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RESUMO

A  presente  monografia  buscará  compreender,  através  da  metodologia  da
pesquisa  descritiva  de  critério  bibliográfico  e  da  correlação  da  análise  teórico
empírica, o histórico, as bases de implementação e o funcionamento das Clínicas de
Direitos Humanos nos âmbitos brasileiro e mundial, com especial destaque à CDH
da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Inicialmente, veremos que a recepção
das Clínicas Jurídicas no Brasil  ocorreu de forma similar  ao restante dos países
latino-americanos, os quais, ante as diferenças históricas e geopolíticas, guardam
peculiaridades quando comparadas ao local de origem das CJs: os Estados Unidos.
Do  mesmo modo,  veremos  que  seu  funcionamento  teve  que  se  moldar  à  essa
realidade.  A aproximação entre a academia e a sociedade proposta pelas CDHs
possui dificuldades internas, estruturais, regimentais e de pessoal, e externas, com
estreita  ligação  à  externalização  dos  projetos  propostos.  O  estudo  realizado
demonstrará os percalços no desenvolvimento dos trabalhos, em especial  quanto
aos  métodos  de  abordagem e execução  desses  objetivos  específicos  dentro  da
dinâmica universitária, bem como o sucesso do projeto “Mostra Cidadania na Tela”
para a conscientização relacionada a questões de gênero, ao integrar Direito e Arte
para o público em geral. 

Palavras-chave: Clínicas  Jurídicas.  Direitos  Humanos.  UFPR.  Inovação.
Ensino. Pesquisa. Extensão. Inclusão.



ABSTRACT

The present monograph will seek to understand, through the methodology of
descriptive  research  of  bibliographic  criteria  and  the  correlation  of  the  empirical
theoretical analysis, the history, the bases of implementation and the operation of the
Human Rights Clinics in the Brazilian and worldwide spheres, with special emphasis
on Federal University of Paraná (UFPR). Initially, we will see that the reception of
Legal Clinics in Brazil was similar to the rest of the Latin American countries, which,
due to historical and geopolitical differences, have peculiarities when compared to
the place of origin of the CJs: The United States. In the same way, we will see that
the functioning process had to conform to this reality.  The approach between the
academy and the society proposed by the HRCs has internal, structural, regimental
and human resources issues, as well as external difficulties, with close connection
with  the externalization of  the proposed projects.  The study will  demonstrate  the
difficulties  in  the  development  of  the  work,  especially  regarding  the  methods  of
approach  and  implementation  of  these  specific  objectives  within  the  university
dynamics,  as  well  as the  success  of  the project  “Mostra  Cidadania Na Tela”  for
gender awareness, while integrate Law and Art for the general public.

Keywords: Human Rights. Law Clinics. UFPR. Inclusion. Research. Brazil.
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1 INTRODUÇÃO

O  presente  trabalho  buscará  compreender,  através  da  metodologia  da

pesquisa  descritiva  de  critério  bibliográfico  e  da  correlação  da  análise  teórico

empírica, o histórico, as bases de implementação e o funcionamento das Clínicas de

Direitos Humanos no âmbito brasileiro e mundial, com especial destaque à CDH da

Universidade Federal do Paraná (UFPR).

O  surgimento  desse  modelo,  originalmente  baseado  em  experiências

internacionais, mais ou menos adaptáveis ao contexto brasileiro, apresenta um novo

panorama  para  a  grande  maioria  dos  espaços  universitários  no  país,  e,

consequentemente, vai de encontro a vários desafios de ordem material, formal e

ideológica, que podem desfavorecer esse novo método de atuação ou restringi-lo. 

Ainda que tais dificuldades demonstrem, por vezes, a falta de elementos ou

da vontade de ação do Poder Público e também das Universidades, é observável,

no cenário nacional, um despontar das Clínicas Jurídicas no país, com professores e

alunos engajados, através da agregação de conceitos como a interdisciplinaridade,

bem como na vontade não só da resolução de litígios, mas também na educação e

efetivação de direitos, com base em programas a serem estabelecidos. 

Desse  modo,  as  dificuldades  elencadas  já  justificam,  absolutamente,  a

urgente necessidade de aplicação desse modelo de ensino prático jurídico no país,

principalmente  se  buscamos  uma  forma  de  efetivação  universal  dos  Direitos

Fundamentais previstos na Constituição Federal.

A  expansão  das  Clínicas  Jurídicas  em  espaços  diversos  está,  portanto,

relacionada ao reconhecimento de profissionais e estudantes de direito não apenas

como  operadores  legais,  mas  também  como  mediadores  de  conflitos  e

transformadores sociais,  aliados à contribuição de elementos advindos de outras

áreas do conhecimento, como a psicologia, a sociologia e a criminologia. 

O  trabalho  também  pretende  identificar  como  a  implantação  de  Clínicas

Jurídicas nos cursos de Direito no Brasil poderia aproximar o ambiente acadêmico

da população, de modo a estabelecer uma intersecção entre o interesse público e a

formação acadêmica.

Especificamente,  pretende-se  analisar  os  principais  modelos  de  CJs

existentes no Brasil e no mundo, de modo a compreender as maneiras de aproximar

a educação em direitos da população de forma mais efetiva; a importância de que os
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alunos vejam o exercício  do direito  não  apenas como litígio,  mas também como

mediação; visualizar empiricamente alguns dos trabalhos desenvolvidos pela Clínica

de Direitos Humanos da UFPR.

O estudo do tema possui excepcional relevância, pois trata de um método

inovador para a efetivação de direitos fundamentais de indivíduos ou comunidades

muitas vezes negligenciados e poupados da ocupação dos espaços produtores de

conhecimento.

Em razão de o tema ser de grande novidade no cenário nacional, a produção

científica  a  respeito  não  é  vasta,  razões  pela  qual  o  trabalho  utilizará  também

estudos e artigos internacionais para validar o posicionamento de que as clínicas

jurídicas e sua inserção na prática são extremamente produtivas e benéficas para a

consolidação de Direitos.

Nesse sentido, apresentaremos, com enfoque nas Clínicas Jurídicas e, por

consequência,  nos  Cursos  de  Direito,  meios  de  buscar  a  conscientização  e  a

efetivação desses direitos de modos diversos àqueles propostos tradicionalmente.

Joaquín  Herrerra  Flores  (2004,  p.  367)  considera  que  os  direitos

fundamentais  “compõem  uma  racionalidade  de  resistência,  na  medida  em  que

traduzem  processos  que  abrem  e  consolidam  espaços  de  luta  pela  dignidade

humana”1. Adicionalmente, Montoro (2010, p. 283) expõe que esses pensamentos

possuem um ponto fundamental – a "necessidade de limitação e controle de abusos

de poder do próprio Estado e de suas autoridades constituídas e a consagração dos

princípios básicos da igualdade e da legalidade como regentes de Estado moderno e

contemporâneo"2. 

A  partir  dessa  ideia,  podemos  conceber  que  todas  as  constituições  não

autoritárias necessitam, em maior ou menor gama, de previsão desses direitos, uma

vez que eles fazem parte de seu conceito, garantindo a limitação do poder e o pleno

desenvolvimento  da  pessoa  humana.  O  ordenamento  jurídico  de  um  Estado

depende  significativamente  de  fatores  históricos,  culturais,  doutrinas  e  ideias

filosóficas,  jurídicas,  políticas,  religiosas  e  econômicas  que  interagem  e  se

1  HERRERA FLORES, Joaquín.  Direitos humanos, interculturalidade e racionalidade de
resistência. Tradução de Carol Proner. Em: WOLKMER, Antonio Carlos (Org.). Direitos humanos e
filosofia jurídica na América Latina. Rio de Janeiro. Lumen Juris. 2004, p. 359-385.
2  MONTORO, André Franco.  Introdução a ciência do Direito. 25. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2010, p. 283.



13

influenciam  mutuamente.  Em razão  disso,  esses  direitos  são  tratados  de  forma

diferenciada  ao  longo  da  História  Constitucional  do  Brasil,  e  diante  dessas

afirmações,  é  importante  situarmos  os  porquês  da  implementação  de  certos

programas e observarmos, ainda que para corrigir, os efeitos que estes programas

causam na sociedade. 

Com  o  processo  de  redemocratização  do  Brasil,  havia  a  necessidade

iminente de substituição dos instrumentos jurídicos criados pela Ditadura Militar e

assegurar que os novos princípios, direitos e valores trazidos pela Constituição de

1988, como a democracia, os direitos civis, políticos e sociais, a descentralização

política e o desenvolvimento de programas garantidores de igualdade e bem-estar

social fossem asseverados, pautados na construção de uma sociedade livre, justa e

solidária,  que  garantisse o  desenvolvimento nacional,  erradicasse a pobreza e  a

marginalização, reduzisse as desigualdades sociais e regionais e promovesse o bem

de  todos,  sem  distinção  de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade  ou  qualquer  outra

discriminação3.

A  constitucionalização  dos  direitos  humanos  fundamentais  não  significou

mera enunciação formal de princípios, mas a plena positivação desses direitos, a

partir do qual qualquer indivíduo poderia exigir sua tutela perante o Poder Judiciário

a  fim  de  concretizá-los.  Portanto,  além  da  formalização  desses  direitos,  a

materialização é propósito do constitucionalismo atrelado aos direitos fundamentais.

