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Título

Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama (CDHLG) - formação em direitos humanos a partir de

atuação com a população em situação de rua em São Paulo 

Resumo

A Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama (CDHLG) é uma atividade de cultura e extensão da

Faculdade de Direito da USP que propõe a educação e prática-reflexiva em direitos humanos

por meio de estudos interdisciplinares e da escuta ativa da População em Situação de Rua.

Link da matéria ou do vídeo

Site da CDHLG: https://cdhluizgama.com.br/  Texto sobre política municipal voltada à

população em situação de rua, escrito em parceria com integrantes da CDHLG:

https://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/ta-com-do-leva-pra-casa-auxili

o-reencontro-e-a-terceirizacao-da-responsabilidade/  Texto sobre subnotificação dos óbitos de

COVID-19 na população em situação de rua:

https://www.labcidade.fau.usp.br/a-invisibilidade-da-populacao-de-rua-e-de-suas-mortes-por-co

vid-19-parece-ter-sido-uma-escolha/  Premiação CNJ:

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/08/cnj-premia-alunas-da-faculdad

e-de-direito-da-usp-por-iniciativa-voltada-a-maes-em-situacao-de-rua.shtml?utm_source=share
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nativo&utm_medium=social&utm_campaign=sharenativo  Relatório \"Primeira infância e

maternidade nas ruas de São Paulo?.

https://cdhluizgama.com.br/primeira-infancia-maternidade/  Jogo ?Caminhando com elas:

maternidade nas ruas?: https://cdhluizgama.com.br/caminhando-com-elas/  Presença no Comitê

PopRua:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/participacao_social/conse

lhos_e_orgaos_colegiados/comitepoprua/index.php?p=165749  Oficinas e Ouvidorias

antirracistas:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=368786945280217&set=a.337230898435822 

Relatório ? Visitas Centros de Acolhida:

https://www.saopaulo.sp.leg.br/wp-content/uploads/2022/06/2021_CDH_Relatorio_Visitas_Ce

ntros-de-Acolhida-2022-04-14.pdf 

Há quanto tempo a prática está em funcionamento?

A Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama foi criada em 2009 por iniciativa de estudantes da

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, completando em 2022 treze anos de

práticas em direitos humanos.

Qual a principal inovação da sua prática?
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Somos um grupo criado na Faculdade de Direito da USP pelos próprios alunos, que pauta,

acima de tudo, a escuta ativa da população em situação de rua (PSR) como método para atuação

estratégica em direitos humanos, reconhecendo esse grupo populacional como protagonistas de

suas histórias e lutas. De maneira diversa do currículo tradicional em direito, a extensão atua

para uma formação que desloca o operador do direito do local de fala para o de escuta.

Ainda, a CDHLG é composta não exclusivamente por alunos do direito, contando também com

alunos da psicologia, serviço social, arquitetura e relações internacionais. A

interdisciplinaridade no espaço de trabalho colabora também para uma abordagem intersetorial

e em rede da pauta, essencial no trabalho com indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

A metodologia de trabalho aliada à composição interdisciplinar do grupo permite que os alunos

desenvolvam ferramentas e habilidades pautadas na construção conjunta e horizontal com as

pessoas em situação de rua. A partir da escuta e das demandas apresentadas pela própria PSR e

pelos movimentos sociais associados à pauta, são desenhadas estratégias jurídicas e

extrajurídicas de intervenção.

A natureza do grupo como projeto de extensão permite a construção de um canal de tradução

entre as demandas trazidas pela PSR, os movimentos sociais e entidades da sociedade civil e

espaços institucionais como a Universidade e o Ministério Público, de forma a possibilitar a
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inclusão da pauta da população de rua nos ambientes acadêmicos, jurídicos e de decisão.

Por fim, a atuação da Clínica possibilita um apoio jurídico, acadêmico e estratégico para as

pautas da PSR e seus movimentos sociais, por meio de intervenções como \'amicus curiae\'

perante os tribunais locais e superiores, produção de relatórios de diagnóstico e pesquisa,

acompanhamento de políticas públicas municipais, encaminhamento de denúncias, pressão e

articulação política para litigância estratégica e ouvidorias. 

Explique o processo de implementação da prática:

A CDHLG foi criada por iniciativa de estudantes. Incomodados com o fato de a Faculdade

localizar-se no centro da cidade mas ignorar a realidade da PSR no seu entorno, a extensão foi

criada com o objetivo de promover a interlocução entre a universidade e a sociedade civil. 

