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R E S U M O  

 

 

Esta tese resulta de uma investigação do processo de formação do Jurista Leigo/Popular, 

desenvolvida na linha de pesquisa Trabalho, Educação e Movimentos Sociais, do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da UFG, com o objetivo de conhecer e compreender, a partir dos 

conceitos de campo (do Direito, do Poder, Jurídico) e Estado, de Pierre Bourdieu, o Jurista 

Leigo/Popular, as entidades formadoras (Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais 

da Terra/ AATR/BA e Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves/ 

FDDHMMA/PB), o currículo, metodologias, o processo ensino-aprendizagem e os impactos 

desses saberes jurídicos sobre as comunidades de origem dos sujeitos investigados. A pesquisa 

operou-se inicialmente de forma documental e bibliográfica e, complementarmente, com o 

aporte da documentação oral. Os resultados demostram que há entidades Não-Governamentais 

propondo e desenvolvendo através da metodologia de Paulo Freire, o desencastelamento do 

Direito por meio de uma Educação Jurídica Popular Libertadora; e os beneficiários declaram 

que puderam acessar os seus direitos, sem intermediários. Enfim, é possível pensar o Direito e 

a Educação Jurídica Popular sob outro aspecto, senão, aquele proposto pela estrutura oficial de 

ensino. 

 

Palavras-chave: Juristas Leigos/Populares. Educação Jurídica Popular. Movimentos Sociais. 

Direito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A B S T R A C T  

         

 

This thesis results from an investigation of the formation process of the Popular Jurist, 

developed in the research of Work, Education and Social Movements, of the UFG Graduate 

Program in Education, with the objective of knowing and understanding, from the field 

concepts (Law, Power, Legal) and State, by Pierre Bourdieu, the Popular Jurist, the 

training entities (Association of Rural Land Workers Lawyers / AATR / BA and the Human 

Rights Defense Foundation Margarida Maria Alves / FDDHMMA / PB), the curriculum, 

methodologies, the teaching and learning process and the impacts of this legal knowledge on 

the communities of the investigated subjects. The research initially operated by the 

documentary and bibliographic way and, complementarily, with the contribution of oral 

documentation. The results show that there are Non-Government entities proposing and 

developing, through Paulo Freire's methodology, the disengagement of the Law through a 

Liberating Popular Legal Education; and the beneficiaries declare that they could access their 

rights without intermediaries. Finally, it is possible to think about the Law and 

Popular Legal Education in another aspect, other than that proposed by 

the official teaching structure. 

 

 

 

Keywords: Layman / Popular Jurists. Popular Legal Education. Social Movements. Law.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

S U M Á R I O  

 

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 12 

Ano um, da Era Bolsonaro: tropeços e arremedos da educação? ............................................. 16 

O Jurista Leigo/Popular: “fio condutor” e conexões. ............................................................... 18 

 

1.A TRAMA HISTÓRICA: DO MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO POPULAR NO 

BRASIL DE 1940 A 1970 ....................................................................................................... 32 

1.1 - O cenário das lutas das classes populares no campo da Educação Popular ..................... 34 

1.2 - A educação chegando às camadas populares: a difusão da Educação Pública para Todos.

 .................................................................................................................................................. 38 

1.3 - De pé no chão também se aprende a ler, Movimentos de Cultura Popular-MCP e o 

Movimento de Educação de Base – MEB. Um processo diferenciado de alfabetização. ........ 40 

1.4 - A elaboração, a síntese e a reelaboração da Educação Popular, no período de 1940 a 1970: 

Paulo Freire. O trabalho da Alfabetização à Universidade Popular. ........................................ 49 

 

2.JURISTA LEIGO/POPULAR: CONSTITUIÇÃO E PRÁXIS POLÍTICA 

EMANCIPATÓRIA E SOLIDÁRIA. ................................................................................... 57 

2.1 - O pensar relacional ........................................................................................................... 58 

2.2 - O Estado: os nós do campo burocrático ........................................................................... 71 

2.2.2 - A determinação do Estado na constituição do campo jurídico: as balizas sociológico-

filosófica e política. .................................................................................................................. 94 

2.3 - DAR - Direito Achado na Rua: uma Nova Escola Jurídica Brasileira........................... 106 

2.4 - Desatando “nós” acerca dos saberes culturais para a conscientização e emancipação. . 111 

2.5 - Movimentos Sociais, o protagonismo do sujeito de direito: Jurista/Leigo Popular. ...... 126 

2.6 - Rábula: Quem é como se constituiu esse sujeito. .......................................................... 134 

2.7 - ONGs – Reelaborando conceitos para além da demonização ou da santificação destas 

organizações. .......................................................................................................................... 138 

2.7.1 - Análise topológica das estruturas das ONGs proponentes do Curso de Formação do 

Jurista/Leigo Popular. ............................................................................................................. 143 

 



 

 

3.EDUCAÇÃO JURÍDICA POPULAR: ESTRUTURA PEDAGÓGICA DOS CURSOS 

DE FORMAÇÃO DO JURISTA LEIGO/POPULAR ...................................................... 156 

3.1 - Jurista Leigo/Popular: cortando o nó górdio - de sujeito de direito (burguês), para sujeito 

coletivo. .................................................................................................................................. 159 

3.1.1 - Traçando o perfil do novo sujeito em formação: quem são os participantes do curso de 

formação? Como se dá o processo de escolha do participante do curso? .............................. 165 

3.1.2 - Qual a procedência [região] do sujeito interessado na formação. ............................... 173 

3.2 - Educação Jurídica emancipatória, para o acesso à justiça. ............................................ 178 

3.2.1 - Perscrutando o corpo docente do curso de formação. ................................................. 179 

3.2.2 - Elementos constituintes de uma Educação Jurídica Popular ...................................... 184 

3.2.3 - Projeto Político Pedagógico do Curso (PPC). ............................................................. 195 

3.2.4 - Programa de Curso. Estatuto da Instituição e Relatórios de Avaliação Institucional . 205 

 

4.SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO JURÍDICO: FORJANDO UM DIREITO 

COLETIVO PARA DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. ....................... 224 

4.1 - Uma Pedagogia do Direito ou para o Direito? Que modalidade de educação é essa? Para 

quê? Para quem? ..................................................................................................................... 228 

4.2 - O Jurista Leigo/Popular: Quais os impactos de seu conhecimento e de sua prática jurídica 

no cotidiano e resolução de conflitos de sua comunidade? .................................................... 235 

4.3 - Educação Jurídica Popular: ressignificando o Direito para além da servidão voluntária.

 ................................................................................................................................................ 241 

4.4 - O domínio de elementos do campo jurídico e o empoderamento do Jurista Leigo/Popular

 ................................................................................................................................................ 244 

4.5 - Escuta qualificada dos atores sociais (formadores e formados) quanto à quebra do 

monopólio de dizer o Direito. ................................................................................................. 247 

 

CONCLUSÃO ....................................................................................................................... 253 

Referências................... ......................................................................................................... 259 

APÊNDICES .......................................................................................................................... 275 

Apêndice 1 – Protocolo das questões formuladas aos gestores das entidades AATR/BA e 

FDDHMMAA/PB, que foram suporte, às entrevistas ............................................................ 276 

Apêndice 2 – Protocolo das questões formuladas aos Juristas Populares/Leigos, que foram 

suporte, às entrevistas ............................................................................................................. 280 

Apêndice 3 – Protocolo de transcrição da entrevista [Zé Luiz]..............................................283 



 

 

ANEXOS ................................................................................................................................ 292 

Anexo 1 – Histórico do Programa Juristas Leigos, até o ano de 2015. .................................. 293 

Anexo 2 – RELATÓRIO: Encontro de Juristas Leigos 26 e 27 de março de 2010. .............. 299 

Anexo 3 – RELATÓRIO: Encontro de Juristas Populares em 18/05/2019. .......................... 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L I S T A  D A S  I L U S T R A Ç Õ E S  

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Justino, ao centro, falando sobre a sua trajetória escolar e, sua indicação para fazer o 

Curso de Juristas Populares, no Encontro de Juristas Populares - João Pessoa/PB ............... 133 

Figura 2 - Imagem de Margarida Maria Alves ....................................................................... 146 

Figura 3 - Fachada da Sede da Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria 

Alves - FDDHMMA ............................................................................................................... 147 

Figura 4 - Sala de Visitas da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da 

Bahia-AATR ........................................................................................................................... 152 

Figura 5 - Apresentação de Grupo .......................................................................................... 154 

Figura 6 - Grupo de Formação AATR.................................................................................... 154 

Figura 7 - Turma de Juristas Populares - Formandos - 2008.................................................. 160 

Figura 8 - Curso de Formação Juristas Leigos - Turma Escola das Águas - Etapa quem somo? 

Setembro 2012. ....................................................................................................................... 197 

Figura 10 - Fichas de avaliação: Juristas Populares 2011/2012 ............................................. 198 

Figura 11 - Imagem da I Caminhada Ecológica em Defesa dos rios e manguezais. .............. 214 

Figura 12 - Visita ao mangue. (Núcleo de Juristas Populares de Bayeux). ............................ 214 

Figura 13 - Imagem da Capa do Módulo de Direito Penal e Processo Penal - Juristas Leigos de 

Brotas de Macaúbas, 2018. ..................................................................................................... 231 

Figura 14 - Página do Módulo que trata do Princípio da Intervenção mínima, em referência. (p. 

08) ........................................................................................................................................... 231 

Figura 15 - Módulo de Organização do Poder Judiciário - Juristas Populares, 11 de abril de 

2019. ....................................................................................................................................... 233 

Figura 16 - Equipe da FDDHMMA e Jurista Popular ............................................................ 238 

Figura 17 - Encontro dos Juristas Populares - Mapeamento de atuação ................................ 239 

 

 

 

 

 

file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801078
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801078
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801079
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801080
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801080
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801081
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801081
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801082
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801083
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801084
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801085
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801085
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801086
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801087
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801088
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801089
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801089
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801090
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801090
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801091
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801091
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801092
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%203.docx%23_Toc23801093


 

 

LISTA DE QUADROS  

 

Quadro 1 - Formatação do Curso de Formação de Juristas Populares - 1999. ....................... 206 

Quadro 2 - Curso de Formação de Juristas Populares - Formatação 2017. ............................ 207 

Quadro 3- Programa de Educação Jurídica Popular: Juristas Leigos. .................................... 217 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Esquema sobre a Autenticidade x Reprodutibilidade Técnica ............................. 119 

Gráfico 2 - Os Juristas Populares e os grupos de origem ....................................................... 167 

Gráfico 3 - Os Juristas Populares e os grupos de origem ....................................................... 167 

Gráfico 4- Municípios participantes do Curso de Juristas Populares ..................................... 177 

Gráfico 5 - Mapa de distribuição dos Juristas Populares nos municípios do Estado da Paraíba

 ................................................................................................................................................ 177 

 

 

L I S T A  D E  S I G L A S  E  A B R E V I A T U R A S  

 

AATR - Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia 

ACB - Ação Católica Brasileira  

AJUP – Assessoria Jurídica Universitária Popular 

CARE - Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 

CEAA – Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos. 

CEDHOR – Centro de Direitos Humanos Dom Oscar Romero 

CJP - Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Salvador/CJP 

CPL – Centro de Formação de Lideranças 

CEPLAR – Campanha de Educação Popular da Paraíba 

CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil  

CPP/BA - Conselho Pastoral dos Pescadores da Regional da Bahia 

CPT – Comissão Pastoral da Terra 

DANR – Direito Achado na Rua 

FARC - Forças Armadas Revolucionárias Colombianas  

FASE - Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional 

file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%202.docx%23_Toc23023155
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%202.docx%23_Toc23023156
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%202.docx%23_Toc23023157
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%202.docx%23_Toc23023158
file:///e:/Users/Advogada/Documents/Doutorado/Doutorado%20EDUCAÇÃO/TESE/Tese%20escrita%20final%20versão%202.docx%23_Toc23023158


 

 

FDDHMMA - Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves 

FATRES -  Fundação de Apoio aos Trabalhadores Rurais da Região do Sisal 

FUNDIFRAN - Fundação de Desenvolvimento Integrado do São Francisco  

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

IRPAA - Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada  

ISEB - Instituto Superior de Estudos Brasileiros  

JAC - Juventude Agrária Católica 

JUC - Juventude Universitária Católica 

JOC - Juventude Operária Católica 

JEC – Juventude Estudantil Católica 

JIC - Juventude Independente Católica  

MCP – Movimento de Cultura Popular 

MEB - Movimento de Educação de Base 

MNDH – Movimento Nacional de Direitos Humanos 

MOC – Movimento de Organização Comunitária 

MST – Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra 

MTD - Movimento dos Trabalhadores Desempregados  

MTST -  Movimento dos Trabalhadores Sem Teto  

NAIR - Nova Escola Jurídica 

OAB/PB – Ordem dos Advogados do Brasil – Paraíba - Seção João Pessoa 

OAB/BA – Ordem dos Advogados do Brasil – Bahia - Seção Salvador 

ONG – Organização Não-Governamental 

OSC – Organizações da Sociedade Civil 

PC - Partido Comunista  

PLPs – Promotoras Legais Populares 

PNE – Pessoa com Necessidades Especiais. 