Ocorre que, por muitas vezes, as cicatrizes históricas não permitem que uma

jovem democracia como o Brasil disponha de meios de efetivação plena e universal

dos mais básicos desses direitos, deixando à margem aqueles a quem a CRFB, por

inúmeros motivos, não alcança. 

Vejamos,  por  exemplo,  o  acesso à  Educação,  direito  fundamental  e  valor

universal a ser perseguido, o qual deveria ser garantidor da efetivação de muitos

outros  direitos  fundamentais:  ainda  que  políticas  públicas  de  educação  inclusiva

sejam observadas em razão do ordenamento constitucional, sabemos que persiste o

conflito das ideologias inclusiva e capitalista, em especial no ensino superior. Paulo

Freire (2005, p. 7) vem esclarecer que essa estrutura capitalista muito mais segrega

do que contribui para a busca da equidade, visto que “a pedagogia dominante é a

pedagogia das classes dominantes.”

3  BONAVIDES,  Paulo.  Curso  de  Direito  Constitucional. São  Paulo:  Malheiros  Editores,
2010, p. 460.
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2 – AS CLÍNICAS JURÍDICAS – HISTÓRICO, CONCEITOS E POTENCIAIS DE

ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

Segundo a Professora Melina G. Fachin (2005), a concepção clássica dos

cursos de Direito, tanto nas universidades brasileiras quanto nas estrangeiras, ainda

possui um aspecto tradicionalíssimo. Esse molde define o meio acadêmico jurídico

de modo sistêmico: formalista, tradicional e uniformizador. A academia acaba, por si

só, afastando os estudantes da população, e no Brasil, onde o acesso à justiça é tão

restrito  quanto  a  garantia  efetiva  de  outros  direitos  humanos  básicos,  o

distanciamento torna-se abissal.

Nos cursos de Direito, um requisito básico para a graduação do aluno (sendo

disciplina obrigatória) é a prática jurídica, realizada geralmente nas dependências

físicas  da  universidade  e  que  propõe  uma  aproximação  do  discente  com  a

sociedade,  recepcionando  e  atendendo  parcelas  da  população  em  demandas

judiciais, esclarecimentos sobre direitos e promovendo, através de uma assistência

jurídica gratuita, inclusão social. Contudo, o panorama muitas vezes não é favorável,

em especial quando verificamos a temática dos direitos humanos. Diversos fatores

são elementares para a realização de uma boa e efetiva prática jurídica, como expõe

a Professora Taysa Schiocchet:

“Isso porque a concretização efetiva de Direitos Humanos por
meio  dos  Núcleos  de  Prática  Jurídica  (NPJ)  vai  depender
diretamente  da  previsão  do  egresso  no  seu  Projeto  Político
Pedagógico, da concepção que a instituição de ensino possui
do NPJ, das finalidades a ele atribuídas, bem como da maneira
como se realizam as atividades.”4

Em  se  tratando,  portanto,  da  atribuição  finalística  e  da  forma  como  as

atividades serão realizadas, temos o despontar de um novo modo de exercício da

prática jurídica: As Clínicas Jurídicas, cujo propósito inicial visa o estreitamento da

conexão entre a realidade social e jurídica,  focadas não apenas no conflito, mas

também na mediação e no esclarecimento5.

4  LIEDKE, Mônica Souza;  SCHIOCCHET, T.  O futuro dos Núcleos de Práticas Jurídicas
nas universidades brasileiras:  um passo no exercício  dos direitos humanos  em  prol   da
cidadania.  In:  Hilda Helena Soares Bentes; Sérgio de Souza Salles. (Org.). Mediação e Educação
em Direitos  Humanos.  154ed.Rio  de Janeiro:  Lumen Juris,  2012,  v.,  p.  139-139.  Disponível  em:
https:// unisinos.academia.edu/TaysaSchiocchet.
5  BARRY, Margaret.; DUBLIN, Jon.; JOY, Peter.  Clinical Education for this Milleniun: The
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2.1 – Aspectos Históricos e Aperfeiçoamento Teórico

Willian  Rowe6,  em  1917,  propôs  que  as  faculdades  de  direito  deveriam

trabalhar não apenas com os casos apresentados na doutrina, mas também com

casos reais – o modelo até então vigente era, na sua concepção, insuficiente para a

formação de bons juristas. 

Outro  importante  fomentador  embrionário  do  movimento  de  clínicas  nos

Estados Unidos foi Jerome Frank, na década de 30. Baseado nos mesmos conceitos

de análise casuística, propõe uma aproximação do modelo utilizado nas faculdades

de  medicina,  no  qual  seria  possível  fazer  com  que  a  prática  real  das  clínicas

jurídicas repercutisse tanto como os atendimentos médicos.7

Nos anos 60 observaremos um leve despontar e a tentativa de renovação do

movimento – fruto de um momento histórico de lutas por direitos (em especial, a

igualdade racial),  mas é  na década de  80,  com o artigo  de  Gary  Moulton,  The

Lawyering Process”,  que as clínicas jurídicas serão conceitualmente modificadas,

havendo a vinculação do processo de formação do jurista com o compromisso social

e o interesse público,  tentando imprimir  uma maior  sensibilidade social  ao futuro

jurista, e, concomitantemente, contribuiria para a adesão pelo aluno aos valores de

uma deontologia profissional mais voltada ao atendimento efetivo da sociedade8. 

Apenas na  década de  90  consegue-se  atribuir  um maior  aperfeiçoamento

teórico  às  clínicas  americanas,  através  do  lançamento  do  conhecido  “MacCrate

Report”, um compêndio documental que define as clínicas jurídicas através de seu

método de atuação, e que possui em suas bases o Interesse Público e a capacidade

de aquisição de experiência não só na prática litigiosa, mas também na negociação

e  na  técnica  legislativa,  tal  qual  o  “lobby”  (valendo-se,  aqui,  da  sua  definição

acadêmica – a atividade de defesa de interesses afetados por decisões públicas9),

third wave. Clinical Law Review. Estados Unidos, 2000,
6  LAPA,  Fernanda Brandão.  Clínica de Direitos Humanos: uma proposta metodológica
para a educação jurídica no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014
7  FRANK,  Jerome N.  "Why Not  a  Clinical  Lawyer-School?".  Faculty  Scholarship  Series.
4109. Yale, Estados Unidos, 1933.
8  BELLOW, Gary; MOULTON, Bea.  The Lawyering Process: Ethics and Professional
Responsibility. Foundation Press, New York, Estados Unidos, 1981. BLÁZQUEZ MARTÍN,
Diego In: Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, nº 3, invierno 2005/2006. ISSN
1698-7950.
9  MANCUSO,  Wagner;  GOZETTO,  Andréa.  Lobby:  Instrumento  Democrático  de
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sob a supervisão de professores capazes de exercer essas tarefas junto à atividade

acadêmica10
.

Após esse período, diversas clínicas jurídicas começaram a se pulverizar pelo

mundo, ainda que de forma tímida. Países como a França,  a Espanha e o Chile

possuem hoje universidades com gabarito para a realização, com mais ou menos

expertise, do projeto de CJ’s. Isso reflete, sem dúvidas, o movimento de insatisfação

com o modelo clássico de aprendizado; mas, mesmo nos Estados Unidos, onde é

grande e difundido o número de clínicas, o ensino através deste método ainda é

visto  muitas vezes  como um apêndice,  e  outras tantas,  negligenciado.  Podemos

ainda, entre os desafios citados, complementar a adicional dificuldade dos países de

“civil  law”  em rever  seu método truncado e formalista de aprendizado do direito,

como trataremos mais adiante.

2.2 – Os Meios de Atuação das CJs e a Distinção Quanto ao Método Clássico

O  conceito  clássico  de  atuação  dos  estudantes  estava  diretamente

relacionado e restrito ao processo no qual se buscava a garantia de proteção jurídica

para  pessoas  que  não  possuíam condições  econômicas  de  arcar  com  os  altos

custos  agregados  às  demandas  judiciais.  Logo,  possuíam  caráter  social  e

trabalhavam  por  intermédio  da  administração  universitária,  sendo  os  seus

funcionários universitários ou recém-formados.11

Estabelecidos os preceitos teóricos, é fundamental a pontuação metodológica

quanto a diferenciação contemporânea entre as Clínicas Jurídicas e os Escritórios

Modelo ou Núcleos de Prática Jurídica, já que muitas vezes parecem se confundir

ou mesmo se imiscuir. A intervenção estratégica, no caso das CJ’s, é muito mais

abrangente, pois busca, em linhas gerais, meios de alcançar o maior impacto social

Representação de Interesses? Organicom, USP, ano 8, número 14, 1º semestre de 2011. São
Paulo

10   AMERICAN BAR ASSOCIATION, Section of Legal Education and Admissions to the
Bar. Legal Education and Profesional Development: an Educational Continuum. Report of
the  Task  Force  on  Law  Schools  and  the  Professions:  Narrowing  the  Gap  [The  MacCrate´s
Report],  1991.  BLÁZQUEZ  MARTÍN,  Diego  In:  Universitas.  Revista  de  Filosofía,  Derecho  y
Política, nº 3, invierno 2005/2006. ISSN 1698-7950.

