendimento das pessoas em sofrimento ou com 

transtorno mental; 

 DELIBERA:  

Art. 1º. Durante o atendimento, sempre que o Usuário apresentar dificuldade de 

comunicação decorrente de aparente sofrimento ou confusão mental, o Defensor ou 

Servidor da Ouvidoria-Geral, responsável pelo atendimento ou que esteja 

supervisionando a atividade, poderá acionar a intervenção imediata de Agente de 

Defensoria que integre o Centro de Atendimento Multidisciplinar da Unidade. 

§1º. O Agente de Defensoria prosseguirá no atendimento do Usuário em conjunto com o 

Defensor Público Coordenador do Atendimento, ou com o Defensor por este indicado, 

ou com o Servidor da Ouvidoria-Geral. 

§2º. A intervenção imediata referida no “caput” visa facilitar a comunicação entre os 

envolvidos, seja para compreensão da pretensão jurídica pelo Defensor Público, seja 

para compreensão da orientação jurídica pelo Usuário.  

§3º. Onde não houver Agente de Defensoria diariamente em razão de rodízio entre 

Unidades, poderá o Defensor Público agendar retorno para data próxima, garantindo o 

atendimento conjunto. 

§4º. O atendimento aos Usuários privados de liberdade, com dificuldade de 

comunicação, será realizado com antecedência pelo Defensor Público, no período 

anterior ao da realização da audiência, solicitando-se auxílio ao Centro de Atendimento 

Multidisciplinar, se necessário.  
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Art. 2º. Identificado pelo Defensor Público Coordenador do Atendimento e pelo Agente 

de Defensoria envolvido no atendimento que a dificuldade de comunicação ou 

compreensão está associada a uma condição de sofrimento mental que demande atenção 

psicossocial, poderá ser oferecida ao Usuário identificação específica de atendimento 

pelo Centro de Atendimento Multidisciplinar da Unidade. 

Parágrafo único. A apresentação da identificação referida no “caput” autoriza o 

atendimento do Usuário diretamente pelo Centro de Atendimento Multidisciplinar da 

Unidade, inclusive para seus retornos. 

Art. 3º. Caberá ao Agente de Defensoria que participou do primeiro atendimento dar 

início a procedimento administrativo em que conste como interessado o Usuário, 

vinculado ao Centro de Atendimento Multidisciplinar da Unidade e que ficará sob sua 

responsabilidade. 

§1º. O Agente responsável deverá adotar as providências necessárias e medidas que 

visem atender à demanda que decorra da condição de vulnerabilidade do Usuário, tais 

como encaminhamento à rede social de apoio ou aos serviços públicos de saúde e 

assistência social.  

§2º. No procedimento administrativo deverá o Agente responsável registrar e arquivar 

relato de todos os atendimentos, das providências adotadas e construir as 

contrarreferências. 

Art. 4º. Identificado fato que possa significar a existência de pretensão jurídica, caberá 

ao Agente de Defensoria buscar orientação jurídica a ser prestada pelo Defensor Público 

responsável pelo atendimento. 

§1º. Entendendo pela possibilidade de existência de pretensão jurídica, deverá o 

Defensor Público possibilitar o atendimento jurídico do Usuário, tratando-se de inicial 

ou retorno. 

§2º. Deverá o Usuário se submeter à ordem de senhas preferenciais distribuídas no dia 

do atendimento. 

§3º. O atendimento será acompanhado pelo Agente de Defensoria, que auxiliará na 

comunicação, seja para a melhor compreensão da pretensão pelo Defensor Público, seja 

para a compreensão da orientação técnica pelo Usuário. 

§4º. Quando necessário, será disponibilizado o agendamento de horário alternativo para 

o atendimento do Usuário.  

Art. 5º. Os Coordenadores do Centro de Atendimento Multidisciplinar poderão 

encaminhar o Usuário que demande atendimento psicossocial para o atendimento com o 

Defensor Público, auxiliando-o quando necessário, ainda que a origem deste 

encaminhamento tenha sido realizada por organização externa à Defensoria Pública. 

Parágrafo Único. Será facultada ao Agente de Defensoria a possibilidade de contato 

com a origem do encaminhamento do Usuário. 

Art. 6º. O atendimento jurídico será prestado em conformidade com os critérios já 

definidos pela Defensoria Pública do Estado, em especial pela Deliberação CSDP nº 89, 

de 08 de agosto de 2008, respeitada a independência funcional do Defensor Público. 
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§1º. Constatada a viabilidade jurídica da pretensão do Usuário, caberá ao Agente de 

Defensoria instruir o procedimento administrativo, sob a orientação do Defensor 

Público responsável. 