PRONERA - Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

SAJU/UFBA - Serviço de Apoio Jurídico da Universidade Federal da Bahia 

SEC – Serviço de Extensão Cultural 

SEDUP - Serviço de Educação Popular 

UFPB – Universidade Federal da Paraíba 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.



12 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Desafio. Esta é a palavra que consegue sintetizar o meu pensamento como 

pesquisadora, acerca deste tema tão instigador. O trabalho conjunto com os meus interlocutores 

(Theodor Adorno, Walter Benjamin, Maria da Glória Gohn, Jadir de Morais Pessoa [meu 

orientador], Pierre Bourdieu, Paulo Freire, Luis Alberto Warat,  Lyra Filho, Michel Foucault, 

José Geraldo de Sousa Junior, Hans Kelsen, Alain Touraine, Nildo Viana, Renato Ortiz, José 

Ortega y Gasset, Jessé de Souza, Carlos Montaño, Maria Lúcia Duriguetto, Karl Marx, e outros 

pensadores, tão importantes quanto os citados) teve o condão de favorecer pouco a pouco o 

esvaecer de sombras, traçando iluminuras, enquanto epistemologicamente tecia-o, fio a fio, 

atribuindo-lhe cientificidade. 

José Saramago, escritor português, romancista, prêmio Nobel de Literatura de 1998 

(RODA VIVA - TV CULTURA, 2003), tece considerações quanto ao que consistiria de fato, 

o real. Para responder a esta questão, faz ilações a partir das seguintes ponderações: alguém 

dirá que somos feitos sobretudo de água, diz o escritor. Todavia, ao nos olharmos não vemos 

tanta água, talvez uma lágrima, ou mesmo, gotículas de suor; mas, setenta por cento (70%) é 

água. Eu olho e vejo sangue, carne e ossos. Não vejo a água, contudo, ela está lá! Então, conclui: 

o real seria aquilo que os nossos sentidos permitam captar, um simulacro; lembrando que os 

nossos sentidos são limitadíssimos, nós não podemos ver uma pequeníssima molécula, mas o 

microscópio pode. Somos incapazes de ver – aquilo que é infinitamente grande quando se está 

distante –, mas o telescópio pode. Portanto, precisamos juntar instrumentos para, 

cientificamente, aprimorar a visão. 

Certamente o objeto não se dá a conhecer, será necessário “buscar os instrumentos 

necessários” e, somente assim, talvez, se consiga desvelar, ir além do que está aparente, dissipar 

as sombras. Saramago ilustra com grande maestria esta assertiva ao formular narrativa sobre o 

mito da caverna; o escritor assevera: “[...] nós nunca vivemos tanto na caverna, como hoje. 

Hoje é que de fato estamos vivendo na Caverna de Platão”. Porque as próprias imagens que nos 

mostram substituem a realidade. Nós, efetivamente, estamos vivendo em mundo audiovisual; 

estamos, de fato, “[...] repetindo a situação das pessoas que estão aprisionadas ou atadas na 

Caverna vendo sombras e acreditando que estas sombras são realidade”. (CARVALHO, 2012). 

Ter coragem para vencer as sombras, o desafio é inefável. Além do que, é preciso 

cuidado para não subestimar ou, mesmo, superestimar às possibilidades propagadas nos 
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entrecortes dos feixes de luz. Mormente, muitos cuidados foram dispensados a cada etapa da 

investigação, haja vista, a atenção metodológica redobrada a fim de se escapar das ciladas e dos 

percalços que se experimenta no trajeto de um trabalho científico. 

A pesquisa que dá sustentação a esta tese procurou evidenciar o processo de formação 

do Jurista Leigo/Popular1, e as estratégias administrativas e jurídicas engendradas por este 

sujeito para o enfrentamento racional do Direito2. Para tanto, foi preciso adentrar 

sistematicamente os meandros da Educação Jurídica Popular. O cenário onde atua este ator 

social consiste nos Movimentos Sociais, Sindicatos, Associações de Moradores, Cooperativas 

de Reciclagem, Organizações Não-Governamentais - ONGs. A análise compreensiva deste ator 

social, nesses diferentes espaços, demonstra o quanto é importante e significativo vislumbrar e 

crer na existência de um Direito não estagnado, nem idealista, tampouco, rígido e intocável; ao 

contrário, manifestamente a experiência cotidiana destes atores sociais e agentes de cidadania 

encontra sua maior expressão no Direito “vivo”, que estabelece o diálogo entre a justiça social 

e o conhecimento necessário à sua realização. Esse projeto coletivo de Educação Jurídica 

Popular está orientado para uma formação em prol do Direito emancipatório, não subserviente, 

voltado para a libertação dos oprimidos.  

O Direito, segundo o jurista Hans Kelsen (1881-1973), pensador brilhante na área de 

produção jurídica, autor da Teoria Pura do Direito, consiste em um conjunto de normas. Kelsen 

acreditava que o direito estava posto, positivado, codificado na forma de normas escritas. Na 

contramão do Direito positivo e, em prol da defesa dos Direitos Humanos, o jurista crítico 

Roberto Lyra Filho, inaugura “O Direito Achado na Rua” - DANR, um movimento denominado 

de Nova Escola Jurídica Brasileira (NAIR)3, “que lhe indicou o nome e traçou o contorno de 

seus fundamentos” (SOUSA JÚNIOR, 2015, p. 3). A produção intelectual “O Direito Achado 

na Rua: Concepção e Prática”, sob a coordenação do professor José Geraldo de Sousa Junior, 

caracteriza-se como um projeto de direito auspicioso voltado para ação política emancipatória, 

                                                 
1 Sobre a instituição do Jurista Leigo/Popular e, mais especificamente, o significado do termo, será analisado no 

Capítulo 3.  
2 Aqui cabe um esclarecimento. O Direito, segundo Roberto Lyra Filho (LYRA FILHO, 1991, p. 7-12), deve ser 

compreendido para além das “imagens falsas ou distorcidas”. Isso significa que não raramente a palavra “associada 

ao Direito” é lei. Muitas das vezes o Direito não está objetivado na lei. Nestes termos, o professor Lyra Filho após 

análise epistemológica dos termos – Direito e Lei – infere algumas conclusões: “[...] que nada é, num sentido 

perfeito e acabado; que tudo é sendo. ” A ideia de transitividade de Paulo Freire se faz presente nesta ponderação 

lyriana, qual seja, na ideia de caracterizar o Direito pela via transformadora “de uma sociedade, de seu nível 

ingênuo ao nível crítico” (COSTA, 2017, p. 408). 
3 A sigla NAIR é uma homenagem à professora e pesquisadora Nair Heloísa Bicalho de Sousa. 
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fruto do esforço intelectual de vários estudiosos, como acadêmicos extensionistas4, juristas e 

militantes. Roberto Lyra Filho é o fundador de uma Nova Escola Jurídica que tem no Professor 

Geraldo Sousa Júnior seu combativo sucessor. Para Antônio Escrivão Filho, e outros (2015), O 

Direito Achado na Rua é um projeto de Formação Jurídica cuja finalidade é a transformação 

social e ampliação do acesso à justiça, 

 

[...] à superação das ideologias hegemônicas no campo do Direito, o jusnaturalismo e 

o juspositivismo, Roberto Lyra Filho orienta boa parte de sua obra à desconstrução 

das falsas imagens acerca do Direito, denunciando a ontologia furtiva que está na base 

de diversos discursos filosóficos, científicos e institucionais sobre o fenômeno 

jurídico [...] (ESCRIVÃO FILHO, CARNEIRO, et al., 2015, p. 75) 

 

Conforme Lyra Filho (ESCRIVÃO FILHO, CARNEIRO, et al., 2015, p. 63), a 

proposta de uma Nova Escola Jurídica deve “antes de tudo, reexaminar o Direito” com 

fundamento em uma ordem jurídica positivada, a partir de “princípios libertadores”. Não menos 

importantes, estudiosos de grande envergadura intelectual merecem destaque como Marilena 

Chauí, Antônio Carlos Wolkmer, Agostinho Ramalho Marques Neto e Tarso Genro. Neste 

ponto, importa lembrar que estes e outros autores rejeitam a matriz positivista que reduz o 

Direito ao formalismo legalista, de outro modo, defendem “uma Nova Cultura do Direito”; um 

Direito plural voltado para a práxis jurídica transformadora, defensor dos interesses, da 

liberdade e da conscientização dos povos oprimidos com vistas à superação da barbárie. 

(SOUSA JÚNIOR, 2015, p. 18) 

A presente pesquisa “Educação Jurídica Popular: Identidade e protagonismo de novos 

sujeitos de Direito” possui relevância científica, na medida em que, para além da justaposição 

de saberes das várias áreas do Direito e, em uma perspectiva interdisciplinar, suscita um 

enfrentamento racional e crítico em torno da formação do Jurista Leigo/Popular, tendo por 

pressupostos teóricos a sociologia reflexiva e compreensiva de Pierre Bourdieu. Assim, essa 

tese é o resultado das contribuições do pensamento de Bourdieu acerca das condições sociais e 

as operações concretas da vida cotidiana na formulação dos conceitos de campo, campo do 

Direito, campo do Poder, campo Jurídico, campo Político e Estado. 

A vasta literatura produzida pelo sociólogo Pierre Bourdieu, me permitiu perceber  que 

os conhecimentos utilizados, por ele, na construção de suas apropriações teóricas, assim como 

                                                 
4 Um grupo de estudantes do Curso de Direito da UnB engajados no projeto emancipador do “Direito Achado na 

Rua”, que dialoga com os Movimentos Sociais em prol de ações coletivas, produzindo, também resenhas, artigos, 

pesquisas, orientados para construção de um Direito emancipatório e acessível a todos.  
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o conceito de campo, é resultado de um conjunto de elaborações intelectivas estabelecidas no 

decorrer  de sua vida como sociólogo investigador; um exercício impregnado de práticas 

observáveis e observadas resultando em um mesmo pensamento, um modus operandi que se 

constitui e se ressignifica mergulhado nas práticas sociais. A sua peculiar forma de engajamento 

e intervenção política e social, segundo Pereira (PEREIRA, 2007, p. 12),“[...] tem contribuições 

a dar à ação política democrática à medida que lança luz na violência inerte das estruturas 

econômicas e sociais e nos processos muito sutis tendentes a favorecer a reprodução dessas 

estruturas”. 

Assumindo-se como um estudo da teoria crítica do Direito – pautada em Roberto Lyra 

Filho, José Geraldo de Sousa Junior e outros autores – a presente tese, a partir do “método 

praxiológico” bourdieusiano enseja compreender não somente o sistema das relações objetivas 

no qual o modo de conhecimento objetivista constrói, mas também as relações dialéticas entre 

essas estruturas e as disposições estruturadas nas quais elas se atualizam e que tendem a 

reproduzi-las; isto é, em contraposição ao conhecimento objetivista, Bourdieu desenvolve o 

pensamento racional que não se encontra respaldado nas estruturas, todavia, na perspectiva 

relacional – sujeito-objeto. Destarte, se constitui na relação dialética entre o Jurista Leigo/ 

Popular, a estrutura e as disposições estruturadas.  

Pierre Bourdieu desmistifica as ilusões sociais coletivas com o desvelamento dos 

mecanismos ocultos (currículos, objetivos propostos, avaliações), por meio dos quais, a 

dominação e a violência simbólica são forjadas. A classe que domina economicamente impõe 

sua cultura aos “dominados”, assim, a Educação cumpre o papel de legitimar essa violência até 

por esta educação ser parte de um sistema simbólico arbitrário, já que não se assenta numa 

realidade natural. A violência simbólica se expressa na imposição “legítima” e dissimulada, 

com a interiorização da cultura por todos os membros da sociedade. Os discursos filosóficos, a 

cultura, a educação; os movimentos sociais, sindicais, associativos e a globalização fazem parte 

do olhar sociológico-analítico de Bourdieu – nada parece escapar a esse olhar. O processo de 

exercício da violência simbólica vai sendo desempenhado além da Educação, pelo Estado, pelas 

mídias, nas igrejas, na arte elitizada etc. 
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Ano um, da Era Bolsonaro: tropeços e arremedos da educação? 