11  BLÁZQUEZ  MARTÍN,  Diego  In:  Las clínicas jurídicas  y  la  identidad del  jurista:
reflexiones filosófico-jurídicas  a partir del debate italiano. Universitas. Revista de Filosofía,
Derecho y Política, nº 3, inverno 2005/2006. ISSN 1698-7950. Espanha, p. 15. 
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possível  ao  objetivo  que  se  propõe.  Isso  pode  se  dar  através  de  campanhas,

eventos acadêmicos, intervenções pontuais no fluxo organizacional da Universidade

ou  até  mesmo intervenções  externas,  através  de  atuações  de  forma  direta  (por

exemplo, de amicus curiae). 

Os NPJs e EMs, por sua vez, possuem um enfoque mais clássico e privatista,

fruto daquele modelo até hoje perpetuado pelas academias de modo geral, com a

clara delimitação de quem é o sujeito (de forma individualizada) de direitos. 

2.3 – Contexto Brasileiro 

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 207, que “as universidades

gozam de  autonomia  didático-científica,  administrativa  e  de  gestão  financeira  e

patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa

e extensão”. 

Contudo,  ao  analisarmos  o  atual  cenário  das  Universidades  brasileiras,

verificamos que essa indissociabilidade, ainda que presente no texto constitucional,

está longe de ser efetivada de forma a atender as demandas da sociedade quanto

a promoção da igualdade12.

Para  tanto,  os  projetos  de  extensão  são  fundamentais  para proporcionar

uma maior interação entre a sociedade e o ambiente acadêmico, pois rompe de

início o paradigma verticalizado professor-aluno, e muitas vezes seus reflexos são

reverberantes nas comunidades atuantes. 

Todavia, é notável o desequilíbrio existente nesse “tripé” institucional, pois

visivelmente o ensino tradicional, nos moldes seculares que se apresenta, ainda é

regra no contexto universitário brasileiro; e isso, em termos de impacto social, é

proposital e pouco efetivo13. É preciso levar em conta todo o contexto individualista

e liberal que o ensino possui para que possamos analisá-lo e propor, assim, uma

desvinculação para fins de atendimento ao interesse público. 

A  exploração  do  espaço  universitário  para  recepcionar  e  acolher  a

população, para além do modelo clientelista e privatista dos Núcleos de Prática

Jurídica  clássicos,  seria  uma  forma  de  proporcionar  o  retorno  social  que  uma

universidade tem por dever (principalmente as públicas, mas também as privadas),

12  ALMEIDA, Fernando; BARRETO, Carlos E. Constituições. São Paulo. Saraiva, 1967. 
13  FÁVERO, Osmar e SEMERARO.  Democracia e construção do público no pensamento
educacional brasileiro. Frei Betto. In: Práxis educativa dos movimentos sociais. 2. ed. Petrópolis:
Vozes, 2002, pp. 170-192. 
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e que por vezes é negligenciado.

Ao buscarmos não só a resolução conflitos, mas também o gerenciamento

de crises, esclarecimento de temas e mediação extrajudicial, estamos contribuindo

para a inserção de populações antes distanciadas dos espaços de conhecimento,

em especial aquelas que muitas vezes não se acham dignas de ocupá-los.

Dentro do contexto histórico, é interessante a percepção de que, ainda que os

elementos  de  base  das  Clínicas  Jurídicas  tenham origem  na  experiência  inicial

norte-americana, o que hoje observamos é a prevalência do caráter interdisciplinar -

a  depender  dos  projetos  visados,  vários  conceitos  de  abordagem  oriundos  da

criminologia, pedagogia, psicologia e demais áreas foram observados e agregados,

a saber:

No Brasil, de acordo com estudo realizado por Amato e colegas,14 a inserção

do Psicólogo no contexto jurídico se desenvolveu de forma gradual e lenta, sendo

que, em várias situações,  esse profissional  atuou informalmente como voluntário.

Todavia, com a promulgação da Lei de Execução Penal (Lei Federal nº 7.210/84), o

Psicólogo passou a ser reconhecido legalmente nas instituições jurídicas15.

A  expansão  das  Clínicas  Jurídicas  em  espaços  diversos  está,  portanto,

relacionada  ao  reconhecimento  da  necessidade  de  elementos  interdisciplinares

pelos  estudantes de direito,  para que então possam atuar  como mediadores de

conflitos e transformadores sociais.

A  respeito  da  atuação  de  membros  das  clínicas  jurídicas,  Axel  Honneth16

informa que ela deve se estabelecer basicamente no Judiciário de maneira muito

direta  e  evidente,  trabalhando com direito  de  família,  adoção,  divórcio,  violência

doméstica, e na área do Executivo com as políticas públicas. Atualmente, a grande

ferramenta para transformar os mandamentos constitucionais de Direitos Humanos

em algo concreto são as políticas públicas. 

Ainda no quesito da atuação, Paul Ricoueur acredita que a dificuldade de se

trabalhar políticas públicas no Brasil acontece principalmente pela falta de dados, e

que essa dificuldade começa na formação acadêmica dos profissionais de Direito e

também da Psicologia, ao tratar, por muitas vezes, a psique e a análise de fatos

14  AMATO, P., BANDEIRA, D., LAGO, V., Rovisnki, S. & Teixeira P.(2009). Um breve histórico
da psicologia jurídica no Brasil e seus campos de atuação. Retirado de , p. 178, 
15  BRASIL..  Art.  7º  da  Lei  nº  7.210,  de  11  de  julho  de  1984.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm>; Acesso em 22/10/2019.
16  HONNETH, Axel.  Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São
Paulo: Editora 34, 2003, p. 412. 
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jurídicos  como  algo  que  não  precise  de  lógica,  ordem  ou  mensuração,  e  que,

portanto, não é digna de maior importância na elaboração e aptidão para realizar

pesquisas quantitativas e empíricas17.

É  sabido  que na justiça  retributiva,  se é  cometido um crime,  o  cidadão  é

punido por isso, através do poder estatal, o qual age por suas instituições através de

funções coercitivas manifestas (Zaffaroni; Batista, 2011). Na restaurativa, surgida da

hibridização de concepções abolicionistas e vitimologistas, a função principal  é a

recomposição do tecido social, e isso exige que se tenha uma maior compreensão

de cada situação, com a profunda alteração do modo como o sistema penal enxerga

e humaniza (ou não) a vítima18. Com a atual configuração atribulada do judiciário, a

todo o momento a justiça restaurativa é delegada a uma equipe multidisciplinar, apta

à solução conflitual fática, a qual geralmente é formada por psicólogos, assistentes

sociais, psicopedagogos, que escutam, orientam e tentam mitigar estes problemas

estruturais.  Pode-se,  aqui,  estabelecer  um parâmetro  de  encontro  de  finalidades

com as CJ’s, e sua atuação poderia, num contexto teórico, antever tais problemas e

meios para resolvê-los.

Nesse  aspecto,  as  Clínicas  Jurídicas,  em  especial  aquelas  voltadas  aos

Direitos Humanos, permitem o apoio e a informação voltadas para a educação social

como um todo, permitindo assim o acesso da sociedade em ações de suporte às

dúvidas  e  problemáticas  reais,  voltadas  para  questões  do  cotidiano.  A  doutrina

brasileira a respeito do tema, no entanto, ainda não é expressiva, em decorrência da

novidade  temática  e  principalmente  prática,  de  modo  que  essa  lacuna  literária

dificulta em certo grau uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto.

Tanto  o  assunto  é  novo  que  mesmo em recentes  marcos  regulatórios  do

Ministério  da  Educação,  sob  as  exigências  e  diretrizes  do  Sistema  Nacional  de

Avaliação  da  Educação  Superior  (SINAES)  -  indicador  avaliativo  dos  cursos  de

Direito e os demais cursos no Brasil –a denominação dessa interdisciplinaridade é

recente. Em seu item 3.15 (que faz referência aos Núcleos de Prática Jurídica), a

conceituação é a seguinte:

“O núcleo de Práticas Jurídicas possui regulamento específico
destinado  à  realização  de  práticas  jurídicas  simuladas  e  de
arbitragem,  negociação,  conciliação,  mediação  e  atividades

17  RICOUEUR, Paul.  O justo: A justiça como regra moral e instituição. São Paulo: WMF
Martins
18  ZEHR, Howard.  Justiça  Restautrativa.  Trad:  Tônia Van  Acker.  São Paulo:  Palas  Athena,
2014.
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jurídicas  reais  e  oferta  visitas  orientadas,  atendendo  às
demandas  do  curso  e  buscando  a  interdisciplinaridade  das
matérias  legais,  havendo  avaliação  periódica  quanto  ao
atendimento  da  demanda  do  curso  pelo  núcleo  de  Práticas
Jurídicas  em  suas  atividades  básicas,  também  utilizada  em
processos de planejamento para o adequado atendimento da
demanda existente.”19

Ainda que a menção da interdisciplinaridade no texto acima seja relevante

para  auxiliar,  senão  na  consolidação,  na  percepção  do  movimento  de  Clínicas

Jurídicas no Brasil, é sabido que ainda temos muito a desconstruir: conforme visto, o

ensino  jurídico  brasileiro  ainda  é  diretamente  ligado  à  positivação,  com  seus

Códigos, normas e burocracias, bem como, especialmente nos dias atuais, um certo

desprezo à busca pelo pensamento crítico20. 

