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1. Introdução 

 A presente proposta é fruto das atividades desenvolvidas pela Clínica de Direitos 
Humanos Luiz Gama, disciplina de cultura e extensão da Faculdade de Direito da USP, sob 
orientação do Prof. Calixto Salomão Filho, e atuante na defesa, promoção e efetivação 
dos direitos humanos, em especial, por meio da Ouvidoria Comunitária da População 
em Situação de Rua.  

Este documento baseia-se no Estudo de Caso (Case) da referida Ouvidoria produzido 
no segundo semestre de 2012. O Case em questão analisa o trabalho e a experiência 
acumulados ao longo de quase dois anos de atuação dos alunos na coleta de relatos, 
denúncias e demandas da população em situação de rua. Para realizar este estudo, foi 
utilizada a experiência na atuação da ouvidoria, análise dos relatos coletados, leitura e 
discussão de textos e entrevistas com membros da Clínica Luiz Gama. 

Dado o conhecimento adquirido e a identificação das potencialidades de uma 
Ouvidoria de Violações de Direitos Humanos, pretende-se, a seguir, apresentar a 
metodologia e os pressupostos adquiridos e aprimorados na prática e reflexão da Clínica 
de Direitos Humanos Luiz Gama. 

Assim, espera-se que a história e os trabalhos desenvolvidos possam servir como um 
modelo para prática de escuta mais empática e horizontal de violações de direitos 
humanos e um estímulo para a criação de um espaço comunitário e seguro para recepção 
dessas denúncias, não apenas fazendo ecoar as demandas advindas das violações, como 
também possibilitando a identificação coletiva na construção conjunta dos direitos, fruto 
de uma verdadeira parceria entre a sociedade civil e o poder público. 
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2. A Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama 

A Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama foi criada na Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, em setembro de 2009. Fruto de uma parceria entre alunos, com 
o apoio do Centro Acadêmico XI de Agosto, do Departamento Jurídico XI de Agosto, do 
Núcleo de Estudos Internacionais do Largo São Francisco e de professores, hoje é 
reconhecida como atividade de cultura e extensão. 

       Com a proposta de trazer o método clínico para dentro da tradicional Faculdade de 
Direito, a Luiz Gama inovou em uma forma de ensino alternativa, que envolve discussões de 
textos teóricos, grupos de trabalho e prática em Direitos Humanos, realizada por meio da 
Ouvidoria Comunitária da População em Situação de Rua. 

O método clínico, adotado pela Luiz Gama, nasce a partir da constatação de um 
problema: o ensino jurídico defasado que, na realidade, não ensina ao futuro operador do 
direito as ferramentas utilizadas no exercício de sua profissão. 

Partindo do pressuposto de que o Direito não é uma ciência, com um caráter etéreo 
e simplesmente teórico, mas sim uma técnica de resolução de conflitos, que se utiliza de 
ferramentas para manipulação de fatos e interpretação de normas, o seu ensino 
extremamente teórico e nada prático é ineficaz. 

Foi a partir da percepção de um quadro problemático no ensino jurídico americano 
que Jerome Frank, na década de trinta, introduziu o que seria o método clínico. “Why not a 
clinical lawyer school?” – a palavra clínica, nesse contexto, é usada para a comparação 
com a clínica médica - se, assim como os médicos, realizamos operações, deveríamos 
aprender como atuar e nos relacionar com o “paciente”.  Surge assim, a proposta essencial 
do método clínico: aliar o estudo teórico, reflexão e prática. 
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3. A Ouvidoria Comunitária da População em Situação de Rua 

 A proposta de Ouvidoria surgiu de uma demanda do Movimento Nacional da 
População em situação de Rua - MNPR e, a partir do contato com o Conselho Estadual de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana  - CONDEPE, verificou-se que ainda não havia 
nenhuma forma de registro, coleta ou sistematização das violações sofridas por esta 
população, o que evidenciou a urgência dessa iniciativa. Assim, a primeira proposta de 
Ouvidoria consistia basicamente num espaço para coleta de dados. No entanto, seus 
objetivos foram se complexificando a partir do contato prático e teórico com a Rua e 
passaram a incluir o encaminhamento das demandas e a construção de identidade 
coletiva dessa população. 