 

Em proêmio, importa trazer a colação algumas considerações acerca do atual 

contexto político, social e econômico do Brasil, efetivamente, no ano de 2019. Isso significa 

necessariamente uma imersão nos campos: virtual, político e econômico, a fim de, compreender 

as narrativas e as produções ideológicas que sutilmente se espraiam nos meandros das redes 

sociais por meio das fake news5. Trata-se de pensar na produção ideológica, no modus operandi 

utilizado por agentes políticos, jornalistas políticos, youtubers, jornais [escrito e falado] - 

“produtores profissionais de esquemas de pensamento e de expressão” (BOURDIEU, 2010, p. 

170).  As leis internas do campo político parecem não mais delimitar com a régua da ética a 

ação dos “produtores de opiniões”. Desse modo, a veiculação das fake news e a velocidade pela 

qual são veiculadas tencionam relações, organizam passeatas e esmagam, impiedosamente, 

reputações. No dizer de Jessé de Souza (2018), “as balas foram substituídas pelos assassinatos 

de reputação. As pessoas continuam vivas fisicamente, mas estão mortas socialmente”.  

(SOUZA, 2018, p. 21). No campo virtual, por detrás das “invisíveis” redes sociais “a luta pelo 

poder de definir nos seus próprios termos, [...], os esquemas classificatórios, em grande parte 

inconscientes e irrefletidos irão servir de orientação de comportamento a todas as classes sociais 

sob o seu jugo” (SOUZA, 2018, p. 97 - 98). A produção de políticas públicas voltadas para a 

proteção da pessoa humana de forma ampla e irrestrita, além de precária é irresponsavelmente 

retirada da pauta do Estado, provocando desdobramentos pouco ou nada republicanos na 

estrutura socialdemocrata do Estado Brasileiro. Nestes termos, a soberania do povo brasileiro 

tem sido afetada. Com efeito, os tempos são inóspitos. Impregnados de ações autoritárias e 

posições sectárias; para Bourdieu funciona como uma força de ideias capaz de influenciar e 

convencer pequenos grupos [profanos desacreditados] de que eles detêm a verdade. Com esta 

força de mobilização fomentam polarizações e violências.  

Em matéria de política econômica e social o Estado - a partir de uma ideologia 

neoliberal -, sutilmente assume a retórica empresarial. Com efeito, as coisas em jogo e 

interesses específicos, [...] os discursos políticos” e as benesses oferecidas ao mercado “definem 

o universo do que pode ser dito e pensado politicamente, por oposição ao que é relegado para 

o indizível e o impensável” (BOURDIEU, 2010, p. 169-170). Neste contexto, “o mercado é 

‘divinizado’ pela mera oposição com o Estado, definido como corrupto”. (SOUZA, 2018, p. 

                                                 
5 Notícias falsas. 
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21). Este é o breve panorama do final da primeira década do século XXI. Coincidentemente, o 

ano de 2019 é o ano em que finalizo a presente tese de doutoramento. Reminiscências. Em 

termos gerais, tenciono expor as implicações de uma pesquisa social pautada em pensadores 

como Paulo Freire, Pierre Bourdieu e seus colaboradores em tempos de arrefecimento e ataque 

as Universidades Federais, Movimentos Sociais, Organizações Não Governamentais (ONGs), 

Sindicatos e Associações, enfim, ofensivas que golpeiam as garantias individuais e coletivas 

conquistadas e incrustadas na Constituição cidadã de 1988.    

Na perspectiva do sociólogo Pierre Bourdieu (2012), para compreender o atual 

movimento do campo social e político, as relações sociais ali engendradas para o enfrentamento 

e superação das violências simbólicas, necessário se faz conhecer no conjunto das relações entre 

dominantes e dominados como se dá aquilo que Bourdieu nomeou de “uma espécie de conluio 

imaginário6. Os jogadores são ligados entre si por um “mesmo investimento fundamental no 

jogo de que eles têm o monopólio [...]”, a solidariedade. “Os grupos unidos por uma forma 

qualquer de conluio (como conjuntos de colegas) ”, atacam com ferocidade o “inimigo da vez” 

destruindo, de modo implacável, a reputação de indivíduos e instituições públicas geralmente 

por meio de boatos e/ou fake news, difundidos pelas redes sociais (Instagram, facebook, twitter, 

watzzap, telegram), evidenciando mecanismos de violência simbólica. Assim, no atual contexto 

político-educacional brasileiro o “inimigo da vez” é o educador Paulo Freire - representante de 

um conjunto de ideias e visão de mundo que expressam a liberdade, o diálogo e a consciência; 

com efeito, ingredientes indispensáveis à garantia dos direitos sociais.  

Nita Freire7, no ano de 2014 ao proferir Conferência a um grupo de juristas na 

Escola de Serviço e Justiça, em Buenos Aires sistematiza o legado do pensamento freireano ao 

asseverar que Paulo Freire “ao lado de outros intelectuais que enriqueceram o pensamento de 

esquerda mundial” cunhou uma “nova leitura do mundo, humanista e transformadora”. (NITA 

FREIRE, 2016, p. 67). Esta herança ideológica de Paulo Freire, no atual contexto brasileiro 

fomenta “simpatias e aversões, fantasias e fobias, apoios e reprovações”.  

Nisto consiste o desafio desta tese: subverter a nova ordem e resistir. 

 

 

                                                 
6 Destaque itálico do autor. 
7 Ana Maria Araújo Freire (Nita Freire) – Mestre e Doutora em Educação. Viúva de Paulo Freire e sucessora legal 

dos direitos à obra freireana.  
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O Jurista Leigo/Popular: “fio condutor” e conexões.  

 
Cumpre destacar a carência de produção científica acerca do Jurista Leigo/Popular, 

sua formação e a amplitude desta gênese. Os impactos desta Educação Jurídica Popular na sua 

comunidade [movimentos sociais, sindicatos, associação de moradores, cooperativas] também 

é proeminente; de igual modo, este ator social encontra pouca ou quase nenhuma ressonância 

em programas stricto sensu nas áreas da Educação [em Direitos Humanos], da Sociologia e, 

também, do Direito. Com exceção de alguns trabalhos que trataram do tema dando enfoque, 

ora nas Organizações Não-Governamentais/ ONGs, ora na Educação Jurídica Popular, mas 

sempre tendo como referência a Assessoria Jurídica de Advogados Populares, a maioria das 

pesquisas levantadas deixou de analisar a estrutura curricular dos cursos de formação do Jurista 

Leigo/Popular, qual seja, no seu aspecto pedagógico, os fatores determinantes de seu 

engendramento na sociedade brasileira e os impactos das ações deste agente social no âmbito 

jurídico para o protagonismo na defesa dos direitos coletivos de sua comunidade de origem. 

Outra peculiaridade presente nestes trabalhos diz respeito ao recorte do objeto e a metodologia 

da pesquisa. Os pesquisadores [a grande maioria] desenvolveram estudos de casos e escuta de 

depoimentos dos atores sociais envolvidos na formação; alguns outros [e poucos] fizeram um 

mapeamento de territórios “cercados” por fazendeiros envolvidos com o agronegócio e/ou 

usinas e barragens. 

Por derradeiro, fica perceptível a quase completa ausência de uma análise teórico-

pedagógica consistente do Curso de Formação do Jurista Leigo/Popular, tal como sua base 

teórica, metodologias de ensino e avaliação dos Juristas e do Curso de Formação. Notei também 

a falta de um detalhado e parcimonioso levantamento e caracterização do perfil dos professores 

que atuam nestes cursos de formação (nível de escolaridade, profissão, vinculações 

epistemológicas e ideológicas). Se junta a estes, o conteúdo programático (Organização 

Curricular) tempo e periodicidade dos cursos. 

Assim, fora de dúvida, o objeto científico de análise desta tese está encharcado de 

relevante valor social e político, na medida em que, seguramente é em certo modo uma reflexão 

crítica do Direito Dogmático, apartado da vida, eivado de formalidades, constituído de um 

conjunto de normas a serem “obedecidas” não por serem justas, mas, por representarem a 

pretensão “invisível” do Estado. Analisar o acesso de atores sociais e suas comunidades 

[camponesas], a uma diversidade de direitos (retomada da terra esbulhada, para a justa e 
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adequada demarcação e sua escrituração, subsídios para o cultivo da terra, insumos para o 

cultivo de culturas próprias da Agricultura Familiar, e outros benefícios sociais) significa 

prospectar um Direito democrático, fraterno, libertário e emancipador. Esta visão emancipadora 

do Direito, na perspectiva de Lyra Filho, compreende que o Estado não é o único produtor do 

Direito. De outro modo, para este estudioso e seus seguidores o Direito é literalmente construído 

na “Rua”, nas relações sociais. São os moradores do campo, dos becos e vielas das cidades que 

a partir de um projeto político de transformação social constroem o Direito. Neste aspecto, o 

Direito é “vivo”! 

Efetivamente, busquei por meio da pesquisa documental e bibliográfica, levantar, 

identificar e analisar os cursos (pré-selecionados) de Formação do Jurista Leigo/Popular e os 

impactos desta formação nas suas respectivas comunidades. 

Neste ponto, vale um parêntese. É manifesto. Minha metodologia encontra amparo no 

conceito de metodologia da antropóloga Mirian Goldenberg (2004). Ao tratar da metodologia 

que tenho “buscado seguir”, ela aponta: “o que determina como trabalhar é o problema que se 

quer trabalhar: só se escolhe o caminho quando se sabe aonde se quer chegar”. Nessa direção, 

cumpre observar que a princípio minha análise se pautava no tipo de pesquisa documental e 

bibliográfica, contudo, no decorrer da investigação e no contato com os sujeitos pesquisados, 

mais, autores como Kaufmann (2013) e Pierre Bourdieu (2007), cuja teoria ou método deve 

estar respaldada na “interação entre o pesquisador e aquele ou aquela que interroga”, me 

encontrei com a Entrevista Compreensiva (BOURDIEU, 2007, p. 693). Considerando as 

“emoções, valores e subjetividades” tive a percepção de que escutá-los poderia trazer 

acréscimos e até novos elementos à pesquisa. Nisto consiste a arte, a grandeza e a criatividade 

das metodologias que dão respaldo as investigações científicas nas Ciências Sociais, Educação 

e áreas afins. Uma sociologia compreensiva8 desenvolvida “em especial, por Durkheim e 

Weber”, apropriada de forma crítica por Pierre Bourdieu. Segundo Canezin (2006), o sociólogo 

Bourdieu dialoga com pensadores da sociologia clássica e se propõe “discutir a articulação entre 

o ator social e a estrutura/condições objetivas”; denominada por ele de “conhecimento 

praxiológico”.   Nestes termos, o Projeto inicial desta pesquisa não passou pelo crivo de um 

Comitê de Pesquisa deixando de gerar, portanto, o Termo de Livre Consentimento.  Deste 

                                                 
8 “O qualitativo ‘compreensiva’ já fornece uma indicação. É preciso compreendê-lo aqui no sentido weberiano 

mais estrito, isto é, quanto a intropatia é apenas um instrumento visando uma explicação, e não um objetivo em si 

ou uma compreensão intuitiva que bastaria a si mesma. O objetivo principal do método é a produção da teoria” 

(KAUFMANN, 2013, p. 28) 
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modo, os nossos sujeitos entrevistados tiveram as suas identidades preservadas e seus nomes 

substituídos por codinomes. Confirmando assim a tese de Goldenberg de que “o pesquisador 

deve estar preparado para lidar com uma grande variedade de problemas teóricos e com 

descobertas inesperadas, e, também, para reorientar o seu estudo” (GOLDENBERG, 2004, p. 

14-36); (CANEZIN, 2006, p. 112). 

Visando compreender este modus operandi de pesquisa, Goldenberg traz uma citação 

de Bourdieu, que explica: 

 

[...] a importância da ‘interrogação sistemática de um caso particular’ para retirar dele 

as propriedades gerais ou invariantes, ocultas ‘debaixo das aparências de 

singularidade’.  