§2º. Reunidos todos os documentos necessários à apresentação da medida jurídica 

identificada, será aberto novo procedimento administrativo, indicando-se o Defensor 

Público natural, conforme ordem normal de distribuição. 

§3º. Nos casos contemplados por esta Deliberação, ao Usuário será indicado um 

Defensor Público natural, conforme ordem normal de distribuição e, na impossibilidade 

desta indicação, serão indicadas preferencialmente as entidades conveniadas que 

possuam atendimento multidisciplinar adequado. 

§4º. Caso o Defensor Público natural esteja lotado em outra Regional ou Unidade da 

Defensoria Pública, o Agente de Defensoria deverá extrair cópias do processo 

instaurado no Centro de Atendimento Multidisciplinar, remetendo-as ao Agente da nova 

Regional, cuidando para que o acompanhamento do Usuário seja repassado de forma 

gradativa, sem prejuízo do vínculo já instalado.  

Art. 7º. Concluindo o Defensor Público pela inviabilidade da pretensão jurídica exposta 

pelo Usuário, deverá proceder nos termos da Deliberação CSDP nº 89, de 08 de agosto 

de 2008. 

Parágrafo único. Sem prejuízo da denegação do atendimento jurídico, o Usuário 

continuará na posse do cartão de identificação que o vincula ao Centro de Atendimento 

Multidisciplinar. 

Art. 8º. Identificando o Agente de Defensoria, durante os atendimentos ao Usuário, fato 

que indique ausência, falha ou insuficiência de serviço público específico, deverá 

submeter a questão ao Defensor Público Coordenador da Unidade, que decidirá sobre a 

abertura de procedimento administrativo a ser distribuído a um dos Defensores 

Públicos, dando-se ciência ao Coordenador do Centro de Atendimento Multidisciplinar. 

Parágrafo único. As medidas acima deverão ser analisadas, sem prejuízo daquelas 

referidas no parágrafo 1º do artigo 3º. 

Art. 9º. Os dados colhidos durante os atendimentos do Usuário deverão ser 

encaminhados à Assessoria Técnica Psicossocial, para compilação de dados, com 

posterior remessa ao Núcleo Especializado competente, visando o desenvolvimento de 

políticas públicas, sem prejuízo da adoção de atuação imediata no caso concreto, na 

defesa dos interesses difusos e coletivos dos Usuários.  

Parágrafo único. O Núcleo Especializado não substituirá a atuação do Defensor Público 

natural, devendo ser observados os critérios e procedimentos para o encaminhamento da 

demanda, definidos no Regimento Interno do Núcleo Especializado.  

Art. 10º. A adesão, pelo Usuário, ao procedimento regulado por esta Deliberação é 

voluntária. 

Art. 11. A Escola da Defensoria Pública – EDEPE, com a colaboração do Núcleo 

Especializado responsável, da Assessoria Técnica Psicossocial e da Sociedade 

Politicamente Organizada, com expertise no tema previsto pela Deliberação, promoverá 

a capacitação contínua sobre a condição especial do atendimento para Defensores 

Públicos, Servidores e Estagiários, bem como recomendará aos Coordenadores 
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Regionais da Escola que transmitam o aprendizado aos funcionários contratados pela 

Instituição em suas respectivas Regionais. 

Art. 12. Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO V: Deliberação CSDP nº 187, de 12 de agosto de 2010  

Disciplina a estrutura e funcionamento dos Centros de 
Atendimento Multidisciplinar 

Considerando que a concretização dos princípios da integralidade e efetividade na prestação 
da assistência jurídica reclama a intervenção interdisciplinar; 

Considerando o disposto nos artigo 69 a 71 da Lei Complementar nº 988, de 09 de janeiro 
de 2006; 

Considerando a necessidade de padronização dos serviços interprofissionais nas áreas de 
Psicologia e Serviço Social na Defensoria Pública; 

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, com fundamento no Artigo 31, incisos 
III, da Lei complementar n.º 988, de 09 de janeiro de 2006, 

Delibera: 

Seção I – Dos Princípios 

Artigo 1º. São princípios que informam os serviços dos Centros de Atendimento 
Multidisciplinar, na área psicossocial: 

Artigo 1º. São princípios que informam os serviços dos Centros de Atendimento 
Multidisciplinar: (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

I - Humanização do atendimento; 

II – Instrumentalidade da atuação dos Centros de Atendimento Multidisciplinar em relação à 
missão institucional da Defensoria Pública, prevista na Lei Complementar nº 80, de 12 de 
janeiro de 1994 e na Lei Complementar Estadual nº 988, de 9 de janeiro de 2006; 

III – Não substitutividade dos serviços da rede de atendimento psicossocial e de outras 
políticas sociais e de saúde, sobretudo após concluído o atendimento jurídico pela Defensoria 
Regional; 