Complementarmente,  o  crescente  número  de  cursos  de  Direito  no  país,

focados essencialmente no mercado de trabalho e em resultados de ordem prática e

imediata  (concursos,  exame  da  OAB,  demais  carreiras  jurídicas  correlatas),  não

contribui para a efetivação do conceito de consciência social dos estudantes. Das

313 mil vagas disponíveis hoje para o curso, 20% delas foram criadas nos últimos

dois anos. Historicamente, 16% das vagas disponíveis desde 1828 foram criadas em

2018 ou 2019.21

Apesar do crescente número de Clínicas  Jurídicas pelo  país,  em especial

daquelas  denominadas  Clínicas  Direitos  Humanos,  o  Brasil,  como  tantos  outros

países latino-americanos, carece de atenção e fomento na área de Ciências Sociais

Aplicadas ao Direito. Ainda que os padrões tenham melhorado, a pesquisa nacional

nesse viés ainda é muito restrita,  e vem permeada com uma especial  declinação

pela hierarquia tradicional do ensino do Direito e da metodologia clássica. 22 

19  ALEIXO,  L.S.P.;  AMARAL,  L.P.;  THIBAU,  T.C.S.B.  2017.  Ferramentas  ‘clínicas’  na
advocacia  estratégica  em  direitos  humanos.  In:  C.S.  NICÁCIO;  F.S.  de  MENEZES;  T.C.S.B.
THIBAU (coordenadores),  Clínicas  de direitos humanos e o ensino jurídico  no Brasil:  da crítica à
prática que renova. Belo Horizonte, Arraes Editores, p. 35-52.
20  MINISTÉRIO  DA  EDUCAÇÃO  (MEC);  INSTITUTO  NACIONAL  DE  ESTUDOS  E
PESQUISAS  EDUCACIONAIS  ANÍSIO  TEIXEIRA  (INEP).  2017a.  Instrumento  de  avaliação  de
cursos  de  graduação  presencial  e  a  distância  -  autorização. Brasília.  Disponível  em:
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso
_autorizacao.pdf. Acesso em: 25/09/2019. in: BELLO, Enzo. FERREIRA, Lucas P. Clínicas de direitos
humanos no Brasil: um estudo sobre seu processo de implementação e funcionamento na prática e
no ensino jurídico. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD)
10(2):170-182, maio-agosto 2018 Unisinos - doi: 10.4013/rechtd.2018.102.07 
21  PINHO,  Angela.  Vagas em direito disparam após MEC facilitar  a  abertura  de novos
cursos. Folha de S. Paulo, São Paulo, 21 de abril de 2019. Disponível em . Acesso em 27/09/2019
22  GARTH, B. 2016. Brazil and the field of socio-legal studies: Globalization, the Hegemony of
the US, the Place of Law, and Elite Reproduction. Revista de Estudos Empíricos em Direito, 3, p. 21
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2.4 – As Clínicas Jurídicas no Cenário Internacional

2.4.1 – Estados Unidos

Já verificamos que a gênese do movimento de clínicas é proveniente dos

Estados Unidos – incipientemente na década de 30, ganhando fôlego na década de

60 – com o Clinical Movement e o posterior  Clinical Program23 - e consolidando-se

na década de 80. Desse modo, é natural que neste país a difusão do conceito e da

ideia  das  CJs  seja  mais  abrangente,  e  nesse  aspecto  o  desenvolvimento  da

metodologia de ensino clínico até a década de 90 muito se deve à escola norte-

americana.  Do  mesmo  modo,  observou-se  o  desenvolvimento  de  parcerias  e

programas  de  financiamento  para  a  efetiva  capacitação  do  corpo  docente

interessado  no  método,  culminando  com  a  inserção,  inclusive,  de  clínicas

específicas (como a de Direitos Humanos) naquelas já existentes.

2.4.2 – América Latina

O  contexto  das  Clínicas  Jurídicas  no  âmbito  latino-americano  possuía

inicialmente  como  objetivo  a  réplica  do  modelo  norte-americano  –  fato  que,

obviamente,  não  ocorreu,  em  razão  das  várias  peculiaridades  e  diferenças

intercontinentais (históricas, econômicas, sociais e coloniais). 

Destoam,  entre  os  dois  modelos,  vários  aspectos  provenientes  dessas

questões,  como  a  carência  de  recursos  humanos  e  financeiros,  as  diferenças

estruturais  do  modo  de  aplicação  e  visualização  do  direito  (o  Direito  Romano-

Germânico é, em geral, muito mais moroso e positivado), e também o fato de as

clínicas  latino-americanas  trabalharem  de  forma  mais  assídua  com  o  litígio

estratégico (fruto dessas desigualdades supracitadas). 

Diante de todas essas questões de ordem prática e teórica, a recepção do

conceito das Clínicas na América Latina não foi pacífica, devendo ser evidenciada,

também, a desconfiança na recepção de certos institutos que poderiam servir como

mais um meio de dominação (inclusive na forma), pelos norte-americanos.24

23  WITKER, Jorge. La enseñanza clínica como recurso de aprendizaje jurídico. Academia
Revista sobre ensñanza del Derecho, año 5, n. 10. Buenos Aires: RubinzalCulzoni, 2007.
24  GONZÁLEZ, F. 2004. La enseñanza clínica en derechos humanos e interés público em
Sudamerica.  Cuadernos  Deusto  de  Derechos  Humanos,  27:316-318.  Disponível  em:
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Com  a  gradual  reabertura  democrática  dos  países  latino-americanos,  as

ideias a respeito da implementação de CJs, aliada à necessidade de reiteração de

Direitos  Fundamentais  recém-conquistados,  foi  possível  vislumbrar,  em  especial

após a primeira metade da década de 90, uma retomada do processo de introdução

ao  ensino  clínico  nesses  países.  Temos  em  1995,  por  exemplo,  no  Chile,  a

Universidad Diego Portales, a qual visando a vanguarda do ensino clínico jurídico,

buscou o intercâmbio de experiências entre outras Instituições da Argentina, Chile,

Colômbia e Peru para se alcançar uma ideia palpável de execução das CJs inserida

na realidade latino-americana.

Em nível de exemplo, vemos uma síntese dessa consolidação na descrição

do conceito clínico na Clínica Jurídica da Facultad de Derecho da Universidad de

Chile, onde percebemos, na definição, a recepção dessas ideias:

“uma experiência de serviço e aprendizagem, que abarca tanto a resolução
de problemas concretos como a formação das e dos estudantes  que se
enfrentam em situações reais, fundamentalmente para o exercício de sua
profissão.”25 

Apenas posteriormente esse mesmo movimento de troca e orientação clínica

vai ser absorvido pelo Brasil, como observaremos a seguir.

2.5 –  Estudos Recentes e  Pressupostos Para Uma Efetiva Colaboração das

CDHs no Brasil

Quando falamos de colaboração,  devemos, primeiro,  ter  em mente toda e

qualquer conexão com os elementos que foram acima descritos, sendo importante a

observação do histórico institucional e geopolítico das Clínicas de Direitos Humanos.

O conceito,  então,  seria focado em parcerias e auxílios internacionais,  trocas de

experiências  e  comparações  construtivas.  Contudo,  devemos,  segundo  Wilson

(2009,  p.840),  analisar  com cautela  a  importação  e  a  exportação  de  diferentes

teorias e metodologias, uma vez que não estão isentas às dinâmica das relações de

poder globais e devem, portanto, partilhar um ponto-chave, um referencial teórico

em que os estudos possam auxiliar na verificação dessas diferenças, inclusive para

que essa parceria seja possibilitada em nível global. 

Em segundo lugar, o sentido de colaboração deve ser analisado sob o viés de

impacto  da  CDH  na  sociedade. De  acordo  com  os  estudos  realizados  pela

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/ bjv/libros/5/2466/19.pdf. Acesso em: 25/09/2019
25  CHILE.  Facultad  de  Derecho.  Universidad  de  Chile.  Disponível  em  .  Acesso  em
27/09/2019.
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Professora  Fernanda  Lapa,  Doutora  pela  PUCSP e  Coordenadora  Executiva  do

Instituto  de  Desenvolvimento  e  Direitos  Humanos,  mesmo  diante  de  obstáculos

variados, o movimento de clínicas vem ganhando espaço no Brasil. Em sua Tese de

Doutorado, trabalho fundamental para o desenvolvimento desta monografia, a autora

explicita elementos para que o êxito das experiências no país sejam efetivamente

colaborativas,  ao  estabelecer  alguns  critérios  e  observados  os  determinados

pressupostos26: 

2.5.1 – O compromisso com a justiça social:

A luta por justiça social foi a força motriz do surgimento das Clínicas Jurídicas,

sejam elas  na América  do  Norte  ou  na América  Latina,  permeados sempre  por

conceitos como democracia e Direitos Humanos. 