‘É ele [o raciocínio analógico] que permite mergulharmos completamente na 

particularidade do caso estudado sem que nela nos afoguemos, como faz a ideografia 

empirista, e realizarmos a intenção de generalização, que é a própria ciência, não pela 

aplicação de grandes construções formais e vazias, mas por essa maneira particular de 

pensar o caso particular que consiste em pensá-lo verdadeiramente como tal. Este 

modo de pensamento realiza-se de maneira perfeitamente lógica pelo recurso ao 

método comparativo, que permite pensar relacionalmente um caso particular 

constituído em caso particular do possível’. (GOLDENBERG, 2004, p. 35) 

 

No caso específico das entrevistas, “me parece indispensável tentar explicar ” as razões 

pelas quais optei por este procedimento. Resisti à metodologia das entrevistas estruturadas e 

semiestruturadas, cujos conteúdos muitas das vezes, se constituem em um mesmo padrão de 

“opiniões superficiais”, optei pela entrevista compreensiva. A ideia de adotar o procedimento 

da entrevista compreensiva é bastante oportuna, embora, como Kaufman (2013), compreenda 

que, devido a “complexidade infinita” de “toda entrevista”, torna-se “absolutamente 

impossível” abstrair do sujeito entrevistado uma “compreensão total” do tema que se deseja 

investigar/conhecer.  Neste tipo de metodologia o entrevistador “provoca o envolvimento do 

entrevistado nas questões”, pautadas para análise. (BOURDIEU, 2007, p. 693); (KAUFMANN, 

2013, p. 40) 

Feito este parêntese, vale ressaltar que os sujeitos da pesquisa foram entrevistados9 no 

lugar de preferência de cada um deles. “Isso tem um nome: o enquadramento [...]. Bem 

                                                 
9 Embora as entrevistas sejam complexas e de difícil redução, compilei alguns fragmentos imprescindíveis à 

análise e compreensão do conteúdo prospectado, nesta investigação. Segundo Kaufmann (2013, p. 98-132) “a 

representação não é, [...], um simples reflexo, ela é um momento crucial no processo dialético de construção da 

realidade”, neste sentido, analisei o material coletado das entrevistas. “Graças a essa alquimia sutil”, decidi 

selecionar um de meus sujeitos entrevistados e, então, coloquei no apêndice da presente tese. Utilizei um conjunto 

de informações relevantes, “informativas”, bem argumentadas, acerca dos impactos da Formação Jurídica Popular 

tanto na vida pessoal, quanto na prática cotidiana da comunidade em que vive o Jurista Leigo/Popular, além de 

outros aspectos importantes [para robustecer] ao conjunto de dados coletados; a biografia do sujeito também foi 
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enquadrada, a pesquisa qualitativa pode ter maior liberdade e, logo, ser mais inventiva”. 

(KAUFMANN, 2013, p. 56). Na primeira etapa das entrevistas foram vinte e três (23) os 

sujeitos que “nos confiaram a propósito de sua existência e de sua dificuldade de viver” suas 

experiências de vida com o Curso de Formação Jurista Leigo/Popular. A maior parte das 

entrevistas foram realizadas no segundo semestre do ano de 2018. Deste universo de 

entrevistados, dezesseis (16) eram Juristas Populares, sete (07) gestores dos cursos de formação 

pesquisados, três (03) da Fundação Margarida Maria Alves/FDDHMMA/PB e quatro (04) da 

Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais/AATR/BA. (BOURDIEU, 2007, p.09). 

Aqui vale considerar a escolaridade de nossos sujeitos. Dos dezesseis (16), juristas 

entrevistados, cinco (5), deram prosseguimento aos estudos, ingressando, inclusive, no curso 

superior. Destarte, duas (2) Pedagogas, uma das quais, cursou Especialização em 

Psicopedagogia; um (1) Filósofo [Licenciatura]; uma (1) Bióloga [Licenciatura]; um (1) 

Advogado. Neste passo, faz-se necessário considerar que alguns deles [à época do Curso de 

Formação Jurista Popular] não havia completado o Ensino Médio, todavia, motivados pelo 

Curso de Formação decidiram concluir a etapa final da Educação Básica – destes, somaram-se 

sete (7). Entretanto, dois (2) sujeitos declararam ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental.  

Uma (1) de nossas entrevistadas afirmou não ter concluído a Primeira Fase do Ensino 

Fundamental; uma (1) Jurista, nos revelou que não concluiu a Segunda Fase do Ensino 

Fundamental.  

A faixa etária dos nossos Juristas entrevistados, a saber, assim ficou demarcada:  um 

(1) entre 20 e 30 anos; sete (7) entre 31 e 40 anos; três (3) entre 41 e 50 anos; três (3) entre 51 

e 60 anos; dois (2) entre 61 e 70 anos. 

Embora, a questão do gênero não tenha se constituído um dos critérios para a nossa 

investigação, é pertinente trazer o quantitativo de homens e mulheres entrevistados (as). 

Respectivamente, quanto aos dezesseis (16) juristas, entrevistamos oito (8) homens e oito (8) 

mulheres; no que tange aos gestores das entidades AATR e FDDHMMA, as sete (7) pessoas 

entrevistadas se resumiram em dois (2) homens e cinco (5) mulheres. Ou seja, entrevistamos 

um (1) Pedagogo/Teólogo, um (1) advogado, uma (1) Psicóloga/Psicopedagoga, quatro (4) 

advogadas. 

                                                 
considerada. Todo este movimento de análise dos dados resulta na desejosa e amadurecida simbiose de 

sentimentos, episódios e informações relevantes à elaboração teórica.   
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No planejamento de investigação fiz a previsão de promover as entrevistas somente 

no ano de 2018. Todavia, quebrei o protocolo quando surgiu a oportunidade de ouvir os Juristas 

Populares reunidos em um Encontro de Juristas Populares, organizado pela Fundação 

Margarida Maria Alves.  

Este fato se deu no ano de 2019, respectivamente, dia 18 de maio quando participei do 

Encontro de Juristas Populares, na cidade de João Pessoa – PB. Naquela ocasião, entrevistei 

mais dois (2) Juristas Populares e pude assistir uma variedade de depoimentos envolvendo vinte 

e cinco (25) Juristas Populares. Destes sujeitos, quatro (4) já haviam sido entrevistados na 

primeira etapa. Do grupo de vinte e um (21) Juristas Populares, dois (2) concederam entrevista, 

individualizada. Os outros dezenove (19) foram sendo ouvidos, pela pesquisadora, a partir de 

depoimentos provocados por uma dinâmica coletiva de perguntas e respostas. As questões, 

previamente formuladas, tiveram por objetivo promover um “mapeamento da atuação dos/as 

Juristas Populares”10, no Estado da Paraíba. 

Os dois entrevistados tratam-se de Juristas Populares. A primeira se apresentou com o 

nome social de Kathy Silva (transexual). O segundo jurista, Romildo José se identificou como 

- Gay.  

Entrevistados, pessoalmente, foram um total de dezenove (19) pessoas. 

Respectivamente, os dois entrevistados do dia 18 de maio de 2019 exercem atividades no 

mercado informal. Um é porteiro “folguista”, outra, exerce atividades de administração de uma 

ONG social: “As Trapas”. Quanto à formação, ambos/as cursaram o 2º Grau.  

Cumpre, então, enumerar um conjunto de questões previamente formuladas, pela 

equipe da FDHMMA e respondidas pelos/as Juristas Populares: nome completo; 

grupo/movimento/sindicato ao qual está vinculado atualmente; qual o cargo/função que ocupa 

no movimento/grupo?; quais as principais áreas de atuação do grupo/movimento? Qual é nesse 

momento a principal luta desse grupo/movimento?; como você está inserido/a nessa luta? Conte 

um pouco como se dá a sua participação nessa luta?; conte um pouco como o aprendizado do 

curso de Juristas Populares ajudou a resolver algum conflito/problema que você viveu, a nível 

pessoal ou na sua atuação nos movimentos/grupos?  

É importante registrar que o Curso de Formação da AATR/BA por se tratar de um 

curso ofertado nos interiores do sertão Baiano é natural que os juristas se encontrassem junto a 

                                                 
10 Título do questionário aplicado aos Juristas Populares, pela FDHMMA. Questionário, anexado. 
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suas comunidades, assim, embora eu estivesse ido à cidade de Salvador por duas vezes no ano 

de 2018, não foi possível encontrar com juristas egressos, ou mesmo, em processo de formação. 

Sendo assim, trabalhei com os registros da própria AATR.  

A minha tese atesta que a AATR/BA, com a finalidade de viabilizar a participação dos 

sujeitos, no curso Juristas Leigos, promove o curso de Formação em parceria com os 

Movimentos Sociais, os Sindicatos, a Pastoral da Terra ou da Pesca, e até mesmo, outras 

Organizações Não-Governamentais (ONGs). Assim, os Juristas Leigos atuam junto as suas 

comunidades, defendendo os interesses de seu grupo. Nesse sentido, todas as informações sobre 

os Cursos de Formação dos Juristas Leigos foram constituídas a partir das entrevistas dadas por 

seus gestores atuais ou, mesmo, de gestões anteriores ao ano de 2018, ademais, houve 

considerável coleta de documentos e fotografias dos Juristas junto a AATR.  Reitera-se que tais 

documentos foram coletados dos arquivos da Coordenação de Juristas Leigos. Tudo 

desenvolvido sob o manto do rigor, da transparência e da ética, na pesquisa.  

Com efeito, os atos procedimentais da investigação consideraram, via de regra, os 

registros oficiais (fichas de inscrição, Regimento e Estatuto das instituições pesquisadas; fichas 

de avaliação do curso), fotografias, publicações (revistas, folders, boletins impressos e on-line, 

outros) das ONGs e/ou Entidades pesquisadas os quais informam, além da estrutura 

organizacional, a rotina pedagógica e administrativa de cada uma das entidades pesquisadas.  

As entidades pesquisadas foram a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais 

da Bahia- AATR/BA e a Fundação de Defesa de Direitos Humanos Margarida Maria Alves de 

João Pessoa na Paraíba-FDDHMMA/PB. A escolha das mesmas se deu por meio de quatro 

critérios. O primeiro, a regularidade com que os Cursos de Formação de Jurista Popular e 

Juristas Leigos, são oferecidos; o segundo, as metodologias empregadas na formulação da 

Educação Jurídica Popular – pensada por cada uma destas instituições -, tendo por esteio 

pedagógico os princípios e fundamentos de Paulo Freire; em terceiro lugar, valeu considerar a 

trajetória de atuação [das duas ONGs] junto aos movimentos sociais por mais de dez (10) anos; 

em quarto e último lugar - embora, não menos importante -, a pluralidade e singularidade dos 

sujeitos “alvos” da formação de cada uma das duas entidades. A AATR, tem por sujeito o 

homem do campo “articulado em torno de uma região ou de conflitos específicos” que em sua 

grande maioria orbitam em torno da grilagem de terras, do coronelismo e mandonismo locais – 

peculiaridades do contexto nordestino/baiano. De outro modo, a FDDHMMA atua junto aos 

movimentos sociais urbanos e “comunidades periféricas da cidade” de João Pessoa. 
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Especificamente, desenvolvendo ações em “duas áreas temáticas: Direitos Humanos e 

Democratização da Justiça”, esta segunda e última temática entrelaçada “com a formação de 

Juristas Populares e assessoria aos grupos e comunidades” com o firme propósito de “socializar 

o saber jurídico [...] para as lutas de emancipação social”.  (SILVA e COELHO, 2018, p. 9); 

(BAHIA, 2012, p. 2). 

O meu contato com cada uma das entidades aconteceu em momentos distintos – 

sempre por meio de agendamento prévio, via telefone e/ou e-mail. O primeiro contato 

estabelecido - a cada uma das organizações - serviu para apresentar a proposta da pesquisa, 

levantar a diagnose e promover uma primeira coleta de dados documentais. O segundo contato 

favoreceu a mais um conjunto de coleta de dados; a possibilidade de escolha de alguns sujeitos 

para entrevistas e a efetividade das mesmas. Uma terceira aproximação se deu no mês de maio, 

do ano de 2019. Este último contato ocorreu somente junto a Fundação Margarida Maria Alves, 

por conta de um Encontro de Juristas Populares, organizado [pela FDDHMMA] na cidade de 

João Pessoa. A escolha dos sujeitos da pesquisa seguiu a metodologia da indicação de seus 

gestores, ou mesmo dos companheiros Juristas Populares. Num determinado ponto das 

entrevistas instalou-se um espírito de confiança entre a pesquisadora e o/a entrevistado/a, fator 

este determinante para indicações de Juristas egressos. Os que eram lembrados e indicados 

entravam na lista de entrevistados. Por vezes, aqueles indicavam outros; cumpre considerar que 

ninguém melhor do que eles próprios para conhecer sobre o universo dos Juristas Populares, 

local de moradia, ocupação e demandas de suas comunidades, em maior profundidade. 

 Vale reiterar, no que concerne aos “[...] instrumentos para a obtenção das informações, 

e, de modo especial, o desafio da construção dos dados”, as entrevistas, in loco, se constituíram 

em um destes desafios. Aprouve ouvir os responsáveis diretos pelo Curso de Formação dos 

Juristas Leigos/Populares, os formadores e cursistas e/ou egressos destes cursos. Estes 

instrumentos tiveram por objetivo levantar uma amostra fidedigna de material complementar 

para o fim de refutar e/ou construir críticas quanto a aspectos relevantes para o alcance dos 

objetivos prospectados na pesquisa realizada. Outro fator importante a ser esclarecido deve-se 

ao procedimento das entrevistas em relação aos sujeitos pesquisados.  Considerando questões 

éticas da pesquisa – respeito a individualidade, consentimento livre e esclarecido, da 

possibilidade da desistência ao longo do processo de investigação -, antes que se iniciasse cada 

entrevista a pesquisadora expôs, a cada pessoa entrevistada, todos os propósitos da pesquisa. 