III – não substitutividade da rede de serviços das políticas públicas; (Redação dada pela 
Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

IV - Não substitutividade do atendimento jurídico cabível, em cada caso, ao Defensor 
Público; 

V - Estrita obediência aos códigos de ética e demais normas que regulam o exercício das 
atividades dos profissionais integrantes dos Centros de Atendimento Multidisciplinar;  

VI - Preservação da independência técnica na área de atuação; 

VII - Fundamentação do trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da 
igualdade e da integridade do ser humano; 

VIII - Preservação prioritária dos interesses do usuário atendido pela Defensoria Pública ou 
pelo Defensor solicitante da intervenção psicossocial, sem prejuízo da independência técnica; 

VIII - preservação prioritária dos interesses do usuário atendido pela Defensoria Pública ou 
pelo Defensor solicitante da intervenção profissional, sem prejuízo da independência técnica; 
(Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

IX – Preservação da privacidade nos atendimentos;  

X - Intercâmbio de informações entre os profissionais que atuam no caso, garantindo-se o 
sigilo de informações colhidas; 

XI - Respeito à autonomia do usuário, considerando suas potencialidades e limitações 
individuais; 

XII – Não obrigatoriedade da submissão do usuário ao atendimento psicossocial como 
condição à assistência jurídica; 

XII – não obrigatoriedade da submissão do usuário ao atendimento multidisciplinar como 
condição à assistência jurídica; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de 
janeiro de 2014) 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Terceira%20Sub/Atos%20normativos/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final.xlsx#'Art.1-IV'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Terceira%20Sub/Atos%20normativos/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final.xlsx#'Art.1-IV'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Terceira%20Sub/Atos%20normativos/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final.xlsx#'Art.1-XI'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Terceira%20Sub/Atos%20normativos/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final.xlsx#'Art.1-XI'!A1
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XIII - Interdisciplinariedade e intersetorialidade do atendimento; 

XIII - diretriz de interdisciplinaridade e de intersetorialidade da intervenção profissional; 
(Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

XIV - Informação ao usuário em relação à existência, ao propósito e natureza do 
atendimento psicossocial; 

XIV - informação ao usuário em relação à existência, ao propósito e natureza da intervenção 
multidisciplinar; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014)  

XV - Presteza no atendimento das solicitações; 

XV - presteza no atendimento das solicitações; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 
288, de 10 de janeiro de 2014) 

XVI – Adoção da perspectiva preventiva, socioeducativa e promocional; 

XVI – adoção da perspectiva preventiva, socioeducativa e emancipatória da cidadania; 
(Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

XVII – Articulação com a rede de atendimento psicossocial e outras políticas sociais e de 
saúde. 

XVII – Articulação com a rede de serviços e de políticas públicas(Redação dada pela 
Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014). 

Seção II – Da Estrutura Organizacional e das Atribuições Funcionais 

Artigo 2º. Cada Defensoria Pública Regional contará com um Centro de Atendimento 
Multidisciplinar. 

Parágrafo único. Os Centros de Atendimento Multidisciplinar serão fisicamente estabelecidos 
nas sedes das Defensorias Regionais, mas suas atividades deverão aproveitar a todas as 
unidades a elas vinculadas. 

Parágrafo único. Os Agentes de Defensoria que compõem os Centros de Atendimento 
Multidisciplinar serão lotados na respectiva Unidade de atuação, sem prejuízo da 
possibilidade de alteração da classificação ou de designação decorrente da necessidade de 
serviço. (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014)  

Artigo 3º. Os Centros de Atendimento Multidisciplinar, vinculados às Coordenadorias 
Regionais da Defensoria Pública, serão compostos de Agentes de Defensoria e coordenados 
por Defensores Públicos designados pelo Defensor Público-Geral do Estado. 

Parágrafo Único. Nos períodos de afastamento do Coordenador de Atendimento 
Multidisciplinar suas atribuições serão exercidas pela Coordenadoria Regional. 

Artigo 4º São atribuições do Coordenador do Centro de Atendimento Multidisciplinar: 

I - Organizar, em conjunto com os Agentes de Defensoria da Regional, os plantões de 
atendimento aos usuários, sem prejuízo do apoio ao atendimento inicial, que seguirá o 
plantão estabelecido, em escala própria; 

II – Organizar os agendamentos mediante consulta aos Agentes de Defensoria da Regional, 
observando as diretrizes a serem estabelecidas nos procedimentos técnicos, de acordo com a 
natureza da demanda; 

III – Fazer a gestão local dos convênios, projetos e parcerias afetos à atuação do Centro de 
Atendimento Multidisciplinar, com a participação do Agente de Defensoria da área 
correspondente e dos núcleos especializados, quando for o caso; 

IV – Definir, com a participação dos Agentes de Defensoria, escalas, prioridades e critérios 
de atendimento multidisciplinar, no âmbito da Regional, observando-se as diretrizes traçadas 
pela Comissão de Estudos Interdisciplinares, prevista no Artigo 7º desta deliberação. 