Boaventura de Sousa Santos corrobora com o exposto, através da verificação

da  necessidade  de  atribuir  novos  significados  a  esses  direitos  na

contemporaneidade,  para  que  possamos  efetivamente  aplicá-los  a  gigantesca

variedade cultural que o mundo possui, sabendo que os Dhs não são universais na

sua aplicação27.

O engajamento de alunos e professores acerca de tais temas é e sempre foi

fundamental  para  garantir  a  ideia  de  comprometmento  social  da  Universidade.

Nesse sentido,  as clínicas devem atuar sempre que possível  com proximidade e

diálogo  com  ONGs,  demais  instituições  e  indivíduos  defensores  dos  Direitos

Humanos.  As CJs,  portanto,  devem nortear-se pela  teoria Universal  dos Direitos

Humanos,  onde  são  reconhecidas  as  diferenças  e  se  busca  a  equidade.  Essas

oportunidades de conversas externas ao ambiente acadêmico também são perfeitas,

segundo a autora,  para a justaposição de um processo dialógico e reflexivo,  em

razão de questões contraditórias que possam vir a surgir. 

Dentro desse critério, também é imprescindível a capacidade de selecionar,

diante dos grupos que se pretende trabalhar, aquele com maior vulnerabilidade e

que demande agilidade nas ações pela Clínica propostas.

26  LAPA,  F.B.  2014b.  Clínicas de direitos humanos: uma alternativa  para formação em
direitos humanos para cursos jurídicos no Brasil. São Paulo, SP. Tese de Doutorado. Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, 185 p
27  SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). A Globalização e as Ciências Sociais. São Paulo, 
SP: Cortez, 2002, passim.  
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Finalmente  e  talvez,  principalmente,  o  grupo  atingido  deve  ser  levado  em

conta a todo momento, sendo ouvido e consultado acerca das atividades realizadas,

pois  assim se edifica o  objetivo principal:  a garantia  de conscientização social  e

ética, que visa formar cidadãos que sejam engajados na mudança social.

2.5.2 – Metodologia Participativa

A Metodologia Participativa não se faz presente, de modo geral, no ambiente

acadêmico,  em  especial  nos  cursos  de  Direito.  Possuem  uma  clara  inspiração

freiriana e  tem  um  caráter  mais  informal,  popular,  partindo  do  princípio  do

protagonismo do educando frente ao processo de aprendizagem. Logicamente, em

razão dos padrões em que são firmadas as aulas expositivas e do pouco tempo de

contato efetivo entre o docente e o discente, o ambiente da sala de aula torna-se

pouco propício para esta modalidade de intervenção. Desse  modo,  surge  a

proposição  da  existência  de  um  espaço  extra  no  ambiente  universitário,  que

possibilite  essa interação  e  que refute  a  “concepção  bancária”  (nas palavras  de

Freire),  para  que  assim  obtenha-se  mais  do  que  uma  simples  memorização

mecânica e passiva por parte do estudantes. 

Para tanto, as Clínicas de Direitos Humanos devem se valer das seguintes

metodologias:

a) uma abordagem participativa em espiral (participatory approach), que

consiste na partipação efetiva de todos os envolvidos com o projeto, sob a

orientação de seus coordenadores, mas sempre levando em consideração

os  critérios  fáticos,  como  a  relação  dos  temas  que  se  pretende

desenvolver  e  a  capacidade  de  entrosamento  com o  tema (por  isso  é

fundamental,  também,  o  direcionamento  do  programa  para  alunos  que

possam  corroborar  com  o  tema  proposto).  A  educação  em  direitos

humanos  é  permanente,  e  a  identificação  de  experiências,  nesse

momento,  é  fundamental  para  a  continuidade  dos  trabalhos.  Essa

abordagem é utilizada em várias partes do mundo para a formação de

defensores em Direitos Humanos, sendo uma das principais ferramentas

do Equitas28 para tal. 

28  EQUITAS.  International  Human  Rights  Training.  2019.  Disponível  em
<equitas.org/implementing-human-rights-education-every-level-brazil>  Acesso em 29/09/2019.
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b) da técnica de solução de problemas (problems solving), onde a partir

de uma situação concreta, começa-se a delinear soluções para o caso,

permeando, nesse processo, tanto mecanismos internos quanto externos,

aplicando, também, a já mencionada interdisciplinaridade entre as mais

variadas áreas do conhecimento humano. Ressalta-se que é importante a

percepção das soluções e dos problemas por parte dos alunos, e nesse

sentido,  a  investigação  in  loco é  imprescindível:  os  efeitos  para  a

concretude  das  ações  propostas  e,  posteriormente,  na  vida  desses

estudantes, são extremamente marcantes.

c) do uso de casos emblemáticos e paradigmáticos, sendo esses casos

essencialmente  a  representação  de  outros  casos  correlatos,  os  quais

adquirem uma dimensão maior do que a situação em si. Por sua vez, o

litígio estratégico é um meio muito utilizado e eficaz para que se possa,

dessa  forma,  atuar  no  Judiciário  em  busca  dessas  mudanças

emblemáticas. 

Em suma, ao utilizamos corretamente de todos os métodos participativos que

possam  ser  aplicados  no  caso  escolhido,  as  chances  de  sucesso  no

desenvolvimento e na conclusão das atividades são, além de maiores, dotadas de

Elevado grau de previsibilidade.

2.5.3 – Articulação da Teoria com a Prática dos Direitos Humanos

As  Clínicas  Jurídicas,  ao  estabelerem  casos  concretos,  de  impacto,  e

presentes no meio social, instigam o estudante de Direito a exercitar sua capacidade

(e necessidade) de entrelaçamento entre teoria e prática, algo que tem se buscado

cada  vez  mais  no  ambiente  acadêmico,  mas  ainda  distante  de  uma  realidade

satisfatória. 

O  domínio  teórico  e  prático  proporcionado  pelas  CJs  podem  ser

desenvolvidos  de  diversas  formas:  entrevistas,  visitas  de  campo,  fact-finding,

campanhas, mostras, entre diversos outros meios que o caso permitir. 

Desse modo, além de por vezes evitar um confronto direto com o Judiciário

(quando tal fato é possível), também se trabalha com o cerne das CJs: a visão do

Direito  não  apenas  como  um elemento  de  resolução  de  litígios,  mas  como  um

instituto de valorização, inserção e justiça social, promovendo os Direitos Humanos.
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Nesse  aspecto,  devemos ressaltar  que  esse domínio  teórico  pode possuir

referenciais  críticos  diferentes29,  a  depender  da  realidade  de  onde  se  pretende

aplicar o programa de CJs: os mecanismos de subordinação e dominação são ainda

determinantes  na  academia,  e  quesitos  como  a  formação  do  profissional

responsável,  a doutrina utilizada e  os métodos de avaliação  serão fundamentais

para  que  se  estabeleça  o  grau  de  influência  e  permeabilidade  dos  projetos  na

sociedade.

2.5.4 – Integração das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão

Já  foi  mencionado  no  presente  trabalho  sobre  a  indissociabilidade  entre

ensino,  pesquisa e  extensão, princípio  este  consagrado na Constituição Federal.

Não obstante, as Clínicas podem perfeitamente harmonizar o conceito, da seguinte

forma:

O  ensino  pode  ser  introduzido  através  de  encontros  periódicos,  definidos

conforme a necessidade do tema. Há ainda a possibilidade da implementação de

disciplinas  extras,  apensadas  ao  foco  principal  das  Clínicas  Jurídicas.  Tanto  os

professores da Clínica quanto outros, cujo tema seja correlato, podem participar do

processo. Valoriza-se, assim, a troca de experiências e o conhecimento mútuo. 

Ainda, nesses encontros, é possível conciliar a pesquisa, de modo a também

aprofundar os temas centrais propostos, em especial se considerarmos que casos

concretos são a proposta central das CJs, e se tais casos são relevantes para a

sociedade, como devem ser, têm-se justificada a viabilidade da pesquisa. A questão

é a busca por soluções, similaridades e a facilitação do objetivo em destaque. 

Com  relação  à  extensão,  a  autora  propõe  duas  formas  de  realização:  a

primeira pautada na intervenção direta nos casos selecionados pelos estudantes e

professores/coordenadores;  a  segunda,  de  ordem  externa,  através  de  uma

solicitação feita por um dos possíveis parceiros da Clínica. Nesse sentido, o contato

direto com a comunidade e a experiência adquirida na prática são essenciais ao

29  WILSON, Richard  J.  Western Europe:  Last  Holdout in the Worldwide Acceptance of
Clinical Legal Education, German Law School, V.10, n. 7, 2009, p. 840 in: CASTILHO, Natalia M.;
SCHIOCCHET, T. Clínicas jurídicas, litigância estratégica e produção de conhecimento entre norte e
sul global: relações Brasil  e França no âmbito do “Projeto CDH|UFPR e EUCLID”. São Paulo, SP.
FFLCH- USP. VI ENADIR - Encontro Nacional de Antropologia do Direito. Grupo de Trabalho: GT07.
Diálogos  e  experiências  entre  antropologia  e  direito  nas  formações  jurídicas:  clínicas,  extensões,
pesquisas coletivas e novas tecnologias de ensino e difusão de direitos. 
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bom  desenvolvimento  do  projeto,  confundindo-se,  muitas  vezes,  com  o  único

objetivo das Clínicas Jurídicas.