Esclarecidos acerca da cientificidade do trabalho e de seu alcance acadêmico, político e social, 
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todos, indistintamente compreenderam a relevância do tema se colocando à disposição para 

contribuir. Acordados, assim, foi dado o prosseguimento à pesquisa. (LÜDKE, OLIVEIRA, et 

al., 2009, p. 98-99). 

Dito isto, o mesmo ímpeto consistiu no esforço de examinar atentamente o tema da 

pesquisa considerando as “situações reais da atividade científica”; esta é a razão pela qual a 

pesquisadora deverá manter-se racionalmente equilibrada e ciosa de que “só é possível esperar 

construir problemáticas [...] com a condição de renunciar à ambição impossível, [...], de dizer 

tudo sobre tudo e de forma ordenada”. (BOURDIEU, CHAMBOREDON e PASSERON, 2015, 

p. 21) 

Um aspecto manifesto em relação aos Juristas chamou-me a atenção durante a 

investigação. A questão especificamente estava ligada ao modo pelo qual cada uma das 

entidades investigadas tratou de nomear este ator social. É importante destacar a distinção em 

relação a nomenclatura. A AATR, o chama de Juristas Leigos. Diferentemente, a FDDHMMA, 

se reporta a eles como Juristas Populares. As entrevistas com as atuais coordenadoras dos 

Cursos de Formação, de ambas as entidades [AATR e FDDMMA], foram elucidativas no que 

tange a esta questão. Optei por transcrevê-las logo, a seguir.  

Lili11 como prefere ser chamada foi entrevistada no dia 20 de novembro de 2018, terça-

feira, às 8h30min. da manhã, na Biblioteca da Sede da AATR. Lili foi escolhida para a 

entrevista por ser advogada da AATR e a atual Coordenadora Pedagógica do Curso de 

Formação de Juristas Leigos.  A partir de um determinado momento, pergunto a Lili sobre as 

possíveis críticas que a AATR poderia estar sofrendo por parte da Ordem dos Advogados do 

Brasil – OAB-BA, Seção Salvador –, sobre o tipo de profissional que eles estariam formando. 

Assim, questiono também se os Juristas Leigos poderiam ser comparados aos rábulas12?  Ela 

explica: 

Quando o Programa surgiu, em 1992, foi um período de efervescências das 

Juventudes Operárias, Movimento da Igreja. Estes Movimentos estavam bastante 

próximos da AATR. Então, o termo “leigo” tem até uma aproximação com o conceito 

católico de Sacerdote Leigo, ou seja, aquele que não tem a habilitação dada pela 

instituição católica. No nosso caso, o Jurista Leigo - ele tem o conhecimento jurídico, 

mas, ele não tem a habilitação institucional para advogar. Na abertura de toda turma 

de Juristas Leigos, nós apresentamos um material do que é o Jurista Leigo e a 

                                                 
11 Considerando que a Coordenadora Pedagógica da AATR já possui um apelido pelo qual sente-se bastante 

confortável, decidimos [entrevistada e pesquisadora] qualifica-la nestes mesmos termos.  
12 Para melhor esclarecimento do leitor passo a apresentar duas versões do termo Jurídico Rábula que se 

completam: 

 Rábula: Diz-se também daquele que advoga sem ser formado. (HARTJE, 2012, p. 289). Para a maior 

compreensão, ver subitem que trata, especialmente, o Rábula - no Capítulo 2.  
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concepção dele. Dentre os pedidos “singelos” da entidade – “Você está aqui, mas, não 

vai se formar um advogado”, porque este título quem confere é a Faculdade de Direito, 

e, depois, a OAB. Ninguém, está aqui para montar um escritório, por exemplo. (Lili) 

(Informação verbal). 

 

Corroborando as declarações da Coordenadora Pedagógica do Curso de Formação – 

Lili, trago um fragmento do Programa de Educação Jurídica Popular: Juristas Leigos, (AATR, 

2010 ?, p. 01): 

A proposta não é criar rábulas ou levarem os (as) cursistas a acreditarem que podem 

dispensar o advogado profissional, mas o de discutir a formação do Estado brasileiro, 

socializar os conhecimentos básicos de direito, formando multiplicadores aptos a 

contribuir com a transformação da realidade em que vivem. 

 

Esclarecida sobre o uso e aplicação jurídica do termo Jurista Leigo, questionei a 

coordenadora se o status de “Advogado/a” já não teria “subido” à cabeça de algum dos Juristas 

Leigos. Ela revela que sim. “Certa vez, aconteceu algo muito engraçado. ”  Segundo ela, um 

Jurista logo depois de ter concluído o curso teria feito uma plaquinha com os seguintes dizeres: 

“ADVOGADO POPULAR”. Declarou ainda, que o Jurista chegou a alugar uma sala para 

atender a comunidade da região dele; o mais dramático naquela situação, teria sido a cobrança 

de honorários. A Coordenadora afirmou que depois desta experiência constrangedora, a equipe 

pedagógica do Curso de Formação Juristas Leigos incluiu na pauta do primeiro encontro do 

Curso, esclarecimentos, do tipo: “vocês não estão aqui para serem advogados!  Vocês serão 

multiplicadores. Irão apreender as ferramentas jurídicas e incidir nos Órgãos do Poder”.  

Shirley-Maria, é advogada e especialista em Direito Civil. Esteve à frente da 

Coordenação Pedagógica do Curso de Formação dos Juristas Populares – João Pessoa/PB, nos 

anos de 2005 - 2017. À época da entrevista estava na vice-presidência do Conselho Estadual de 

Direitos Humanos/PB. Shirley-Maria foi entrevistada em 27 de novembro de 2018, uma terça-

feira. Marcamos a conversa por telefone para as 15h30min., em seu apartamento. No momento, 

da entrevista ela estava passando por uma fase difícil, em sua vida. No ano de 2017 foi vítima 

de um grave acidente moto ciclístico. Sua situação era complexa devido as intervenções 

cirúrgicas pelas quais, se submetera. Shirley-Maria me recebeu sentada em uma cadeira de 

rodas, todavia, com serenidade e desenvoltura. Após situá-la nas intenções da pesquisa e obter 

a sua concordância concedeu-me a entrevista. De início, relatou os fatos pelos quais resultaram 

no seu afastamento da Coordenação Pedagógica do Curso de Formação dos Juristas Populares. 

Durante a nossa entrevista ela confessou que fisicamente estava afastada das atividades, 

contudo, emocionalmente, se sentia “ligada” ao grupo.  
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Quanto ao emprego do termo Juristas Populares diferentemente da AATR, ela 

argumenta: 

A Fundação Margarida Maria Alves desenvolve uma Educação Jurídica Popular e é, 

realmente, importante enfatizar que nós não trabalhamos com este conceito do 

“Leigo”. A razão é simples, não há o Jurista Popular Não-Leigo, assim, não há porque 

inserir este conceito “Leigo”. No caso, da Fundação resolvemos sair desta dicotomia, 

jurista leigo e não-leigo, isto porque não estamos fazendo um contraponto com aquele 

que domina a técnica e outro não. É outra coisa. Nós pensamos em um agente social 

que faça aconselhamento, mediador e/ou provocador. (Shirley-Maria) (Informação 

verbal). 

 

Em síntese, reservadas as peculiaridades e diferenciações entre as duas terminologias, 

e, a despeito das considerações conjecturadas por cada uma das coordenadoras das entidades 

pesquisadas, os objetivos destes sujeitos “Jurista Popular” e o “Jurista Leigo”, se aproximam 

e apontam para o “desencastelamento” do saber jurídico ‘encastelado nos muros fechados das 

faculdades’, contribuindo para o exercício do direito “vivo” e democrático. (BAHIA, 2012, p. 

3). 

Reitero que as entrevistas serviram para complementar os dados documentais que 

vinham sendo coletados. E, mais: servem para pontuar, ainda que, “a compreensão torna-se 

uma pura apreensão de um conhecimento social incorporado pelos indivíduos”. (KAUFMANN, 

2013, p. 46). Resultando, assim, em uma coletânea de questões abertas e semi-diretivas, cujo 

interesse central consistiu em compreender quem é o Jurista Leigo/Popular, para tanto, fez-se 

necessário pensar concomitantemente na Educação Jurídica Popular. Em entrevista, Lili, 

dialogou sobre a estrutura de ensino pensada para o Curso de Formação Juristas Leigos. Ela 

declarou o quanto considera os cursos de Direito rígidos e impermeáveis a qualquer tipo de 

proposta inovadora. Embora os conhecimentos sejam, por ora, debatidos nas universidades, são 

endógenos – per si. Além do que, são conhecimentos que apenas cristalizam em torno de um 

profissional que sai da instituição [apenas] preparado para o mercado, muitas das vezes 

tornando-se “concurseiro”, sem o compromisso social, desvirtuado, inclusive desobrigando-se 

de oferecer o retorno social – compromisso ético de qualquer cidadão que se forma em uma 

universidade pública e gratuita. A partir da narrativa da coordenadora do Curso de Formação 

Jurista Leigo/Popular foi possível identificar no processo de formação jurídica, um dos “nós” 

comprometedores do livre exercício da advocacia cidadã. Segundo ela tal problemática é 

histórica. Sustenta e considera que a elite, prioritariamente, tem tido acesso ao conhecimento 

jurídico há mais de 200 anos, em detrimento do acesso a ele, por parte das classes populares. 

Nesse sentido, o projeto de formação proposto pela Associação de Advogados de Trabalhadores 
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Rurais - AATR, tem por escopo o desencastelamento do Direito. Questionada sobre qual perfil 

do sujeito vislumbra ao final do curso, a coordenadora Lili respondeu: “Vislumbramos um 

sujeito protagonista. Acreditamos que o Direito deve ser acessado por outros agentes que não 

alisam os bancos acadêmicos”. É nesta perspectiva que os advogados populares da AATR 

entendem o programa Juristas Leigos, considerando a pluralidade cultural dos sujeitos 

individual e coletivo tendo em vista que estes povos e comunidades acumulam histórias, têm a 

sua própria dinâmica de vida. O projeto de Educação Jurídica da AATR tem como pilar teórico, 

a proposta de ensino freireana. Nestes termos, no que tange a pedagogia libertadora freireana, 

o documento do (AATR, 2010 ?), assevera: 

 

Dialogando com Paulo Freire, é possível enxergar, na ideia de libertação, o 

pressuposto da emancipação. ‘Os oprimidos, nos vários momentos de sua libertação, 

precisam reconhecer-se como homens, na sua vocação ontológica e histórica de ser 

mais. [...] A reflexão e a ação se impõem ...” Assim, conclui Freire que ‘ninguém 

liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão’ na 

transformação da realidade. 

 

Neste passo, a Coordenadora do Curso de Formação Juristas Leigos/AATR/BA, Lili, 

em entrevista, corrobora a narrativa trazida no já referido documento. Segundo ela:  

 

Nós não sabemos tudo, por exemplo: se eu sei como impetrar um habeas corpus, os 

povos do campo sabem como utilizar determinada erva. Enquanto bacharéis em 

Direito, advogados e advogadas nós não temos acesso a estas informações, nisto 

consiste a riqueza de nossa experiência, conviver com agentes da comunidade e 

desenvolver metodologias de ensino a partir de suas vivências. E, eu asseguro, nós 

aprendemos muito mais! (Informação verbal). 

 

De igual modo, porém, reservadas peculiaridades, Vera colaboradora da Fundação 

Margarida Maria Alves – João Pessoa/PB, nota o compromisso singular da Formação de Jurista 

Popular: o de “ajudar pessoas das comunidades que não têm nenhum conhecimento do Direito 

[...] socializar Direitos e Cidadania para e com estas pessoas e suas comunidades”. Vera, é 

psicóloga e mestre em antropologia. Chegou na Fundação no ano de 1989. Nossa entrevista 

aconteceu no dia 26 de outubro de 2018, às 14h30min. A conversa ocorreu na Área de 

Convivência da sede da FDDHMMA. Combinamos que a entrevista aconteceria em uma 

perspectiva do diálogo aberto. Assim, nosso diálogo se desenvolveu em um clima cortês e 

acolhedor. A psicóloga Vera trouxe em sua fala bastante subsídios que auxiliaram na 

compreensão de nosso sujeito da pesquisa: o Jurista Leigo/Popular. 
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Esse breve introito serviu, por um lado, para discorrer acerca da metodologia da 

pesquisa que dá sustentação a esta tese; de outro, apresentar o sujeito da pesquisa a partir da 

perspectiva das duas entidades pesquisadas que têm ofertado a formação nos últimos dez (10) 

anos. 