V – proceder à avaliação especial de estágio probatório e avaliação periódica de desempenho 
dos Agentes de Defensoria atuantes no CAM de sua Regional, ouvido o Coordenador 
Regional, dispostas na Deliberação n.º111, de 9 de janeiro de 2009, do Conselho Superior da 
Defensoria Pública. (Redação acrescida pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 
2014) 
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Artigo 5. São atribuições dos Agentes de Defensoria Psicólogos e Assistentes Sociais dos 
Centros de Atendimento Multidisciplinar: 

Artigo 5º. São atribuições gerais dos Agentes de Defensoria dos Centros de Atendimento 
Multidisciplinar, respeitada a respectiva área do conhecimento: (Redação dada pela 
Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

I – Sugerir propostas de regulamentação de procedimentos técnicos à Assessoria Técnica 
Psicossocial; 

II - Prestar suporte técnico e treinamento aos Defensores Públicos, Servidores, estagiários e 
Ouvidoria-Geral, nas áreas da Psicologia e Serviço Social; 

II - prestar suporte técnico aos Defensores Públicos, Servidores, estagiários, à Ouvidoria-
Geral e aos demais Centros de Atendimento Multidisciplinar; (Redação dada pela Deliberação 
CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

III - Interpretar documentos técnicos e elaborar discussão de casos e demandas com 
Defensores Públicos; 

III – (revogado); (Redação revogada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 
2014) 

IV – Elaborar perícias e laudos periciais, respondendo aos eventuais quesitos formulados 
pelos Defensores Públicos; 

IV – (revogado); (Redação revogada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 
2014) 

V – Elaborar estudos, informações e pareceres sobre matérias específicas, a partir do 
enfoque apresentado pelo Defensor Público; 

V – (revogado); (Redação revogada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 
2014) 

VI - Contribuir na elaboração de projetos e de procedimentos técnicos de atuação, segundo 
sua área técnica, para atender a demanda da Regional; 

VI - contribuir na elaboração de projetos e de procedimentos técnicos de atuação; (Redação 
dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

VII – Fomentar estratégias de soluções alternativas de conflitos na comunidade; 

VII – fomentar estratégias alternativas de composições de conflitos na comunidade; 
(Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

VIII - Atuar como conciliador, facilitador e mediador; 

IX - Fortalecer a integração entre os diversos Núcleos Especializados e os demais órgãos da 
Defensoria e as entidades conveniadas de modo a evitar a fragmentação do atendimento; 

X - Mapear e se articular com a rede de serviços da respectiva Regional, assegurando-se, 
quando do encaminhamento do usuário, da contra-referência em conformidade com os 
procedimentos técnicos a serem estabelecidos;  

XI – Manter registro atualizado da rede de serviços acessível a todos os Defensores Públicos, 
Servidores e Estagiários, encaminhando-o à Assessoria Técnico Psicossocial; 

XII - Atuar em grupos de trabalho específicos para análise de questões técnicas da área 
psicossocial; 

XII - compor grupos de trabalho, de estudos, de gerenciamento ou referenciamento de rede, 
sendo estes institucionais, interinstitucionais e intersetoriais nas suas áreas de atuação e 
interfaces competentes; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 
2014) 

XIII– Receber dos Defensores Públicos e da Ouvidoria-Geral os pedidos de intervenção, 
cabendo-lhes, conforme escala pré-definida, registrá-los e atendê-los, observando as 
prioridades e os critérios definidos pelo Coordenador do Centro de Atendimento 
Multidisciplinar; 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UVALVLR8/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final%20votação%2005-08(1).xls#'Art. 12'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UVALVLR8/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final%20votação%2005-08(1).xls#'Art. 12'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UVALVLR8/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final%20votação%2005-08(1).xls#'Art. 6-IV'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UVALVLR8/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final%20votação%2005-08(1).xls#'Art. 6-IV'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UVALVLR8/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final%20votação%2005-08(1).xls#'Art. 12-II-III'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UVALVLR8/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final%20votação%2005-08(1).xls#'Art. 12-II-III'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UVALVLR8/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final%20votação%2005-08(1).xls#'Art. 12-II-III'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UVALVLR8/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final%20votação%2005-08(1).xls#'Art. 12-II-III'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UVALVLR8/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final%20votação%2005-08(1).xls#'Art. 12-VI'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UVALVLR8/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final%20votação%2005-08(1).xls#'Art. 5-I'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UVALVLR8/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final%20votação%2005-08(1).xls#'Art. 5-I'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UVALVLR8/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final%20votação%2005-08(1).xls#'Art. 5-I'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UVALVLR8/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final%20votação%2005-08(1).xls#'Art. 5-I'!A1