Observamos, desse modo, que as CJs contemplam de forma integral o tripé

ensino-pesquisa-extensão, e proporcionam uma oportunidade única aos estudantes

de experienciar a concretude da indissociabilidade desses pilares tão essenciais ao

ensino Universitário. 

2.5.5 – Enfoque Interdisciplinar

No presente  tópico,  observamos  novamente  que  Lapa  atribui  fundamental

importância nos assuntos tocantes aos Direitos Humanos, e, portando, não se pode

dissociá-la  das  Clínicas.  Os  casos  escolhidos,  em  geral,  carecerão  de  uma

abordagem complementar, que só podem ser contempladas através de outras áreas

do conhecimento,  em justaposição ao Direito.  Não há,  portanto,  que se falar  na

dissociação do Direito (ou das CJs), das demais disciplinas, de modo que existem,

inclusive, diretrizes institucionais para validar essa conexão, vide a Portaria 1664/94

do MEC e a Resolução 09/2004 da CNE/CSE.

É bem verdade que, por muitas vezes, essa separação acaba por confundir o

estudante  no  ambiente  acadêmico,  em  especial  quando  tratamos  de  aulas

expositivas,  daquela metodologia bancária definida por Freire,  mas não devemos

confundir  multidisciplinaridade  com  interdisciplinaridade,  a  saber:  “A

interdisciplinaridade não se realiza em m conjunto de disciplinas estanques – isto é

multidisciplinaridade  –  mas  sim  na  análise  do  objeto  a  partir  de  categorias

pertencentes a vários ramos do conhecimento em um mesmo momento, buscando

apreender todos os aspectos desse objeto, em sua integridade.”30 

Também, CARDOSO (2019) complementa ao dizer que deve-se ir além da

simples integração de conceitos, mas sim, a partir destes, ampliar resultados e criar

práticas inovadoras, terceiros elementos que serão de essencial contribuição para a

execução dos projetos da melhor maneira possível.

Novamente,  Boaventura  pode  ser  citado  no  presente  contexto,  pois  a  já

mencionada ressignificação tem muito a contribuir para a afirmação desse enfoque

30  RODRIGUES, Horácio Wanderlei. O ensino do direito, os sonhos e as utopias. In: LAPA,
F.B. 2014b. Clínicas de direitos humanos: uma alternativa para formação em direitos humanos para
cursos jurídicos no Brasil. São Paulo,  SP. Tese de Doutorado. Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, p. 102
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interdisciplinar. A prática da educação em Direitos Humanos baseada na igualdade e

no  amor  (refutando  a  concepção  de  matriz  liberal  dos  direitos,  de  uma

homogeneidade  ficta  ou  imposta),  provocaria  uma  ampliação  da  capacidade  de

empatia que leve em conta as desigualdades, exclusões, contradições e ilusões hoje

existentes.

Nesse  conceito,  as  Clínicas  novamente  contribuem,  com  todos  os  seus

elementos, para a facilitação da interdisciplinaridade, visto que a busca por soluções

pode ajudar a superar essa barreira. 

2.5.6 – Institucionalização Formal e Reconhecimento 

Outro  fator  primordial  é  o  reconhecimento  institucional  das  Clínicas  pela

Universidade.  As  formas podem ser  das  mais  variadas,  visto  que dependem da

discricionariedade, convencionalidade e autonomia dos órgãos universitários, mas é

certo  que  sua  formalização  é  essencial  para  que  se  possa  almejar  algo  mais

concreto.

A  experiência  demonstra  que  quando existe  essa  lacuna  na  formalização

institucional,  as CJs acabam sendo vinculadas às pessoas,  como professores ou

coordenadores,  muito  mais  do  que  à  instituição,  o  que  pode  acarretar  fatores

negativos como a sobrecarga de certos membros docentes/discentes encarregados

dos projetos e a invisibilidade perante outros órgãos, Clínicas, ONGs e eventuais

parceiros. 

2.5.7 – Público Alvo Universitário. 

Por fim, cabe elencar quem deve operacionalizar e instrumentalizar as CJs. 

Tratando-se do curso de Direito, é óbvio dizer que o direcionamento deve ser

dedicado aos alunos e professores do curso. De todo modo, critérios como aqueles

acima mencionados, requisitos de admissão e inclusive fatores impeditivos devem

ser  interpostos  quando  necessário.  Da  parte  dos  professores,  a  expertise nos

assuntos  tangentes  aos  Direitos  Humanos  deve  ser  fator  incontestável

(diferentemente,  como  aponta  a  autora,  dos  clássicos  moldes  dos  Núcleos  de

Prática Jurídica,  onde basta o docente estar regularmente inscrito na Ordem dos

Advogados do Brasil).
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Os estudantes, por sua vez, podem ser de graduação e até mesmo de pós-

graduação,  desde  que  engajados  com  a  temática  proposta  e  que  também  se

prontifique a realizar as tarefas necessárias à efetivação do projeto. 

Posteriormente, quando a estrutura da Clínica (física e institucional) estiver

consolidada,  é  recomendado que seja  possibilitada a  abertura  e  participação  de

quaisquer estudantes, de outras áreas formativas, aptos e dispostos à execução das

metodologias e tarefas necessárias. 

Desse modo, com relação ao sentimento que as clínicas devem despertar nos

alunos,  em  especial  aqueles  do  curso  de  Direito  (com  toda  as  problemáticas

expostas), o que se pretende é a disseminação da ideia de que o Direito não pode

se manter ensimesmado, pois seu afastamento da realidade social têm resultados

desastrosos para a sociedade, conforme leciona Paulo Freire31: 

“Pois  falar  da  realidade  como  algo  parado,  estático,  compartimentado  e

bem-comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente

alheio à experiência existencial  dos educandos, vem sendo, realmente, a

suprema inquietação desta educação. “

Adiante,  será  realizada  uma  breve  análise  a  respeito  dos  conceitos  e  da

atuação da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná.

31  FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005, 42.ª edição.
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3 – ANÁLISE EMPÍRICA: CLÍNICA DE DIREITOS HUMANOS DA UFPR

3.1 – Envolvimento e Proximidade com a CDH-UFPR

Inicialmente, é importante que sejam explicitados os motivos pelos quais o

aprofundamento  do  presente  trabalho  é  direcionado  à  CDH da  UFPR:  além de

coadunar perfeitamente com o tema proposto, o autor do presente trabalho é aluno

do  curso  de  Direito  e  integrante  da  Clínica  no  ano  de  2019,  matriculado  como

requisito para o cumprimento da disciplina do Núcleo de Prática Jurídica da UFPR

(disposição institucional atribuída na referida Universidade). Desse modo, além de

poder contribuir de forma muito mais efetiva, através da aplicação da metodologia da

análise  Teórico-Empírica,  também será possível  a  análise  de projetos e  impacto

social, bem como sua efetividade ou não, através de fotos, documentos e elementos

que remetem à realização desses projetos pelos participantes da CDH.

3.2 – Estrutura, Metodologia e Critérios de Seleção Temática

A  CDH  –  UFPR  foi  criada  em  2016  e  desde  então  encontra-se  sob  a

coordenação  da  idealizadora  do  projeto,  Professora  Dra.  Taysa  Schiocchet,

funcionando  de  forma  conjunta  ao  Núcleo  de  Prática  Jurídica  da  Universidade

Federal do Paraná, como uma das disciplinas ofertadas, e encontra-se, portanto,

formalizada e institucionalizada. A CDH-UFPR trabalha plenamente em consonância

com os  requisitos nesse trabalho expostos,  desde os métodos de abordagem, a

análise de casos concretos e a busca de solução não litigiosa de conflitos sociais. 

A escolha de casos é previamente definida pela Coordenadora, que a cada

ano busca um enfoque dentro dos eixos temáticos propostos pela Clínica, e então

propõe  o  desenvolvimento,  nesse  contexto,  de  ações  afirmativas  e  subtemas

correlatos àquele central. O rol de atuação é composto pelos segmentos de estudo

que  seguem  (ainda  que  não  exaustivos):  biotecnologias  e  tecnociência;  marcos

éticos  e  legais  em  pesquisa  e  inovação;  humano,  não-humano  e  pós-humano;

biodiversidade,  segurança alimentar  e  alimentação adequada;  povos  indígenas e

tradicionais;  laicidade  e  diversidade  religiosa;  direitos  sexuais  e  reprodutivos  e

estudos de gênero; direito e genética (bancos de DNA, etc.).