A tese foi sendo pensada e erigida – não de modo linear – considerando a Introdução 

[dividida em duas subseções], mais quatro capítulos. Na Introdução, me dediquei a apresentar 

os procedimentos e instrumentos metodológicos que foram se explicitando no desenvolvimento 

da pesquisa e estruturação da tese. Alguns conceitos (Estado, Campo, Campo de Poder e Poder 

Simbólico) preponderantes para a compreensão deste trabalho, foram delineados. Nesta fase 

introdutória da tese também considerei refletir acerca do contexto social, político e econômico, 

em que o trabalho encontra concretude em termos de finalização. O capítulo 1, logrou 

desenvolver especificamente um painel histórico do Movimento da Educação Jurídico Popular 

no Brasil de 1940 a 1970. Neste diapasão, considerei não perder de vista os estudos 

desenvolvidos por Paulo Freire e seus colaboradores; desta feita, tentei explicitar a pedagogia 

revolucionária e emancipadora, para além da barbárie; para tanto, busquei apontar e 

problematizar a Educação Libertadora x a Educação Reprodutora.  

O tema central que norteou a narrativa do capítulo 2 consistiu na ousadia de 

desmistificar o Direito, ou seja, lê-lo do avesso. Para tanto, foi necessário pensar o Direito para 

além do Direito Estatal, burocrático, dogmático; por um viés do Direito democrático e 

participativo o Jurista Leigo/Popular vai se constituindo. O cenário. Os Movimentos Sociais e 

as Organizações Não-Governamentais (ONGs).  

O capítulo 3 procurou suscitar reflexões críticas acerca da Pedagogia enquanto campo 

cientifico integrante e integrador de práticas educativas peculiares ao subcampo Educação 

Jurídica Popular. Longe de esgotar as discussões em torno da Pedagogia e as práticas educativas 

libertadoras, contudo, a investigação revelou os avanços e os limites pedagógicos, políticos, 

econômicos e sociais presente nos Projetos Políticos Pedagógicos das entidades pesquisadas – 

FDDHMMA/PB e AATR/BA. Neste sentido, a discussão provocada se deu sob duas 

dimensões: a pedagógica e a jurídica. O esforço, em síntese, consistiu em dar novos contornos 

para a consolidação de um Projeto Pedagógico de Educação Jurídica Popular voltado para a 

resistência social e política via práticas jurídicas emancipatórias; além de, espraiar uma 

ideologia jurídica voltada para a luta e pelo acesso democrático à justiça para todos, inclusive, 

os povos oprimidos.  
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O capítulo 4 desenvolveu a narrativa subjacente no projeto de Educação Jurídica 

Popular desenvolvido pelas entidades investigadas para enfrentar o dilema de, efetivamente, 

ressignificar saberes recalculando rotas em prol do acesso democrático do Direito; antecipando 

resumidamente minhas conclusões, na perspectiva de autores como Lyra Filho, Luis Alberto 

Warat, José Geraldo de Sousa Júnior, Boaventura de Souza Santos, Eugen Ehlich, dentre outros, 

posso afirmar que o Direito pode e deve ser democraticamente acessado, por todos. Por esta 

senda fui direcionando a minha tese. Vislumbrei, sistematicamente, conhecer e refletir 

criticamente um projeto de Educação Jurídica Popular voltada para a conscientização e 

“transformação do homem e sua sociedade”. (WARAT, 1997, p. 191).  Além disso, a ênfase 

deste capítulo se resumiu neste esforço de se posicionar epistemologicamente demonstrando 

que é possível “quebrar”, desconstruir e superar a hegemonia imposta pela dogmática do Direito 

ortodoxo. A conquista do direito de se dizer o Direito não se trata de um direito dado, mas sim, 

conquistado por meio de muita luta. Neste aspecto vale ressaltar, embora o contexto atual 

[brasileiro] se apresente permeado de desorientação e insegurança jurídica, este movimento em 

prol de uma Educação Jurídica Popular voltada para efetivas práticas jurídicas libertadoras têm 

o caráter de enunciar o Direito “sem dogmas”, voltado para a “liberdade”. (SOUSA JÚNIOR, 

2015, p. 35). Este cenário pode até parecer comprometedor, todavia, as declarações dos juristas 

trazidas ao presente trabalho, especialmente, no capítulo 4 enunciam um projeto de Educação 

Jurídica Popular capaz de viabilizar uma série de possibilidades de acesso ao direito; criando 

novas rotas, contornos diversos, tons e entretons; substancialmente, instituindo novas diretrizes 

para a Educação Jurídica Popular, formulando práticas jurídicas “alternativas”.      

Finalmente as minhas conclusões. Segundo, os estudiosos em educação, (GENTILI e 

MCCOWAN, 2003, p. 257 e 261), “vivemos tempos de exclusão e guerra. ” Todavia, o próprio 

educador argentino considera que “o problema reside em como construir práticas igualitárias 

em sociedades profundamente desiguais”. O problema é sistêmico e não está limitado ao Brasil, 

mas, “milhões de pobres” que sobrevivem na América Latina. O difícil acesso as leis e à justiça, 

acrescentaria eu, acentua mais ainda, as desigualdades. Este é o desenho emoldurado, ou seja, 

a culminância de meus esforços no sentido da reunião dos elementos textuais mínimos que 

sejam capazes de suscitar práticas educativas jurídicas populares com um viés crítico, e 

libertador. O acesso ao Direito e, por conseguinte, a justiça é um dos desdobramentos do projeto 

de Educação Jurídica Popular, desenvolvido pelas entidades investigadas. Vislumbra-se aí, na 

prática o Direito Comunitário. Neste compasso, observei um Direito gestado nas e pelas 

comunidades. Democraticamente efetivado. Causando efeitos, dando concretude e visibilidade 
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aos atores individuais e sujeitos coletivos ─ Movimentos Sociais. É crível. Os tempos são de 

inclusão e de esperança. Não esperança de esperar, mas de esperançar, ir junto e com ânimo. 

Gentili, finaliza sua narrativa contando uma história, para mim, um dos melhores exemplos de 

esperança: 

 
Adriana tinha quatro anos e morava numa grande cidade, longe do mar. Seu sonho 

era conhecer a praia, molhar os pés na espuma do mar. Um dia seu pai, Antônio, 

decidiu levá-la a conhecer a ondas. Viajaram algumas horas e, no final da tarde, 

chegaram à praia. Adriana se estremeceu com a imensidão do mar. A cor, o som, o 

cheiro do mar encheram o coração da menina, que começou a fazer perguntas, a um 

Antônio perplexo perante a sua incapacidade de satisfazer a curiosidade da filha. 

Onde nasce o mar, pai? Quem inventou a espuma das ondas? Podemos chegar ao 

horizonte? Por que não vivemos à beira do mar? 

Enquanto Antônio se atrapalhava tentando responder às perguntas, Adriana começou 

a catar conchas no seu pequeno balde. 

Anoiteceu. 

No céu, uma lua imensa, brilhante, uma lua dessas que só aparece à beira do mar, 

iluminou a praia. 

Adriana, inesperadamente, começou a pular. Antônio perguntou: filha, por que 

pulas? Pai ─ disse Adriana ─ estou querendo pegar a lua para iluminar as conchas. 

(GENTILI e MCCOWAN, 2003, p. 272). (Destaque em itálico, do autor). 

 

Naquela noite Antônio aprendeu uma simples, todavia, profunda lição. “Porque não 

foi tentar explicar à filha que era impossível pegar a lua, [...]. O que Antônio fez foi, ele também, 

começar a pular”. Neste diapasão, acompanho o educador: é preciso começar a pular. 

(GENTILI e MCCOWAN, 2003, p. 272) 
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1. A TRAMA HISTÓRICA: DO MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO 

POPULAR NO BRASIL DE 1940 A 1970 
 

 

Medo e Ousadia, de Paulo Freire e Ira Shor, um diálogo sobre o cotidiano do professor 

– deveras publicado na segunda metade dos anos 1980, efetivamente em 1986 – traz uma 

narrativa perfeitamente legível nos dias atuais. A trama desenvolvida desperta especial 

interesse, em particular por ter sido [uma das obras de Paulo Freire] escrita por dois educadores 

com experiências distintas: Paulo Freire, educador brasileiro e Ira Shor, educador norte-

americano. Na tese do diálogo libertador travado entre os dois professores se pode detectar uma 

série de possibilidades de mudanças na maneira de se desenvolver um ensino libertador e de o 

professor se transformar em um educador libertador, para ser mais13. Paulo Freire vaticinou um 

novo tipo de educação, a Educação Popular, em uma perspectiva ser para todos. Construiu uma 

obra político-pedagógica totalmente revolucionária e voltada para a libertação das massas 

oprimidas. A boniteza de sua obra passa pela estética da simplicidade de simplesmente lutar 

contra a malvadeza do capitalismo. Assim, importa alinhavar, ainda que brevemente, o modo 

pelo qual Freire constrói sua proposta libertadora de alfabetização. Sobre a esperança e sonho 

de liberdade, (FREIRE, 2013, p. 50), observa: 

 

Não há sina nem fado em nada a que se remeta a natureza humana como em nada nela 

anunciado. A esperança na libertação não significa já a libertação. É preciso lutar por 

ela, dentro de condições historicamente favoráveis. Se estas não existem, temos de 

pelejar esperançadamente para criá-las, viabilizando, assim, a libertação. A libertação 

é possibilidade; não sina, nem destino, nem fado. 

 

O caminho é longo, uma montanha russa de altos e baixos conforme relatos do próprio 

Paulo Freire em sua coletânea literária. A liberdade na obra de Paulo Freire não é compreendida 

como algo dado ou garantido, mas é obtida por meio de luta, é uma conquista. Nesta perspectiva 

Freire propõe uma educação humanista, problematizadora, desafiadora, com efeito, voltada 

para a conscientização e transformação da realidade social. 

                                                 
13 (ZITRKOSKI, 2017, p. 369-371), destaca que “segundo a proposta freireana”, a vocação para ser mais passa 

por uma vocação ontológica humana. “Essa busca de ser mais, de humanização do mundo, revela que a natureza 

humana é programada para ser mais, mas não determinada por estruturas ou princípios inatos. ” Para Freire, diz 

Zitkoski, “somos naturalmente seres educáveis desde a nossa dimensão mais profunda (ontológica) de nosso ser, 

que consiste na consciência do mundo e de nós mesmos. ”  
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A pedagogia freireana pautada nos Círculos de Cultura, nas Rodas de Conversa, 

consiste em uma metodologia dialógica segundo a qual o educando tem voz e seus saberes têm 

significado. Esta é a razão pela qual Paulo Freire afirma não ser “[...] no silêncio que os homens 

se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão, [...] dizer a palavra não é privilégio de 

alguns homens, mas direito de todos os homens. ” (FREIRE, 2016, p. 108 - 109) 

De certo modo não caberá aqui compulsar um longo levantamento histórico sobre as 

Campanhas de Alfabetização e Movimentos de Educação Popular no Brasil de 1940 a 1970, 

mas sim, assentar de modo claro e vigoroso questões pedagógicas e políticas pontuais das 

décadas supracitadas. 