198 

 

XIV – Auxiliar, em sua respectiva área temática, o Coordenador do Centro de Atendimento 
Multidisciplinar na definição de escalas, prioridades e critérios de atendimento 
multidisciplinar, no âmbito da Regional; 

XV - Prestar apoio ao serviço de atendimento especializado ao público; 

XVI - Participar das atividades de educação em direitos em suas respectivas Regionais, de 
eventos promovidos pelos Núcleos Especializados em suas respectivas áreas de atuação e 
fortalecer a articulação com a sociedade civil; 

XVII – Registrar o histórico das sessões de conciliação e mediação no Sistema Integrado de 
Atendimento – SIA e manter arquivos seguros;  

XVII – manter registro atualizado de atendimentos, conciliações e mediações em sistema 
indicado pela Assessoria Técnica Psicossocial e arquivos seguros, bem como preservar o 
sigilo das informações contidas nos arquivos físicos próprios do Centro de Atendimento 
Multidisciplinar; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

XVIII – Orientar e supervisionar tecnicamente o estágio dos estudantes ligados às suas áreas 
de conhecimento; 

XVIII – orientar e supervisionar tecnicamente estagiários; (Redação dada pela Deliberação 
CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

XIX - Participar de fóruns de discussão de casos, supervisões em grupo e encontros 
presenciais periódicos, com o intuito de aperfeiçoamento e troca entre profissionais; 

XIX - participar de fóruns de discussão, supervisões em grupo e encontros presenciais 
periódicos, com o intuito de aperfeiçoamento e troca entre profissionais; (Redação dada pela 
Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

XX - Acompanhar e participar, quando possível, das deliberações dos Conselhos Municipais, 
Estaduais e Federais afetos às funções institucionais; 

XX - acompanhar e participar, quando possível, das deliberações das Conferências, dos 
Conselhos Municipais, Estaduais e Federais afetos às funções institucionais; (Redação dada 
pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

XXI -Realizar visitas externas quando necessário, no âmbito de suas atribuições; 

XXI - realizar atividades externas, quando necessário, no âmbito de suas atribuições; 
(Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

XXII – Elaborar relatórios estatísticos, quantitativos e qualitativos das atividades 
mensalmente desenvolvidas, de acordo com modelo a ser definido pela Assessoria Técnica 
Psicossocial, encaminhando-os a tal órgão. 

XXIII - atuar junto ao Defensor Público, quando necessário, para a melhoria dos serviços 
prestados por instituições ou programas que atendam criança e adolescente sob medida de 
proteção ou em cumprimento de medida socioeducativa, em observância à garantia de seus 
direitos; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

XXIV – atuar junto com o Defensor Público, quando necessário, em visitas, reuniões e 
demais atividades externas em instituições e em programas que atendam criança e 
adolescente sob medida de proteção ou em cumprimento de medida socioeducativa, bem 
como em instituições e programas pertencentes ou ligados ao sistema prisional; (Redação 
dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

XXV – atuar em todas as áreas de intervenção da Defensoria Pública. (Redação dada pela 
Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

Parágrafo único. A Escola da Defensoria Pública deverá oferecer, periodicamente, curso de 
formação para a atuação na facilitação de composições consensuais de conflitos. (Redação 
dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

Artigo 5º-A. São atribuições específicas dos Agentes de Defensoria Assistentes Sociais e 
Psicólogos dos Centros de Atendimento Multidisciplinar: (Redação dada pela Deliberação 
CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

I - os Agentes de Defensoria Assistentes Sociais devem realizar manifestações técnicas, 
estudo social, formulação e resposta de quesitos, interpretação de documentos técnicos, 
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discussão de casos e demais intervenções profissionais na área do serviço social a partir da 
estratégia apresentada pelo Defensor Público, assegurada a eleição do procedimento técnico 
mais adequado ao caso; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 
2014) 

II – os Agentes de Defensoria Psicólogos devem utilizar métodos e técnicas psicológicas para 
realização de estudos, avaliações ou intervenções psicológicas, bem como manifestações 
técnicas, laudos, formulação e resposta de quesitos, interpretação de documentos técnicos, 
discussão de casos, e demais intervenções profissionais na área do conhecimento Psicologia, 
a partir da estratégia apresentada pelo Defensor Público, tendo garantida a eleição do 
procedimento técnico mais adequado ao caso; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, 
de 10 de janeiro de 2014) 

III - assessorar e construir plano de intervenção junto ao Defensor Público para garantia de 
convivência familiar de crianças e adolescentes com pais e mães privados de liberdade ou 
submetidos a medidas de segurança, seguindo demais normativas institucionais; (Redação 
dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

IV - atuar para garantir, junto às entidades de atendimento das medidas socioeducativas e 
de proteção, a efetivação do Plano Individual de Atendimento (PIA). (Redação dada pela 
Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

Artigo 6º. A Assessoria Técnica Psicossocial constitui função de confiança do Defensor 
Público-Geral, voltada à reflexão sobre o papel e atribuições dos assistentes sociais e 
psicólogos, e à construção de parâmetros de atuação nestas áreas, devendo, na medida do 
possível, exercer suas atribuições de forma articulada com os respectivos conselhos 
profissionais. 