Após a definição do enfoque principal, seguimos com a análise dos métodos
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de abordagem mais adequados a cada subtema, podendo haver mais de um. Os

temas propostos devem operar de acordo com os seguintes parâmetros32:

Estratégias judiciais e extrajudiciais: participação em litígios estratégicos
nacionais  (ex.  demandas  individuais  de  impacto,  coletivas,  contribuição
como  amicus  curie)  e  internacionais  (ex.  OEA,  ONU),  parcerias  com
escritórios de advocacia (pro bono), estratégias alternativas de resolução de
conflitos (ex.mediação);
Estratégias  de  formação: realização  de  intercâmbios  internacionais,
cursos  de  oratória,  capacitação  para  o  desenvolvimento  de  pesquisa
empírica, simulados, participação em competições internacionais em direitos
humanos  e  temáticas  correlatas,  produção  de  artigos  científicos  –
envolvendo  discentes,  comunidade  acadêmica  e  sociedade  em  geral  -
mulheres, adolescentes, profissionais da saúde, presos etc.;
 Estratégias  de comunicação:  capacitação  e  uso de  meios  eletrônicos,
redes sociais e mídia em geral, bem como a produção de artigos científicos
cujo público-alvo sejam discentes,  comunidade acadêmica e comunidade
externa, como mulheres, adolescentes, profissionais da saúde, presos etc.;
Estratégias de lobby legislativo e judicial: articulação social, metodologia
de análise de projetos de lei, impulsionamento de reformas legais e judiciais;
Estratégias  em  políticas  públicas: cooperação  e  acompanhamento  de
políticas junto ao Poder Executivo (local, estadual e nacional);
Estratégias de fiscalização: observatórios (ex. Jurisprudência do STF) e
parcerias com terceiro setor;
Estratégias  de  popularização  do  saber  (street  law): materiais
direcionados para a sociedade em geral, sem formação técnica em nosso
objeto de estudo e atuação;
Estratégias  de  sensibilização: uso da  arte  (cinema,  fotografia,  música,
dança etc.) para promover a cultura dos direitos humanos junto a gestores,
profissionais e pessoas diretamente afetadas pelos fenômenos estudados e
acompanhados.

3.3 – A Proposta de Atuação da CDH-UFPR em 2019 – Estudos de Gênero

No ano letivo de 2019, optou-se pela atuação centrada nos estudos relativos

a gênero e suas implicações na sociedade. Com base nisso, ficou estabelecido entre

a coordenadora e os alunos que durante o primeiro semestre, mediante encontros

periódicos,  definidos  às  quartas-feiras,  as  seguintes  atividades  seriam

desenvolvidas:  nas  primeiras  aulas,  ocorreria  a  exibição  de  módulos  teóricos

(ensino)  para  que  estes  então  servissem  de  base  para  as  atividades  a  serem

desenvolvidas. 

Em seguida, foi realizada a análise situacional do grupo enquanto clínica: a

verificação das forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, bem como a melhor

32  Fact Finding: Expressão da língua inglesa – investigação dos fatos. Podem ser 
caracterizadas como missões de campo, onde os professores e estudantes investigam os fatos objeto
da análise e dos projetos através coleta de dados, apuração de fatos, entrevistas, entre outros. 
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forma de abordagem empírica, com a aplicação da metodologia  fact-finding33. Nos

encontros seguintes, o cronograma estabelecia a exibição dos casos concretos a

serem trabalhados, junto aos parceiros da Clínica.

A  finalização  da  etapa  de  demonstração  dos  casos  e  da  introdução  aos

parceiros  seria  então  vinculada  à  apresentação  de  um projeto  pelos  discentes,

contendo, entre as orientações dadas e os elementos pesquisados, os métodos que

julgassem eficazes para a melhor promoção e desenvolvimento desses programas,

com  a  delimitação  temática  e  as  razões  para  a  escolha.  Por  fim,  após  as

justificativas  e  análises,  se  responsabilizariam  com  prazos,  relatórios  e  com  a

relação direta entre os parceiros e a Clínica, sob supervisão da coordenadora. 

Em  seguida,  através  de  critérios  objetivos  de  adequação,  interesse  e

familiaridade com o tema, os alunos foram divididos em grupos de trabalho, para

que, por fim, executassem as ações propostas e apresentassem, ao final do ano

letivo,  um relato  de experiência,  contendo  os  erros,  acertos  e  proposições  para

ações futuras, caso julgassem necessário. 

Entre as ações propostas pela Clínica de Direitos Humanos da Universidade

Federal do Paraná no ano de 2019, podemos citar:

3.3.1 – Comunicação e Popularização – UNIFM

A  ação,  em  parceria  com  a  Universidade  Federal  do  Paraná  e  a  Rádio

Universitária  UNIFM,  consistia  na  veiculação  de  inserções  informativas  curtas  e

claras, durante a programação habitual da rádio, com a finalidade de educação em

assuntos cotidianos que permeassem a temática dos Direitos Humanos. Os alunos,

então,  realizaram  uma  visita  in  loco  nas  dependências  da  rádio,  para  que  se

entendesse de forma mais objetiva o método de atuação.

3.3.2 – Street Law – Escola Pública de Curitiba

A  abordagem  no  estilo  street  law pode  ser  compreendida,  de  forma

simplificada, como um corpo a corpo para o esclarecimento e educação em direitos.

33 CDH – UFPR – Clínica de Direitos Humanos da UFPR, 2016. Institucional. Disponível em <
>. Acesso em: 29/09/2019.
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No caso em questão, em parceria com a Doutora e Educadora Dayana Brunetto

(professora  de  Biologia  do  CEAD CEEBJA  –  Colégio  Poty  Lazzaroto),  o  grupo

deveria trabalhar com a pluralidade e a diversidade presente nos colégios públicos. 

No  Colégio  em  questão,  onde  a  amplitude  de  idades,  nacionalidades  e

culturas é imensa, pautou-se o desafio de como abordar Direitos Humanos em um

ambiente  plural,  mas  dogmaticamente  fechado  ao  pensamento  crítico.  Nesse

sentido,  a  parceria  com  a  Dra  Dayana  Brunetto  foi  fundamental,  tanto  para  a

aproximação dos  estudantes  com o público  com menor  grau de  estranhamento,

quanto para a autorização da Secretaria de Estado da Educação para a realização

do conteúdo proposto (fator que ainda era incerto, dadas as diretrizes públicas hoje

vigentes).

3.4 – Sensibilização e Arte – Mostra Cidadania na Tela

3.4.1 – Imersão no Projeto

Os exemplos citados no item 3.3 são apenas dois dos vários projetos que

pretendiam ser desenvolvidos no ano de 2019 através da CDH. Isto posto, ainda que

o presente subtema também faça parte do elenco de ações programáticas da Clínica

para o ano letivo, optou-se por destacá-lo por diversas razões, que vão desde o

maior conhecimento do graduando acerca do projeto (cujo próprio fora participante,

junto  às  alunas  Giovana  Poleza,  Marine  Gonçalves  e  Vanessa  Prateano)  até  a

conclusão de seu objetivo anteriormente ao fechamento do presente trabalho. 

Definido  o  eixo  de  atuação,  a  proposição  inicial  do  projeto  era  vinculada,

principalmente, à educação não-formal, contextualizada por uma educação popular,

cujo público-alvo seriam as pessoas sem formação jurídica. 

3.4.2 – Construção Criativa e Execução da Mostra

Para a concretização do projeto em questão, a CDH-UFPR firmou parceria

com o Instituto Aurora34,entidade engajada na promoção e na difusão dos Direitos

34 INSTITUTO  AURORA.  Instituto  Aurora,  c2019.  Disponível  em:  27/09/2019.  Acesso  em
27/09/2019.
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Humanos  através  da  arte.  Na  figura  de  sua  Diretora-Executiva  Michele  Bravos,

jornalista e Mestra em Direitos Humanos, e de membros da equipe fixa do Instituto

(Gabriela  Almeida,  designer  e  Mayumi  Maciel,  assistente  de  diretoria  e

relacionamento),  foram realizadas reuniões para a decisão de fatores cruciais ao

sucesso  da  Mostra,  que  vão  desde  o  layout  do  programa  (FIGURA  1),  até  a

possibilidade ou não de abrangência da população pretendida. 

FIGURA 1 – QUADRO DE IDEIAS

FONTE: Acervo Pessoal do Autor

Não  podemos  deixar  de  citar  outra  parceria  fundamental,  garantidora  da

estrutura  física  necessária  à  Mostra:  o  SESC-PR –  especialmente  pelo  apoio  e

curadoria cinematográfica do colaborador e Doutorando em Mediações e Culturas

do Programa de Pós Graduação em Tecnologia da UTFPR, Thiago Estevão Calixto.

Após  diversas  reuniões  no  Paço  da  Liberdade  –  SESCPR (iniciadas  em

19/06/2019  –  FIGURA  2  e  APÊNDICE  I),  ficou  definida  que  a  Mostra  seria

denominada Cidadania Na Tela  – Filmes e Conversas Sobre os Nossos Direitos

(FIGURA 3). 
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Os eventos consistiriam na exibição de filmes ou documentários,  a serem

definidos,  com a temática central  focada em questões inerentes aos direitos das

mulheres, que se desdobrariam em dois subtemas: (classe e identidade de gênero).

Finalizada a exibição do material audiovisual, pretendia-se a realização de um breve

debate, dinâmica ou conversa a respeito do tema.

FIGURA DOIS – PRIMEIRA REUNIÃO – DIA 19/06/2019

FONTE: Acervo Pessoal do Autor
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FIGURA 3 – FLYER DA MOSTRA

FONTE: Instituto Aurora, CDH-UFPR
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Foram, então, definidas as datas de 10, 17 e 24 de agosto de 2019 para a

realização das exibições, sempre aos sábados, às 16 horas. Quanto aos meios de

divulgação, além das redes sociais, ocorreu panfletagem no centro, momentos antes

do início da Mostra, dada a ideia de impacto extra litigioso e social característico das

atividades da CDH-UFPR, havendo, por parte do grupo, a pretensão de alcançar um

público que não frequentasse o Paço da Liberdade – local escolhido para o evento,

em razão da parceria com o SESC. 