Finalmente, cabe uma explicação da razão pela qual trouxera, exatamente, Medo e 

Ousadia para introduzir este capítulo. O pretexto deve-se ao modo abissal com que Paulo Freire 

descreve a Ira Shor a importância de estar sensível aos fatos, para ir além deles e conhecê-los 

com rigor considerando conquanto o caminho para a transformação social. Notoriamente, o que 

chama especial atenção recai sobre a sua compreensão acerca da imaginação. Para ele, a 

imaginação está lado a lado com os sonhos e exemplifica e ilustra a sua fala com a seguinte 

história: 

 

Alguns anos atrás, eu estava em Bissau, e falava com pessoas que tinham trabalhado 

com Amílcar Cabral, durante a luta revolucionária de lá. Em certo momento, uma 

mulher, com quem falava, me disse: “Paulo, uma vez eu estava com um grupo de 

militantes numa reunião com o camarada Cabral, em Guiné-Conakry. [...] depois de 

esclarecer alguns pontos ele fechou os olhos de repente e nos disse: ‘Agora, deixem-

me sonhar’. E então, começou a falar com os olhos fechados. Falou sobre o que 

deveria acontecer na Guiné – Bissau depois da independência. Mas, chegava até a 

detalhes [...]. Depois de falar durante trinta ou quarenta minutos, como num sonho, 

terminou, e um dos militantes arriscou fazer-lhe uma pergunta. Perguntou: ‘Camarada 

Cabral, isso não será um sonho? ’ Cabral abriu os olhos. Olhou para ele, sorriu e disse: 

‘Sim, é um sonho, um sonho possível’. E terminou o encontro dizendo: ‘Quão pobre 

é a revolução que não sonha’. (FREIRE e SHOR, 1986, p. 220) 

 

Isto é imaginação, diz Paulo Freire a Ira Shor. E, conclui magistralmente: “A questão 

é o que Cabral disse: O sonho é um sonho possível ou não? Se menos possível, trata-se, para 

nós, de saber como torná-lo mais possível”.  
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1.1 - O cenário das lutas das classes populares no campo da Educação Popular 

 

 

Desfiar a trama dos variados significados da Educação e seus impactos sobre o povo 

brasileiro peremptoriamente se configura em um grande desafio; decerto há de se considerar as 

nuanças da política educacional brasileira que, como montanha russa, nos seus altos e baixos é 

historicamente constituída em meio a um campo de lutas rigoroso, severamente árido e 

extenuante, cujos atores sociais – quixotescamente, não lutam em condições de igualdade – 

tanto menos, como sujeitos cônscios de seu poder revolucionário. Graciliano Ramos com 

grande eloquência, visceralmente, expõe as entranhas da miséria humana, em sua obra 

“Angústia” (1976), quando traça o perfil psicológico do protagonista Luís da Silva:  

 

Penso no cadáver, magríssimo, com os dentes arreganhados, os olhos como duas 

jabuticabas sem casca, os dedos pretos do cigarro cruzados no peito fundo. Os 

conhecidos dirão que eu era um bom tipo e conduzirão para o cemitério, num caixão 

barato, a minha carcaça meio bichada. Enquanto pegarem e soltarem as alças, 

revezando-se no mister piedoso e cacete de carregar defunto pobre, procurarão saber 

quem será o meu substituto na Diretoria da Fazenda. (RAMOS, 1976, p. 9) 

 

Falar do povo e suas idiossincrasias significa desvelar a alma humana, um ato visceral, 

tal qual Graciliano Ramos o faz com o protagonista de “Angustia”. É deste Sujeito que se 

pretende falar, do projeto de educação libertadora que se contrapõe ao projeto de educação 

reprodutora e mantenedora do status quo, compromissada com o fortalecimento da ideologia 

burguesa e o acirramento das desigualdades sociais. Não se pode falar deste sujeito coletivo e 

de políticas educacionais sem se ater à formação social, política e econômica da sociedade 

brasileira. Este caleidoscópio de poderes revela uma amostragem das transformações ocorridas 

ao longo da história. Neste ponto se acrescenta, expressamente, a reflexão e análise crítica do 

pensador Demerval Saviani (2013), quanto ao ato de descrever a origem etimológica da palavra 

transformação. Diz ele: 

 

Transformação é uma palavra composta do prefixo ‘trans’, seguido da palavra ‘forma’ 

e do sufixo ‘ção’. Ora, ‘trans’, nesse caso, significa mudança; e o sufixo ‘ção’ indica 

um ato que se exerce sobre o substantivo que o antecede. Assim, ‘transformação’ 

significa o ato de mudar a forma. [...]. Portanto, podemos concluir que, se toda 

transformação é mudança, nem toda mudança é transformação [...] conforme a 

fórmula de Lucien Febvre, como ‘perpétua mudança das sociedades humanas’, a 

transformação histórica, em sentido estrito, acontece quando a mudança incide sobre 

a própria forma de existência da sociedade. (SAVIANI, 2013, p. 101-102). 
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Neste sentido, as transformações político-social-cultural e econômica são objeto de 

debates, críticas e questionamentos, o que significa que a prática e/ou ação humana se constitui 

e vai se constituindo nas relações humanas no interior dos campos. Neste diapasão, cada campo 

elabora suas próprias regras e possui os seus próprios interesses. Sobre o conceito de campo, 

na perspectiva bourdieusiana, Bernard Lahire (2017), assim delineia este espaço: 

 

Nas sociedades altamente diferenciadas, escreveu Bourdieu, o cosmo social [incluído 

no macrocosmo] é constituído pelo conjunto desses microcosmos sociais 

relativamente autônomos, espaços de relações objetivas que são o lugar de uma lógica 

e de uma necessidade específicas e irredutíveis àquelas que regem os outros campos. 

(LAHIRE, 2017, p. 64) 

 

Configura-se, assim, a Educação Popular, como instrumento de luta das classes 

populares no interior do campo e, de outro modo, a estrutura organizada pelo Estado para a 

educação das massas encontra seu apogeu nas primeiras décadas do século passado. Tal fato 

deve açambarcar de modo problematizador as variações histórico-políticas da Educação no 

Brasil e, especificamente, a Educação Popular, conquanto faz-se um recorte para melhor análise 

do período, quais sejam as primeiras décadas de 1940 até 1970. A percepção do cenário 

nacional desde a década de 1940 deverá ser mais bem compreendida com uma incursão 

panorâmica pelo cenário internacional, a partir do início do século XX. Desse modo, faz-se 

necessário compreender em que contexto se insere este homem e, que tipo de sociedade está 

sendo constituída no limiar deste novo século. A “Grande Crise Econômica Mundial” também 

conhecida como “A Grande Depressão” que, tem início no ano de 1929 e se estende até a década 

de 1930, caracteriza-se por um período longo de recessão econômica e altas taxas de 

desemprego. Gaudêncio Frigotto (1995), filósofo e pedagogo, considera:  

 

A crise de 29, uma crise de superprodução e, portanto, uma ameaça de asfixiamento 

do sistema que não consegue realizar as mercadorias produzidas, determina novas 

estratégias para o enfrentamento da crise. Dentre estas estratégias destacam-se, no 

plano capitalista, o fascismo, o fordismo e o americanismo. (FRIGOTTO, 1995, p. 

70)  

 

De igual modo, cumpre explorar para melhor compreender, a conjuntura mundial do 

pós-segunda guerra mundial (1939 a 1945). 

O modelo de organização corporativista de Henry Ford (fordismo), ainda que encontre 

culminância a partir da década de 1930 se tornando “um modo social e cultural de vida após a 

Segunda Guerra Mundial” (FRIGOTTO, 1995, p. 70) (destaque do autor), inaugura no início 
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do séc. XX novas tecnologias desencadeando as produções em série. Qual o impacto do 

fordismo na economia mundial? O eminente professor, geógrafo e antropólogo David Harvey 

(2014), enfatiza: 

 

[...] que produção de massa significava consumo de massa, um novo sistema de 

reprodução da força de trabalho, uma nova política de controle e gerência do trabalho, 

uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade 

democrática, racionalizada, modernista e populista, [...]. O líder comunista italiano 

Antonio Gramsci, jogado numa das prisões de Mussolini umas décadas mais tarde, 

extraiu exatamente essa implicação. O americanismo e o fordismo, observou ele em 

seus Cadernos do Cárcere, equivaliam ao ‘maior esforço coletivo até para criar, com 

velocidade sem precedentes, e com uma consciência de propósito sem igual na 

história, um novo tipo de trabalhador e um novo tipo de homem. (HARVEY, 2014, p. 

121). 

 

Indubitavelmente, o fordismo, na perspectiva de Harvey (2014), promoveu a produção 

em massa. A padronização da mercadoria ao que implicou “uma nova estética e mercadificação 

da cultura”. O fordismo tal como modelo de acumulação de mercadoria e produção de mais-

valia, consolida-se no período pós-guerra mundial permanecendo “mais ou menos intacto até 

1973”. (HARVEY, 2014, p. 125). 

Neste contexto, cumpre registrar as impressões do filósofo alemão Valter Benjamin 

(2012), acerca desta temática de mudança de perspectiva de um modo de vida “natural” para 

um modo de vida “brutal” que, do ponto de vista do filósofo, a partir destas novas relações 

econômicas, “todas as relações humanas mais próximas são atingidas por uma claridade 

penetrante, quase insuportável [...], por um lado, o dinheiro está, de modo devastador, no centro 

de todos os interesses vitais e, por outro, é exatamente este o limite” para o fracasso da 

humanidade, perde-se assim o parâmetro do bem comum, da simples “liberdade da conversa”, 

para outras preocupações como “o preço de seus sapatos ou de seu guarda-chuva.” Tudo parece 

estar se perdendo. (BENJAMIN, 2012, p. 20-21). 

Vieira (1995), ao fazer uma análise de conjuntura do Brasil a partir da década de 1990, 

assevera que a política neoliberal teve um papel fundamental nas privatizações. A rigor, as 

décadas de 1940 a 1970 foram abalizadas por lutas contra as desigualdades sociais e uma 

economia também marcada por uma industrialização cujo petrodólar confirmava a supremacia 

americana tornando-se moeda legítima na configuração da economia mundial. Assim, vejamos 

seus argumentos: 
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[...] entre meados dos anos 50 e a metade da década de 70 constitui-se período áureo 

do planejamento, entendido como propulsor do desenvolvimento e da criação das 

empresas estatais [e um ciclo de privatizações do patrimônio público]. (VIEIRA, 

1995, p. 32).  

 

Além da política das privatizações, cumpre considerar as intervenções militares do 

período de 1937 a 1964. Notadamente, os militares participaram dos movimentos sociais que 

defendiam um modelo político e econômico republicano, o qual se contrapunha à sociedade 

escravagista pós-abolição. De acordo com o professor e cientista social José Wellington 

Germano (GERMANO, 1993, p. 41), “podemos dizer que o Exército teve uma atuação 

progressista, no primeiro período [de 1937 a 1964]”, a fim de implantar a ordem burguesa. O 

autor traça um panorama direitista e libertário na Europa da década de 1930 e afirma que a 

mesma, 

 

[...] caracteriza-se, pela ascensão do fascismo e do nazismo e que, internamente, parte 

da cúpula militar brasileira alimenta grande simpatia pelo ideário direitista e 

autoritário expresso pela Ação Integralista Brasileira (AIB), com uma diferença 

fundamental: enquanto o integralismo era favorável à mobilização, O Exército – pelo 

menos no que diz respeito à sua cúpula – era favorável à eliminação da atividade 

política. (GERMANO, 1993, p. 45) 

 

Nesta mesma linha de raciocínio, continua (GERMANO, 1993, p. 41). 

 

[...] as Forças Armadas [...] em nome do anticomunismo combateram o 

‘subversivismo esporádico das massas populares’ (Gramsci), e, após a Segunda 

Guerra Mundial, aliaram-se ‘a mais poderosa nação americana’, convertida em 

defensora da civilização ocidental e cristã. 

 

No campo educacional, neste período, aconteceram uma série de transformações, 

todavia, segundo Saviani (2013), tais “transformações” ocorreram com uma conotação de 

reformas, inovação e mudanças. Dentre os projetos investidos de tal objetivo de inovação 

merece destaque a Escola Nova. Os escolanovistas trabalharam com o fito de inovar lançando 

mão de instrumentos e metodologias inovadoras e pautadas na psicologia. Na história da 

educação deste período pós-Segunda Guerra Mundial, “as perspectivas de transformação da 

educação pública no Brasil se encontram em franco desenvolvimento [...]” (SAVIANI, 2013, 

p. 117) . Neste contexto, o Ministério da Educação e Saúde é criado em 1930 e outras reformas 

sucedem nos anos seguintes: 
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 [...] em 1931, as Reformas do ministro Francisco Campos; em 1932, o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova, dirigido ao povo e ao governo, e que apontava na 

direção da construção de um sistema nacional de educação; as leis orgânicas de 

ensino, um conjunto de reformas promulgadas entre 1942 e 1946 por iniciativa de 

Gustavo Capanema. Mas foi somente em 1946 que viemos a ter uma lei nacional 

referente ao ensino primário. [...] a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, iniciada em 1947, era o caminho para realizar a possibilidade aberta pela 

Constituição de 1946. Entretanto, passados 13 anos, a lei aprovada em 20 de dezembro 

de 1961 não correspondeu àquela expectativa. Assim, à parte as diversas limitações 

da lei, basta lembrar que o próprio texto incluía expressamente, entre os motivos de 

isenção da responsabilidade quanto ao cumprimento da obrigatoriedade escolar, o 

“comprovado estado de pobreza do pai ou responsável” e a insuficiência de escolas. 

(SAVIANI, 2013, p. 126). 

 

Não restam dúvidas de que houvera avanços na educação brasileira, entretanto, cumpre 

salientar que a sequência de reformas “mudancistas” nem sempre promoveu, efetivamente, 

transformação, mudança em seu formato, qual seja, na substancia da coisa. 