Percebeu-se que as complexas demandas da população em situação de rua não 
poderiam ser reduzidas à simples categorização das violações e, que, portanto, o 
atendimento precisava ser pensado e adaptado às necessidades daqueles que seriam 
ouvidos. Inovador desde seu início, o trabalho da Ouvidoria possui características únicas de 
funcionamento. Com uma formação própria de seus ouvidores, a Clínica Luiz Gama 
desenvolveu para seu projeto prático pressupostos e técnicas num molde exclusivo, fruto da 
intensa reflexão de seus membros. 

A Ouvidoria, institucionalizada enquanto espaço físico, começou a funcionar em 
2010 na sede da Revista Ocas, no Brás. Identificando o local como pouco abrangente e 
buscando aproximar-se ainda mais da população em situação de rua, a Ouvidoria foi 
transferida, em outubro de 2011, para o Chá do Padre (SEFRAS). Seu funcionamento , entre 
julho de 2010 e dezembro de 2012, possibilitou o atendimento de 185 pessoas. Como 
algumas delas foram ouvidas mais de uma vez, totaliza-se um conjunto de 230 relatos 
coletados.  
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Tabela 1: Total de atendimentos da Ouvidoria Comunitária da População em 
Situação de Rua 
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3.1. Funcionamento 

A Ouvidoria Comunitária da População em Situação de Rua funciona todas as 
quartas-feiras, das 14 às 17 horas, no Chá do Padre, localizado na Rua Riachuelo, número 
268, Centro, São Paulo. 

Os atendimentos são realizados por ordem de chegada e não há limitação de 
tempo. Em média, estão presentes dois ouvidores, acompanhados de um coordenador ou 
do professor responsável pela disciplina. No início de cada atendimento, os ouvidores 
solicitam autorização para gravar a conversa, gravação esta que é direcionada ao banco 
de dados virtual da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama para uso interno. 

Os ouvidores preenchem uma ficha durante o atendimento, a qual também integra 
o banco de dados, em que constam informações pessoais do atendido e o relato do fato 
ou situação denunciada. 

Em alguns casos de especial urgência são feitas certas orientações pontuais, como 
telefonemas, ofícios a instituições e encaminhamentos para outros órgãos e serviços, dentre 
eles, a Defensoria Pública Estadual, o Ministério Público, a Assistência Social e os parceiros. 
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4. O ouvido absoluto: pressupostos e técnicas 

4.1. Relatos de violações de direitos humanos 

A coleta de dados a respeito de violações de direitos humanos traz particularidades 
à formulação da Ouvidoria Comunitária da População de Rua. É preciso um especial 
cuidado para que o sujeito que procura o atendimento não seja vitimizado e 
estigmatizado, duplicando a violação a ser denunciada. Assim, a perspectiva do atendido 
é favorecida, tornando-o sujeito ativo na construção do relato e na identificação das 
denúncias. A partir da narração das situações vividas pelo indivíduo, surge um desafio 
ainda mais complexo: o de perceber as violações e relacioná-las a um contexto estrutural, 
para que a coleta de dados se transforme numa reflexão conjunta e, assim, na busca por 
encaminhamentos coletivos e eficientes. 

Busca-se um olhar mais amplo, cujo objetivo é reinserir as denúncias na realidade de 
violações reiteradas e interdependentes, da qual algumas são destacadas e relatadas na 
Ouvidoria. Nasce a metáfora do ouvido absoluto: assim como a identificação das notas 
que compõem uma melodia, a Ouvidoria, num conjunto formado por ouvidor e atendido, 
deve pensar os relatos de forma a montar panoramas do cenário da Rua. A habilidade do 
“ouvido absoluto” não está no aparelho auditivo, mas no sistema nervoso: é a 
interpretação dos estímulos que justifica a peculiaridade deste dom. É portanto, ainda 
dentro desta figura, que destaca-se a necessidade de preparação dos ouvidores, com 
uma formação que, partindo de pressupostos e técnica, propicie uma melhor percepção. 