Desde o início, a extensão se pauta pela escuta da PSR, sendo uma Ouvidoria Comunitária o

primeiro projeto desenvolvido. No Chá do Padre, espaço de convivência e de alimentação de

pessoas em situação de rua no centro da cidade de São Paulo, os integrantes abriram um espaço

para escuta qualificada e acolhimento de pessoas em situação de rua. Somente a partir dessa

escuta e da articulação e diálogo com a PSR e demais profissionais da rede os e as estudantes

desenvolveram outros projetos de atuação e incidência. 

Foram diversos os projetos já realizados, envolvendo desde pesquisa, sistematização e
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encaminhamento denúncias de violações de direitos a aplicação de oficinas com profissionais

que atuam com a PSR e desenvolvimento de jogos sensibilizadores. Essa experiência

compartilhada produz um acúmulo de memória coletiva de atuação em direitos humanos que

segue guiando a extensão. 

A Clínica desenvolve hoje três principais frentes de atuação: 

1 - No campo das políticas públicas para a PSR, a extensão atua como conselheira eleita no

Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População em Situação de Rua (Comitê

PopRua), e participa do Fórum das Cidades, uma rede composta por movimentos sociais e

diversos profissionais e militantes.  

2 - A extensão também auxilia uma família vítima do incêndio e desabamento do Edifício

Wilton Paes de Almeida, atuando em parceria com um escritório de advocacia para a

elaboração de uma peça em litigância estratégica.

3 - Além disso, a Clínica aplica oficinas e ouvidorias antirracistas, projeto desenvolvido em

parceria com o Grito dos Excluídos e Movimento Nacional da População de Rua (MNPR).

Quais os fatores de sucesso da prática?

Transcorridos mais de 10 anos de nossa construção, pode-se falar em uma trajetória de ensino,

cultura e extensão marcada pela interdisciplinaridade, que se tornou referência na atuação com
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a população em situação de rua da cidade de São Paulo. Os diversos estudantes que passaram

pela CDHLG deixaram projetos que trabalham educação popular e formação, escuta qualificada

da PSR através de Ouvidorias Comunitárias, além de avaliações e discussões ativas sobre as

políticas públicas para essa população. Além disso, formaram uma rede articulada com

movimentos sociais, pesquisadores e profissionais da área, trazendo maior visibilidade à

temática e reconhecendo o protagonismo desses agentes. 

O trabalho da Clínica tem sido reconhecido de diversas formas pelos nossos interlocutores,

sejam dos movimentos sociais ou instituições. Nesse sentido, ressalta-se o 21º Prêmio de

Direitos Humanos do Governo Federal, recebido em dezembro de 2015, como forma de

reconhecimento pelo trabalho realizado pelas ouvidorias comunitárias com a população em

situação de rua. Ainda, em 2021, a CDHLG recebeu o Prêmio Prioridade Absoluta do Conselho

Nacional de Justiça (CNJ), em função das oficinas realizadas sobre os direitos de mães e

crianças em situação de rua e o Prêmio 19 de Agosto da Secretaria Municipal de Direitos

Humanos e Cidadania em razão do trabalho de escuta, sistematização e encaminhamento de

diversas denúncias de violações de direitos da população em situação de rua apresentadas à

extensão. A reeleição da Clínica Luiz Gama para acompanhar como conselheira o Comitê

Intersetorial da Política Municipal para a População em Situação de Rua em São Paulo também

merece destaque pela confiança da sociedade civil e movimentos sociais em nossa atuação.
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Descreva resumidamente as etapas de funcionamento da prática:

Com relação aos estudantes, a cada ano as coordenadoras pedagógicas aplicam um processo

seletivo para selecionar 10 novas e novos estudantes da graduação ou recém formados de áreas

afins às ciências humanas. 

Para os e as novas integrantes, é realizado um ciclo de formação introdutório, abarcando

metodologia clínica, atuação em direitos humanos a partir da escuta, pautas principais da PSR,

movimentos sociais, políticas públicas e demais temas afins aos projetos em curso. São feitas

duas reuniões de quatro horas por semana com leitura de textos e discussão em grupo.

Simultaneamente, a coordenação pedagógica e os alunos pesquisadores que entraram

anteriormente continuam a desenvolver os projetos em curso. 

Após a formação inicial, os novos participantes são inseridos aos poucos nos campos de atuação

da extensão, acompanhados da coordenação pedagógica. Nesse período, as formações

prosseguem sendo realizadas duas vezes por semana, porém passam a se aprofundar sobre as

atividades práticas em curso, a fim de manter uma prática-reflexiva durante todo o projeto.