§ 1º. A Assessoria Técnica Psicossocial será constituída por Agentes de Defensoria Psicólogo 
e Assistente Social. 

§ 2º. Para os fins do disposto no artigo 13 da Lei Complementar nº 1.050 de 24 de junho de 
2008, o exercício da função de Assessor Técnico Psicossocial, constitui função de gerência a 
ser retribuída gratificação “pro labore”. 

§ 3º. Os Agentes de Defensoria Pública das áreas da Psicologia e Serviço Social são 
vinculados, nos limites de sua atuação técnica, à Assessoria Técnica Psicossocial da 
Defensoria Pública-Geral. 

§ 3º. Os Agentes de Defensoria são vinculados, nos limites de sua atuação técnica, à 
Assessoria Técnica Psicossocial da Defensoria Pública-Geral. (Redação dada pela Deliberação 
CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

§ 4º. São atribuições da Assessoria Técnica Psicossocial: 

I - Assessorar a Defensoria Pública Geral sempre que necessário, nas questões relativas às 
matérias do Serviço Social e da Psicologia; 

II - Sistematizar as sugestões oriundas dos Agentes de Defensoria Psicólogos e Assistentes 
Sociais dos Centros de Atendimento Multidisciplinar e organizá-las na perspectiva de 
contribuir para a melhoria do exercício profissional psicossocial nas unidades; 

II - sistematizar as sugestões oriundas dos Agentes de Defensoria Psicólogos e Assistentes 
Sociais dos Centros de Atendimento Multidisciplinar e organizá-las na perspectiva de 
contribuir para a melhoria do exercício profissional nas Unidades; 

(Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

III – Regulamentar os procedimentos técnicos concernentes à área psicossocial, respeitada a 
competência do Conselho Superior da Defensoria Pública; 

III – regulamentar os procedimentos técnicos concernentes às respectivas áreas do 
conhecimento, respeitada a competência do Conselho Superior da Defensoria Pública; 
(Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

IV – Formular propostas á Comissão de Estudos Interdisciplinares, prevista no Artigo 7º 
desta deliberação; 

V – Auxiliar na organização, planejamento e publicação da escala de plantões; 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Terceira%20Sub/Atos%20normativos/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final.xlsx#'Art. 8'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Terceira%20Sub/Atos%20normativos/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final.xlsx#'Art. 8'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Terceira%20Sub/Atos%20normativos/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final.xlsx#'Art. 8'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Terceira%20Sub/Atos%20normativos/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final.xlsx#'Art. 8'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Terceira%20Sub/Atos%20normativos/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final.xlsx#'Art. 8'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Terceira%20Sub/Atos%20normativos/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final.xlsx#'Art. 8-par.1'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Terceira%20Sub/Atos%20normativos/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final.xlsx#'Art. 8-par.1'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Terceira%20Sub/Atos%20normativos/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final.xlsx#'Art. 7'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Terceira%20Sub/Atos%20normativos/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final.xlsx#'Art. 7'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Terceira%20Sub/Atos%20normativos/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final.xlsx#'Art. 7'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UVALVLR8/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final.xlsx#'Art. 9'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UVALVLR8/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final%20votação%2005-08(1).xls#'Art. 9-III'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UVALVLR8/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final%20votação%2005-08(1).xls#'Art. 9-III'!A1
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UVALVLR8/Comparativo_proposta_original_voto_do_relator_e_voto_vista_para_consulta_pública_%20final%20votação%2005-08(1).xls#'Art. 9-V'!A1


200 

 

VI - Coletar e analisar dados referentes ao atendimento dos Centros de Atendimento 
Multidisciplinar para subsidiar propostas de políticas de atendimento e políticas públicas; 

VII - Elaborar formulários-padrão para utilização nos serviços da área psicossocial, com 
vistas à demanda administrativa, sistematização e organização do trabalho dos agentes das 
áreas de psicologia e serviço social, assegurando a participação dos agentes na sua 
elaboração e teste; 