 Os pressupostos adotados norteiam a nossa atuação e são frutos da reflexão crítica 
sobre o trabalho desenvolvido. São eles: a empatia e a autoridade compartilhada. A 
técnica empregada nos relatos é o fact-finding e funciona como ferramenta que promove 
a eficiência na identificação das violações apresentadas. Por fim, os objetivos buscados 
pela ouvidoria são: a publicização das denúncias e os encaminhamentos coletivos.  

 

 

Pressupostos e Técnica de uma Ouvidoria de Violações de Direitos Humanos 

EMPATIA AUTORIDADE 
COMPARTILHADA  FACT-FINDING 
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4.2. Pressupostos  

A) Empatia 

Mais do que ser mero receptor de informações, o ouvidor se propõe a entender a 
perspectiva do atendido, que ao contar a sua história é compreendido em sua situação e 
sentimentos. O fato de aquele que busca a Ouvidoria ter sido submetido a um quadro de 
violações denota sua vulnerabilidade, de modo que torna-se necessária a criação de um 
ambiente confortável, para que este se sinta confiante ao relatar a violação sofrida. 

Deve-se buscar, portanto, a proximidade e a confiança entre aquele que fala e 
quem o escuta, num esforço constante para se colocar no lugar do outro, enxergando suas 
experiências e percepções, desenvolvendo uma relação de empatia. 

 B) Autoridade compartilhada 

A afirmação do indivíduo enquanto sujeito dotado de voz exige que o ouvidor não se 
coloque numa posição hierárquica superior à do falante, mas propicie uma relação de 
horizontalidade, coerente com o papel democrático da ouvidoria. Este princípio, a 
autoridade compartilhada, faz com que o atendimento passe a incluir, além do relato, um 
diálogo entre iguais, em que ambos refletem acerca dos fatos ocorridos e, a partir disso, 
busquem construir um posicionamento crítico ou, até mesmo, encontrar encaminhamentos 
satisfatórios. 

Acredita-se que somente dessa maneira o indivíduo será capaz de identificar a 
relevância e extensão da questão levantada e da violação sofrida, enxergando-se então 
como sujeito político ativo, atuante nos processos de manutenção e reforma da sociedade 
que o cerca. 
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4.3. Técnica: o fact-finding 

No âmbito de processos judiciais e administrativos, essa técnica permite identificar 
fatos relevantes para decidir controvérsias, estando presente não só nas averiguações de 
um órgão julgador ao dar seu veredicto, como também na entrevista que o advogado faz 
com seu cliente, buscando construir a “teoria do caso”. 

Transportado para o contexto da Ouvidoria Comunitária, o fact finding adquire uma 
função mais simples: favorecer a comunicação. Como frequentemente os relatos que 
chegam à ouvidoria são bastante fragmentados e nem sempre respeitam a uma 
cronologia, o preparo do ouvidor ao buscar esclarecer pontos nebulosos torna-se 
fundamental. Para isso, são necessárias colocações pontuais que retomem o que foi 
afirmado, assim como a capacidade de identificar aspectos importantes da narrativa, com 
perguntas mais abertas, que possibilitem a construção de uma perspectiva dos fatos em 
parceria com o atendido. 

Cabe pontuar que, embora o fact finding indique uma escuta ativa, não pressupõe 
que o ouvidor protagonize o diálogo travado e, sim, seja um facilitador, de modo que o 
próprio atendido seja o protagonista ao identificar os direitos e as violações presentes na 
situação relatada.  