O  que  se  observou,  porém,  foi  a  presença  majoritária  de  pessoas  com

interesse  central  no  tema  (universitários,  pós-graduandos  e  pessoas  de  maior

entendimento com relação aos seus direitos). Isolados foram os casos em que as

pessoas presentes faziam parte do recorte de público idealizado, e boa parte deles

fora atraído através do aproximação pessoal (divulgação, corpo a corpo, na rua em

que ocorreria o evento – Rua fechada a veículos, com grande movimentação de

pedestres durante toda a semana). 

Outro  contratempo  que  pode  ser  relacionado  a  problemas  de

intercomunicação entre o grupo e os parceiros foi a inclusão, pelo SESC, no flyer

institucional de divulgação da Mostra( FIGURA 4), um documentário que não havia

sido acordado entre as partes, e que não se relacionava, de forma direta, ao tema e

às  discussões  propostas  (Documentário  Era  o  Hotel  Cambridge  –  exibido  em

03/08/2019

Complementarmente, para que se pudesse mensurar o alcance e o efeito que

os  filmes/documentários  teriam  na  capacidade  crítica  e  construtiva  dos

expectadores, foi elaborado um projeto de feedback (FIGURA 5), simples e rápido,

que  consistia  no  preenchimento  voluntário  de  resposta  a  questões  como  idade,

conhecimento  prévio  do  tema,  contribuição  para  o  crescimento  após  as

apresentações e idade.  

Seguem apontamentos sobre os eventos em si.
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FIGURA 4 – FLYER INSTITUCIONAL DE DIVULGAÇÃO DO PARCEIRO - SESCPR

Fonte: SESC Paço da Liberdade - SESCPR

3.4.2.1 – Dia 10/08/2019 – Exibição do documentário C(Elas) e Eu Vejo Flores

A temática em foco foi o recorte de classe/cor que se observa nos presídios

femininos, seja no Espírito Santo (primeiro documentário) ou no Paraná (segundo), e

a delicada situação das mulheres gestantes e mães no cárcere, da destituição da

maternidade e da precariedade assistencial inerente ao sistema carcerário. 

Após as exibições, que duraram em média 40 minutos, a advogada feminista
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Mariana Paris, bem como as Parceiras do Instituto Aurora buscaram a realização de

uma  dinâmica,  a  qual  fora  em  parte  infrutífera,  dado  o  número  reduzido  de

participantes e do  acanho do público.  Para os  próximos dias,  optou-se por  uma

abordagem mais expositiva,  que permitisse aos presentes questionarem, caso se

sentissem a vontade.

No  dia  em  questão,  primeiro  da  Mostra,  o  público  foi  consideravelmente

inferior ao esperado (7 pessoas), sendo em boa parte parceiros ou conhecedores do

trabalho desenvolvido pela Clínica, ou mesmo frequentadores do local. Quanto ao

feedback, vimos que a falta de divulgação foi um fator presente nos comentários. O

conhecimento acerca do tema entre as pessoas presentes, em aspectos gerais, era

médio antes do evento, e o retorno com relação as explicações posteriores foram

positivas.  Já  com  relação  ao  documentário,  é  necessário  avaliar  melhor  a

dinamicidade para melhor apreensão do público.

FIGURA 5 – PRIMEIRO DIA DA MOSTRA - 10/08/2019

 

FONTE: Acervo Pessoal do Autor
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3.4.2.2 – Dia 17/08 – Exibição do Filme Uma Mulher Fantástica.

No segundo dia  da  mostra,  buscou-se  evidenciar  o  recorte  relacionado  à

identidade de gênero, com a exibição do Filme Uma Mulher Fantástica (Oscar de

Melhor  Filme  Estrangeiro  –  Chile  –  2017).  Tendo  em comparação  o  evento  da

semana  anterior,  a  quantidade  de  público  foi  mais  expressiva.  Ao  todo,

compareceram 27 pessoas,  algumas delas dentro do público pretendido,  mas foi

mantida a maioria da presença por universitários e engajados ao tema. 

O retorno fora bem mais palpável no sentido de direcionamentos e melhorias,

como  a  duração  do  filme  (para  algumas  pessoas,  demasiado  longo)  e  a

disponibilização de água para os participantes. No mais, após a exibição contamos

com a participação da Sra. Karolline Nascimento, do Transgrupo Marcella Prado, de

Curitiba,  para  que  então  fizesse  uma  breve  explanação  e  permitisse  uma

aproximação dos espectadores com a realidade vivida por essas minorias – muitos

dos presentes, inclusive, jamais haviam permanecido no mesmo ambiente que uma

mulher transexual, o que permitiu um maior esclarecimento pelo público presente.

3.4.2.3 – Dia 24/08/2019 – Exibição do Documentário Legítima Defesa

No terceiro e último sábado da Mostra, fora exibido o documentário Legítima

Defesa, que tratava, também, de um recorte de classe e da banalização da opressão

feminina,  através  da  história  real  de  mulheres  que,  em  sua  defesa  e  de  seus

familiares, acabaram por adotar medidas extremas contra o seu agressor (em todos

os casos, o cônjuge ou companheiro). 

Como esperado,  foi  o dia de maior lotação do evento,  que contou com a

participação  da  Defensora  Pública  Patrícia  Rodrigues  Mendes,  e  mediado  pela

graduanda  Vanessa  Prateano,  membra  do  grupo  de  trabalho.  O  debate  seguiu

durante  quase  duas  horas,  e  o  público,  muitos  deles  não  inseridos  no  contexto

acadêmico de discussão a  respeito do tema,  foi  extremamente participativo,  e  o

grupo entendeu que o objetivo da educação em direitos humanos através da arte

fora cumprido com sucesso. 
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3.4.3– Conclusões e Percepções Posteriores

No tocante ao projeto Mostra Cidadania na Tela, é possível considerar um

parcial  êxito  diante  do  planejamento  proposto  preliminarmente.  Na  dinâmica  de

esclarecimento  pós-exibição,  o  método  expositivo  mostrou-se  mais  eficaz,  bem

como  possibilitou  que  o  público  se  sentisse  mais  à  vontade,  inclusive  para

questionamentos. 

Com  relação  ao  método  de  divulgação,  é  primordial  que  se  atente  aos

métodos mais eficazes para o público que se pretende alcançar, do mesmo modo

que a escolha dos temas e exibições deve ser direcionada de forma mais certeira, a

fim de que se obtenha aproveitamento máximo do precioso tempo de muitos desses

indivíduos. 

Para os projetos e ações vindouras, deve prevalecer, para que não se perca o

escopo,  a  finalidade  de  esclarecimento,  a  ciência  da  necessidade  de  prestação

desse tipo de serviço à comunidade, bem como a tentativa de estimular a alteridade

na sociedade. Ainda que o tema dos anos seguintes não proponham um enfoque de

gênero, a metodologia,  feitas as alterações e anotações para maior abrangência,

devem ser consideradas. 
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  presente  trabalho  buscou  evidenciar,  de  forma  breve,  como  se  deu  o

surgimento,  o  desenvolvimento  e  a  imprescindível  importância  alcançada  pelas

Clínicas Jurídicas, em especial as Clínicas de Direitos Humanos para o alcance de

uma educação em Direito voltada a promoção de direitos. 

O impacto social proporcionado pela atuação direta no meio social, ainda que

aparente ser mínimo, possui efeitos e reverbera durante um determinado período

nos indivíduos por ele atingidos, podendo estes, inclusive, serem replicadores do

pensamento crítico.  Os objetivos das CJs não devem ser subestimados,  e como

pudemos verificar, o apoio da instituição, não apenas no sentido de formalizar a sua

existência, mas também na garantia de meios de ação, autonomia e subsistência,

são  fundamentais  para  o  sucesso  do  programa  nas  variadas  áreas  de  atuação

possíveis. A interdisciplinaridade, bem como a capacidade de adaptação e respeito

dos  participantes  ao  meio  em que  estarão  inseridos  se  faz,  nesse  contexto,  de

extrema importância. 

Conclui-se também que a CDH da UFPR possui todos os requisitos (formais,

teóricos,  práticos  e  metodológicos)  para  a  continuidade  e  o  aprimoramento  da

prestação de serviços públicos à comunidade, através de seus planos de ação muito

bem desenvolvidos e sempre em consonância com as demandas mais atuais da

sociedade. 

As Clínicas de Direitos Humanos funcionam, portanto,  como uma tentativa

extremamente frutífera de estimular  não só a validação de direitos muitas  vezes

neglienciados, mas também como representação da alteridade disseminada em sua

forma mais ampla.

Podemos sim afirmar que a CDH da UFPR é um marco teórico, metodológico,

prático e referencial  na vanguarda das CJs no Brasil,  e ainda que se enfrentem

dificuldades  (em especial  de  cunho financeiro),  os  resultados  são  extremamente

promissores. 
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APÊNDICE 1 – PAUTA DA REUNIÃO INAUGURAL DA “MOSTRA CIDADANIA
NA TELA”