VII - elaborar formulários-padrão para utilização nas intervenções profissionais com vistas à 
demanda administrativa, sistematização e organização do trabalho dos agentes das áreas de 
psicologia e serviço social, assegurando a participação dos agentes na sua elaboração e 
teste; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

VIII - Elaborar estudos, projetos e propostas de parcerias e convênios voltados ao 
fortalecimento da intervenção multidisciplinar, bem como o aprofundamento teórico e 
formação profissional dos agentes psicossociais nas áreas em que atuam; 

VIII - elaborar estudos, projetos e propostas de parcerias e convênios voltados ao 
fortalecimento da intervenção multidisciplinar e interdisciplinar, bem como o aprofundamento 
teórico e a formação profissional dos Agentes de cada área do conhecimento; (Redação dada 
pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

IX - Propor à Escola da Defensoria Pública e auxiliar na implementação de programas de 
treinamento e capacitação profissional voltado aos integrantes dos Centros de Atendimento 
Multidisciplinar, Defensores, demais servidores e estagiários, respeitando o pluralismo 
teórico e técnico dos profissionais; 

IX - propor à Escola da Defensoria Pública e auxiliar na implementação de programas de 
formação e capacitação profissional voltado aos integrantes dos Centros de Atendimento 
Multidisciplinar, Defensores Públicos, Servidores e estagiários, respeitado o pluralismo 
teórico e técnico dos profissionais; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de 
janeiro de 2014) 

X - Sugerir a compra de material técnico, respeitando o pluralismo teórico e técnico dos 
profissionais; 

XI - Propor e estabelecer o intercâmbio de experiências com outras instituições e entidades; 

XI – propor e acompanhar o intercâmbio de experiências dos Agentes de Defensoria com 
outras instituições e entidades; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de 
janeiro de 2014) 

  

XII - Elaborar e manter atualizado cadastro de recursos da comunidade, bem como 
oportunizar atividades integradoras para o fortalecimento de vínculos entre Defensoria e 
comunidade; 

XIII – Colaborar em trabalhos de análise institucional das unidades da Defensoria; 

XIV - Elaborar mensal e anualmente relatório estatístico, quantitativo e qualitativo sobre as 
atividades desenvolvidas pelo setor psicossocial, bem como pesquisas e estudos, com vistas 
a manter e melhorar a qualidade do trabalho, encaminhando-o à Defensoria Pública-Geral; 

XV - Planejar e coordenar sistema de supervisão técnica, com a realização de encontros 
periódicos para intercâmbio de informações técnico-operativas e discussão de casos, entre os 
profissionais da área psicossocial; 

XV - planejar e coordenar sistema de supervisão técnica, com a realização de encontros 
periódicos para intercâmbio de informações técnico-operativas e discussão de casos entre os 
profissionais de cada área do conhecimento; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, 
de 10 de janeiro de 2014) 

XVI - Planejar e coordenar grupos de estudos e de trabalho entre os profissionais da área 
psicossocial; 

XVI - planejar e coordenar grupos de estudos e de trabalho entre os profissionais; (Redação 
dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 
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XVII - Avaliar e propor à Assessoria de Qualidade de Atendimento e à Coordenadoria Geral 
de Administração as modificações arquitetônicas e de infraestrutura nos espaços ocupados 
pela Defensoria Pública. 

XVIII – Disponibilizar o registro do mapeamento da rede de serviços aos Núcleos 
Especializados, à Coordenadoria de Comunicação Social e à Ouvidoria-Geral;  

§ 5º. Para o desempenho de suas atribuições em consonância com as peculiaridades 
regionais, a Assessoria Técnico Psicossocial deverá estabelecer cronograma de visitas às 
Defensorias Públicas Regionais e Unidades. 

Artigo 7. A Defensoria Pública-Geral constituirá Comissão de Estudos Interdisciplinares, 
composta por Defensores Públicos e Agentes de Defensoria que terá por atribuições analisar 
casos paradigmáticos, sugerir rotinas ao Conselho Superior da Defensoria Pública, apontar 
diretrizes de atuação e apreciar propostas formuladas pela Assessoria Técnica Psicossocial.  

§1º A Comissão Interdisciplinar terá a seguinte composição: 

I - 2º e 3º Subdefensores Públicos-Gerais ou assessores por eles designados; 

II - 3 (três) Defensores Públicos, escolhidos dentre os Coordenadores de Centro de 
Atendimento Multidisciplinar da Capital, sua Região Metropolitana e interior do Estado; 

III - 2 (dois) Agentes de Defensoria que oficiem em Centro de Atendimento Multidisciplinar 
da Capital ou sua Região Metropolitana; 

III - 2 (dois) Agentes de Defensoria que oficiem em Centro de Atendimento Multidisciplinar 
da Capital ou Região Metropolitana, priorizando-se que os profissionais sejam de mais de 
uma área de conhecimento. (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro 
de 2014) 