4.4. Objetivos 

A) Publicidade das violações 

Para além do atendimento, a Clínica Luiz Gama procura enfrentar as denúncias 
recebidas e reivindicar soluções por meio da publicização das violações e de 
encaminhamentos coletivos. Ainda que, pontualmente, ocorram encaminhamentos 
individuais - busca de solução para o problema imediato da pessoa - estes não consistem 
no foco das atividades da Ouvidoria Comunitária. Além disso, a atividade litigante por meio 
do poder judiciário, como método de resolução de conflitos, não é a ferramenta adotada, 
como já foi explicado. 

Com a publicização, procura-se garantir a visibilidade das violações, de modo a 
amplificar as reclamações e demandas da população em situação de rua. Desta forma, 
busca-se fomentar o debate quanto às políticas públicas direcionadas àquele conjunto de 
pessoas que, frequentemente, não é ouvido pelo resto da sociedade. 
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B) Encaminhamentos coletivos 

Realizar encaminhamentos coletivos, por sua vez, pressupõe que as violações 
apresentadas não se reduzem a questões acidentais ou individuais. Muito pelo contrário, 
refletem uma estrutura que não respeita os direitos da população de rua. Coletivizar as 
denúncias permite, assim, evidenciar os jogos de poder e as falhas sistêmicas que 
permeiam a questão social da rua. Analisar os relatos sob esta ótica possibilita, além disso, 
enfrentar estrategicamente as violações, de modo a pressionar os órgãos responsáveis por 
mudanças efetivas e duradouras. 

 Importante destacar que a urgência de determinadas denúncias exige um 
encaminhamento individual imediato. Para tanto, faz-se necessário parcerias com alguns 
serviços de assistência, que podem fornecer respostas às demandas de vaga em albergue 
ou alimentos, por exemplo. 
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5. Ouvidoria: prática em Direitos Humanos 

Para se entender a Ouvidoria enquanto prática de direitos humanos, é preciso 
perceber que tais direitos não são uma categoria normativa fechada. Sendo assim, 
judicializá-los nem sempre é a melhor estratégia. Isso porque a possibilidade de ingressar no 
judiciário não é universal ou ainda porque a efetivação destes direitos depende de um 
diálogo com as diferentes dimensões da sociedade, sobretudo considerando a dimensão 
estrutural dos problemas apontados. 

Além disso, a litigância dificilmente permite captar o problema em sua integralidade, 
já que se restringe a atentar para aspectos estritamente jurídicos. Numa sociedade em que 
os fatos, relações e problemas estão cada vez mais multidimensionais, o conhecimento 
deve refletir esse novo paradigma. 

Nesse sentido, o operador do Direito deve ser consciente de suas capacidades e 
habilidades de aprender, e também capaz de questionar as formas e os conteúdos do 
conhecimento acumulado, para dar respostas compatíveis com a complexidade das 
demandas que chegam até ele. 

Assim, a atuação na Ouvidoria Comunitária permite identificar o ator social presente 
tanto na figura do ouvidor, como na do assistido. Com isso, entende-se que ambos estão 
envolvidos num processo de luta e resistência entre interesses conflitantes e percebe-se que 
a busca pela efetivação dos diretos humanos depende, também, de uma construção 
política, capaz de fornecer subsídios para uma transformação social. 

É preciso perceber o Direito de maneira menos restrita, como algo que vai além de 
conceitos cristalizados e que tem sua efetivação fortemente vinculada à maior 
participação política dos cidadãos, os quais se identificam como sujeitos de direito. Assim, 
atuar em espaços menos óbvios é atentar para um Direito que é mais do que regulador: é 
mecanismo emancipador. 

Desta maneira, a prática de direitos humanos por meio de uma ouvidoria comunitária 
permite maior protagonismo do sujeito violado, na medida em que, expondo a violação 
que sofreu, este reconhece seus direitos. Ele não meramente absorve a afirmação “você 
tem direitos”, e, sim, a constrói a partir de suas experiências vividas, o que revela o grande 
potencial emancipador de tal prática. 
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A prática da ouvidoria permite maior aproximação com grandes problemas sociais e 
a constatação direta da disparidade entre a quantidade dos direitos constitucionalmente 
garantidos e dos efetivamente concretizados.  