Nesse sentido, destacamos as três atuais frentes de atuação da extensão, descritas no item

?Explique o Processo de Implementação da Prática?. As participantes em conjunto com a

coordenação pedagógica e em diálogo com seus interlocutores desenvolvem então as atividades
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necessárias no momento, por exemplo, participando das reuniões do Comitê  Poprua e do

Fórum da Cidade e produzindo relatórios sobre as políticas públicas implementadas,

desenvolvendo uma metodologia e aplicando oficinas e ouvidorias antirracistas, e aplicando

entrevistas para auxiliar no processo de litigância estratégica.

Ao se aproximar da conclusão de um ano de atividades na extensão, os participantes então

passam a desenvolver coletivamente projetos de pesquisa para dialogar com a comunidade

acadêmica e ampliar a visibilidade das lutas e demandas da população em situação de rua. 

Quais as dificuldades encontradas?

A principal dificuldade que enfrentamos como grupo é de garantir a permanência dos e das

estudantes no projeto, em razão da escassez e incertezas sobre os recursos. Como a principal

bolsa fornecida é do Programa Unificado de Bolsas da USP, frequentemente não temos como

garantir apoio financeiro para estudantes externos, que recorrentemente precisam deixar a

extensão pela necessidade de estagiar para garantir seu sustento financeiro. Além disso, o valor

é limitado e a quantidade é instável, sendo alterada e reduzida a depender do ano, o que impede

a garantia de permanência inclusive de estudantes da Universidade.

Infraestrutura:

Solicitamos à Faculdade de Direito da USP a reserva de uma das salas de aula no período das
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reuniões de formação e organização da extensão.

Equipe:

A Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama renova-se periodicamente, mantendo uma estrutura

composta por um núcleo de 8 a 15 estudantes, coordenação pedagógica de 2 a 3 advogadas e

pesquisadoras e orientação de 2 docentes da Faculdade de Direito da USP. Entre o segundo

semestre de 2021 e o primeiro semestre de 2021 a equipe foi composta por:

Orientação:

Prof Dr. Calixto Salomão Filho

Prof Dr. Guilherme Assis de Almeida

Coordenação pedagógica:

Laura Cavalcanti Salatino (advogada pela FDUSP, mestranda em administração pública e

governo na FGV)

Marina Torres de Deus Rodrigues (graduanda em direito pela FDUSP)

Verônica Brito Sepúlveda Martines (graduada em direito pela FDUSP)
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Estudantes:

Aline Kawamura

José Vicente Kaspreski

Beatriz Calheta Silva 

Marina Santos 

Guilherme Eufrásio 

Gabrielle Georgette

Heloísa Kuhnen

Caroline Soares Brisola

Orçamento:

Para além dos professores orientadores, somente duas coordenadoras pedagógicas possuem

remuneração fixa para trabalhar na Clínica Luiz Gama, sendo sua contratação realizada pelo

Centro Acadêmico XI de Agosto, essencial para a continuidade do projeto, mas com

remuneração abaixo do mercado de tal forma que as pesquisadoras precisam conciliar o

emprego na entidade com outros trabalhos.  Os recursos financeiros para as atividades e

permanência do grupo dependem de editais de bolsas, parcerias e de premiações. No último
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semestre, contamos com o suporte de 6 bolsas do Programa Unificado de Bolsas da USP e 2

bolsas do projeto de Ouvidoria Antirracista pela parceria com o Grito dos Excluídos. Parte

dessas bolsas já se encerraram e as demais terão seu período de vigência finalizado em outubro

de 2022. No último ano recebemos também R$4.000,00 em razão da premiação da Secretaria

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e de um projeto de apoio financeiro do Centro

Acadêmico XI de Agosto. Esse valor tem sido utilizado para gastos processuais, manutenção do

site da extensão, impressão de materiais para as atividades realizadas pelo grupo, licenças de

programas de auxílio a sistematização de pesquisas, entre outros gastos das atividades da

extensão.  Para o período do próximo ano, no momento só temos a garantia de 4 bolsas PUB de

R$500,00, exclusivamente destinadas a graduandos da USP, e um saldo de menos de mil reais

para os gastos das atividades da extensão.

Qual é a função profissional da pessoa ou natureza dos serviços prestados pela instituição

que está se inscrevendo?

Os serviços prestados pela instituição são de formação, pesquisa e intervenção em direitos

humanos, com atuação em assessoria jurídica e articulação política com a população em

situação de rua.