IV - 2 (dois) Agentes de Defensoria que oficiem em Centro de Atendimento Multidisciplinar 
do Interior; 

IV - 2 (dois) Agentes de Defensoria que oficiem em Centro de Atendimento Multidisciplinar 
do Interior ou litoral, priorizando-se que os profissionais sejam de mais de uma área de 
conhecimento. (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

V – 1 (um) Agente de Defensoria que oficie junto aos Núcleos Especializados 

V – 1 (um) Agente de Defensoria que oficie junto aos Núcleos Especializados, priorizando-se 
a cada gestão da Comissão, profissional de diferente área do conhecimento, respeitados o 
interesse e candidatura dos Agentes; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 
de janeiro de 2014) 

§ 2º. Os representantes indicados no inciso II serão escolhidos por eleição direta pelos 
Defensores Públicos Coordenadores dos Centros de Atendimento Multidisciplinar; 

§ 2º. Os representantes indicados no inciso II serão escolhidos mediante eleição direta pelos 
Defensores Públicos Coordenadores dos Centros de Atendimento Multidisciplinar. Na ausência 
de candidatos representando um dos Centros de Atendimento Multidisciplinar constante no 
referido inciso, a vaga ficará disponível para interessados dentre os coordenadores dos 
demais CAMs; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

 § 3º. Os representantes indicados nos incisos III, IV e V serão escolhidos por eleição direta 
pelos Agentes de Defensoria; 

I – A ocupação das vagas pelos Agentes que compõem os CAMs e Núcleos Especializados 
será alternada entre as diferentes áreas do conhecimento representadas por estes 
profissionais. Em cada votação, existindo candidatos de diferentes áreas que excedam o 
número de vagas, serão eleitos os mais votados que representem disciplinas que ainda não 
estiveram presentes em nenhuma gestão ou diferentes da formação anterior;” (Redação 
acrescida pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014) 

§ 4 º. As eleições serão organizadas pela Segunda e Terceira Subdefensorias Públicas e os 
mandatos terão duração de um ano 

§ 4º - As eleições serão organizadas pela Segunda e Terceira Subdefensorias Públicas e os 
mandatos terão duração de dois anos, com início dois meses após a posse do Defensor 
Público-Geral. (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 265, de 07 de março de 2013) 
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§ 5º. O Defensor Público Assessor da Qualidade do Atendimento e os Agentes de Defensoria 
Pública que integram a Assessoria Técnico Psicossocial terão assento na Comissão 
Interdisciplinar, com direito a voz. 

Artigo 8. É vedada a utilização dos serviços dos Centros de Atendimento Multidisciplinar para 
avaliação econômico-financeira dos usuários. 

Seção III - Disposições finais e transitórias 

Artigo 9. No prazo de 60 (sessenta) dias deverá ser editada deliberação do Conselho 
Superior da Defensoria Pública fixando o número de estagiários dos Centros de Atendimento 
Multidisciplinar, que disciplinará a forma de seleção e fixará o valor de sua bolsa de estudos. 

Artigo 10. No prazo de 120 (cento e vinte) dias a Comissão de Estudos Interdisciplinares 
deverá apresentar ao Conselho Superior da Defensoria Pública proposta de regulamentação 
da política interna de composição extrajudicial de conflitos, a ser observada pelas 
Coordenadorias Regionais e pelos Centros de Atendimento Multidisciplinar. 

Artigo 11. A Escola da Defensoria Pública deve implementar programa permanente voltado 
ao aprimoramento e qualificação profissional dos Agentes de Defensoria Pública, bem como 
ao intercâmbio de conhecimentos entre os profissionais da instituição. 

Artigo 12. Nas unidades onde o Sistema Integrado de Atendimento – SIA ainda não estiver 
implantado, o acompanhamento das sessões de conciliação e mediação deverá ser 
documentado através da abertura de Processo Administrativo próprio, remetendo-se este ao 
Defensor Público Natural, caso seja necessária a propositura de ação judicial 

Artigo 12. Nas unidades em que o sistema de informações apropriado para o registro de 
atendimentos ainda não estiver implantado, o acompanhamento das sessões de conciliação, 
facilitação e mediação deverá ser documentado mediante instauração de Processo 
Administrativo próprio, que deverá ser remetido ao Defensor Público Natural, caso necessária 
a propositura de ação judicial. (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 288, de 10 de 
janeiro de 2014) 

Artigo 13. Esta deliberação aplica-se aos Agentes de Defensoria Psicólogos e Assistentes 
Sociais que atuem nos Núcleos Especializados. 

Parágrafo Único. Aos demais Agentes de Defensoria a presente deliberação aplica-se no que 
couber.  

Artigo 14. Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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