Além disso, cabe ressaltar que a partir dos pressupostos adotados, a ouvidoria torna 
em si um instrumento de efetivação dos direitos humanos. O indivíduo encontra nela um 
espaço de empoderamento: onde não é vitimizado ou estigmatizado. Dessa forma, é 
capaz de ser atuante nas mudanças políticas e de participar na formulação de políticas 
públicas.  

Diante da possibilidade de reclamar e propor melhores alternativas aos serviços 
existentes, surge como um meio de desenvolver a autonomia da população em situação 
de rua. A implantação de políticas públicas de maneira heterônoma, portanto, se revela 
um  contrassenso, na medida em que não permite autonomia, um dos requisitos para a 
saída da rua. E, sesse sentido, há também uma vantagem para o poder público: 
participação dos destinatários dessas políticas públicas tende a permitir respostas mais 
adequadas ao problema com que pretendem lidar. 
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6. Ouvidoria Comunitária: escuta ativa e construção da cidadania 

A prática da Ouvidoria Comunitária da População em Situação de Rua, por adotar 
elementos que a diferencia das demais, possui vantagens que são de interesse do poder 
público. Serão apresentadas, a seguir, algumas delas. 

        É possível apontar, em um primeiro momento, benefícios decorrentes da própria 
utilização de uma ouvidoria. A abertura de um espaço voltado para a apresentação de 
relatos e denúncias permite que haja uma oxigenação das instituições. Estas passam a ter 
maior contato com a realidade na qual atuam, podendo, com isso, adequar-se às 
demandas e modificações sociais. 

        Ao permitir que o cidadão apresente suas críticas e sugestões, a ouvidoria também 
possibilita que haja uma influência direta na gestão da instituição na qual está inserida. 
Destaca-se, portanto, um papel de ampliação da democracia, escopo de vital 
importância para entes públicos. 

        Uma ouvidoria comunitária, que adote os pressupostos e técnicas acima expostos, 
por sua vez, permite uma melhoria tanto quantitativa quanto qualitativa na coleta de 
denúncias. Quantitativamente na medida em que é possível ouvir violações que 
dificilmente seriam trazidas à tona. A criação de laços de empatia faz com que o atendido 
apresente um relato rico e complexo das mais diversas situações por ele vividas, 
apresentando, consequentemente, variadas denúncias. A técnica de fact finding, por sua 
vez, permite que o ouvidor compreenda melhor a narrativa e, a partir disso, identifique 
violações que poderiam passar despercebidas. 

        A melhoria qualitativa se verifica por meio da detecção de demandas reais. A 
autoridade compartilhada permite a valorização do discurso do atendido, abordando sua 
perspectiva única de participante dos fatos apresentados. Desta forma, não ocorre o 
esforço de enquadrar artificialmente as denúncias em determinadas categorias 
tradicionais. Ao contrário, é traçado um panorama cujo horizonte são soluções mais 
efetivas para o que é verdadeiramente a necessidade do atendido. 
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        O atendimento da ouvidoria comunitária possibilita, também, uma identificação 
coletiva de cidadania. O diálogo travado entre ouvidor e atendido inclui uma ampla 
abordagem do contexto das situações, favorecendo a percepção de que as denúncias 
compõem um problema estrutural. Tal compreensão do cenário propicia a coletivização 
das denúncias e a construção de um sentimento de coletividade, que, por sua vez, é um 
importante mecanismo emancipador. 

        A construção da identidade coletiva é um passo fundamental para que o indivíduo 
entenda-se verdadeiro sujeito de direitos. Sobretudo em situações de vulnerabilidade, 
como a da população de rua, este tipo de construção é determinante para o 
empoderamento do atendido, trazendo-o ao papel político de agente de transformações. 
Assim, por meio da escuta ativa, o ouvido absoluto configura-se não só como eficiente 
amplificador das vozes que a ele chegam, mas também como ferramenta na construção 
da cidadania. 

 