Feitas tais considerações impõe adentrar, exatamente, o campo da Educação Popular. 

 

1.2 - A educação chegando às camadas populares: a difusão da Educação Pública para Todos. 

 

 

É notável decifrar as palavras. É como que desvelar o significado do mundo. O ato de 

ler o mundo para além da decodificação das palavras, de modo compreensivo, rememora uma 

das inúmeras experiências notáveis de Paulo Freire. Segundo o Professor Freire (2006), “no 

Círculo de Cultura, enquanto [...]” desenvolvia mais uma “atividade crítica” ─ em São Tomé e 

Príncipe ─, uma cena emblemática marcou e deixou-lhe recordações, de modo especial, um 

debate ocorrido, naquele Círculo de Cultura: 

 

Tinha-se como palavra geradora a palavra bonito, nome de um peixe, e como 

codificação um desenho expressivo do povoado... e um pescador com um bonito à 

mão. O grupo de alfabetizandos olhava em silêncio a codificação. Em certo momento, 

quatro entre eles se levantaram. Observaram a codificação de perto, atentamente. 

Depois... olharam o mundo lá fora... olhos vivos e surpresos, e, olhando mais uma vez 

a codificação, disseram: ‘É Monte Mário. Monte Mário é assim e não sabíamos. 

(FREIRE, 2006, p. 43-44). 

 

Aprender a ouvir os silêncios para decodificá-los na condição de sujeito observador 

possibilitou àquele grupo de alfabetizandos “enxergar o Monte Mário”, descobrir outras 

nuanças de sua faceta. Atiçar a curiosidade epistemológica para a superação da ingenuidade 

exige um modo de pensar certo.  Uma efetiva transformação, na perspectiva de mudança das 

práticas educativas desenvolvidas em prol da conscientização para a alfabetização crítica e 
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emancipadora, exige um educador e/ou uma educadora com capacidade e disposição para o 

diálogo. Educar é substantivamente formar. Neste sentido, para que se possa ler de modo 

compreensivo os saberes populares e conhecer de que maneira os mesmos vão sendo pouco a 

pouco decifrados e incorporados pelo povo, cada pessoa, ou grupos de educadores, faz-se 

necessário vasculhar a memória coletiva “que é aquela formada pelos fatos e aspectos julgados 

relevantes e que são guardados como memória oficial da sociedade mais ampla. Ela geralmente 

se expressa naquilo que chamamos lugares da memória” (SIMSON, 2003, p. 14). (Destaque 

da autora). Historicamente, cumpre investigar de que modo no cotidiano de uma vida coletiva 

humana, os saberes do povo se constroem e se ressignificam. De que modo são organizados 

estes saberes de grupos desta ou daquela comunidade? São estes saberes que recebem o nome 

de “saber popular” (BRANDÃO, 2006, p.30). Brandão (2006), ao desenvolver estudos em torno 

da Educação Popular, assevera que: 

 

A produção de um saber popular se dá, pois em direção oposta àquela que muitos 

imaginam ser a verdadeira. Não existiu primeiro um saber científico, tecnológico, 

artístico ou religioso ‘sábio’ e ‘erudito’ que, levado a escravos, servos, camponeses e 

pequenos artesãos, tornou-se empobrecido, um ‘saber do povo’. Houve primeiro um 

saber de todos que, separado e interdito, tornou-se ‘sábio e erudito’, o saber legítimo 

que pronuncia a verdade e que, por oposição, estabelece como ‘popular’ o saber do 

consenso de onde se originou. (BRANDÃO, 2006, p. 30-31). (Grifos meus). 

 

Um grupo de pessoas capaz de desenvolver práticas sociais, tem se apropriado do 

Direito em uma perspectiva emancipatória e libertadora. Estes atores sociais que enunciam 

direitos, como por exemplo, o Jurista/Leigo Popular está tornando o Direito acessível voltado 

para a defesa de direitos sociais para superação das condições de opressão e manifesta 

espoliação de direitos. Na expectativa de mediar conflitos e criar resistências, com efeito, lhe é 

dada a conhecer uma coletânea de fundamentos do Direito, espécie de ponte para um Direito, 

não estagnado, porém libertador. Este arcabouço de disciplinas [Educação Popular Jurídica] é 

organizado, pensado (veremos com mais vagar, mais adiante) segundo a cultura e os saberes 

populares, são elas: Direito Constitucional, Direito Agrário, Direito Cível, Direito Penal e 

Direito Difuso, Direito do Trabalho, Direito do Consumidor, Direito Ambiental, Direito 

Econômico, Direito Previdenciário. Neste sentido, conforme Brandão (2006, p. 32): 

 

Há um processo contínuo de violência simbólica de domínios de especialistas eruditos 

sobre profissionais de um saber e uma prática populares. [...]” “Há um processo 

contínuo de reorganização de áreas profissionais de saber que traçam e retraçam 

fronteiras entre um domínio e outro. 
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Estes saberes populares organizados de acordo com a cultura de uma comunidade, um 

povo, um grupo social, ou uma classe social “é transferido entre grupos ou pessoas, são a sua 

educação popular. ” Todavia, o conceito de Educação Popular explicitado, não se enquadra nos 

moldes delineados pelas camadas mais abastadas. Certamente, há controvérsias. Educadores e 

cientistas sociais desenvolveram um conceito bastante peculiar de educação popular diverso do 

saber popular advindo da comunidade. O próprio Brandão (2006) esclarece que do ponto de 

vista da “classe dominante” Educação Popular é uma modalidade de serviços da escola que tem 

por finalidade atender as pessoas advindas de diversas categorias de sujeitos e de classes 

populares. Espaços de educação são criados pelo Estado. De igual modo, são criados projetos 

e programas de educação com as classes populares, cujo objetivo, é o de manter a ordem 

hegemônica do capital. Assim, cumpre observar, a educação popular não é uma variante ou 

um desdobramento da educação de adultos (BRANDÃO, 2006, p. 75), ela é uma educação 

diversa daquela desenvolvida na escola-formal, no lugar onde se realiza “a educação”. É saber 

presente e incorporado no cotidiano das práticas sociais “das comunidades sem classes [que] é 

transferido entre grupos ou pessoas. ” (BRANDÃO, 2006, p. 32). 

 

1.3 - De pé no chão também se aprende a ler, Movimentos de Cultura Popular-MCP e o 

Movimento de Educação de Base – MEB. Um processo diferenciado de alfabetização. 

 

 

O movimento em prol da alfabetização de adultos é sabido, não teve início com Paulo 

Freire, portanto a análise da Alfabetização de Adultos merece ser histórica e socialmente, 

contextualizada. Cabe-lhe então, uma “explicação” para daí ter uma “melhor” “compreensão” 

do objeto, em estudo. No sentido de obter uma “melhor” leitura do efeito destas palavras 

vejamos o que nos ensina o professor Romão (ROMÃO, 2003, p. XV); segundo o referido 

educador um texto deve ser analisado, por partes. Deverá ser o mesmo analisado em suas 

interconexões – relações das partes entre si e de cada uma delas com o todo. Nesta perspectiva, 

sua “compreensão” [do texto] se dará na medida em que o sujeito seja capaz de perceber as 

partes constitutivas, a dialeticidade dessas partes, além de suas relações com a totalidade do 

texto. Nesta tessitura, é importante perscrutar o contexto do Brasil pós-guerra. O país está 

incrementando setores de sua economia: a indústria de base e energia está se desenvolvendo e 

se solidificando; ao longo desta década de 1950 é criada a Petrobrás. O sistema de transportes 
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e rodagens passa por um crescimento vertiginoso interligando os Estados Brasileiros, 

viabilizando sobremodo, o crescimento da migração do homem do campo para as cidades. Os 

centros urbanos crescem, todavia, de forma desorganizada; o “cenário urbano” [...] “em virtude 

do processo de empobrecimento das camadas populares” (SANTOS, 2008, p. 15) não possuem 

uma estrutura adequada, o saneamento é precário, também não há escolas para TODOS, nem 

mesmo o acesso à saúde pública e outros serviços básicos para que se tenha vida digna, 

inclusive, moradia condigna, além da segurança pública. Não se deve, porém, “explicar o 

surgimento dos movimentos sociais apenas pela carência da oferta de serviços públicos ou de 

infra-estrutura”, esta narrativa é “insuficiente”, afirma veementemente, a estudiosa em 

Geografia Humana, Regina Bega dos Santos (2008, p. 17). 

Censurável seria não trazer para este contexto alguns meandros vividos pelo país na 

“Era Vargas”. Vargas adota uma política paternalista, intervencionista e centralizadora. Sobre 

o paternalismo Freire (1969), assim se posiciona: 

 

Mesmo quando as relações humanas se façam, em certo aspecto, macias, de senhores 

para escravo, de nobre para plebeu, no grande domínio não há diálogo. Há 

paternalismo. [...] Assim é que, se fala de ‘bondade do senhor’. De sua ‘compreensão 

humana’” (FREIRE, 1969, p. 70). (Grifos meus). (Aspas, do autor). 

 

As relações humanas neste aspecto se caracterizam pela valorização da autoridade, o 

poder externo e dominador centrado em um senhor. Há um poder central. A nossa marca 

colonial “predatória” respalda a “nossa inexperiência democrática”. “De cabeça baixa” – “Sem 

fala autêntica”. Em seus sermões, Padre Antonio Vieira, citado por Freire, menciona a palavra 

infans, referindo-se ao sujeito que “não fala”, caracterizando, desse modo, a subserviência do 

homem brasileiro. (FREIRE, 1969, p. 66 - 67). A reflexão proposta por Freire é inexorável: a 

estrutura de nossa colonização não nos favoreceu, seja por nossa sociedade não ter sido 

construída de modo coletivo – com as “nossas próprias mãos” –, seja por desconhecimento de 

nossas raízes e carência de política educacional. À esta questão, por demais significativa, vale 

a pena colacionar um episódio narrado por Ariano Suassuna, em artigo publicado no jornal 

Folha de São Paulo e relatado por Demerval Saviani (2013). Assim escreveu: 

 

Certa vez, numa aula que dei em São Paulo, afirmei que as universidades brasileiras 

pensam e ensinam de costas para o nosso país. E, para provar o que estava dizendo, 

pedi que levantassem a mão os que, ali, pelo menos uma vez, já tivessem ouvido falar 

em Kant. Todo mundo fez o gesto que eu solicitara. Fiz então, pedido igual em relação 

a Matias Aires – e somente um rapaz ergueu, de novo, a mão que baixara. Comentei: 
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Estão vendo? Matias Aires, o maior pensador de língua portuguesa do século 18, era 

brasileiro e paulista; aqui, só é conhecido por aquele rapaz que ali está! Voltei-me 

para o solitário e indaguei: Você já leu Matias Aires? Ou somente ouviu falar sobre 

ele, em alguma das aulas que recebeu? O rapaz respondeu: Nem uma coisa nem outra. 

Conheço o nome porque, aqui em São Paulo, moro na rua Matias Aires. (SAVIANI, 

2013, p. 209) 

 

O cerne desta problemática não se encontra, exatamente, no fato de reconhecer ou não 

Matias Aires como “o maior pensador de língua portuguesa do século XVIII, [...]. O que está 

em questão é o desconhecimento da nossa própria história” (SAVIANI, 2013, p. 210). 

Com efeito, o processo de colonização do Brasil e seus impactos políticos, econômicos 

e sociais, trouxe consequências para a sociedade, em particular, para as camadas paupérrimas 

da população, resultando, assim, em uma concentração de renda nas mãos de poucos; é 

inarredável, historicamente “a nossa colonização foi sobretudo, uma empreitada comercial” [...] 

que “os nossos colonizadores não tiveram [...] intenção de criar, na terra descoberta, uma 

civilização” (FREIRE, 1969, p. 67); objetivamente, a economia extrativista de caráter 

predatório desenvolvida no decorrer do período colonial denuncia tal intencionalidade. “A 

corrupção da administração portuguesa, em geral, e da colônia, em particular, foi sempre 

considerável”, protesta Caio Prado Jr (PRADO JUNIOR, 1972, p. 111), assim, é verificável, 

historicamente o naufrágio político e econômico que se encontra imerso o povo brasileiro – 

uma economia “marcadamente autárquica”. “A dialogação implica numa mentalidade que não 

floresce em áreas fechadas, autarquizadas” (FREIRE, 1969, p. 69). No campo da educação, 

Beisiegel (BEISIEGEL, 2010, p. 14), afirma que “os primeiros tempos de atuação” [...] de 

Freire, como educador foram marcados por sua atuação junto “a educação de adultos 

analfabetos. ” 

 

A luta pela escola pública, experiências de educação de classe entre operários são 

repertórios de ideias, de propostas e de práticas originadas e conduzidas por 

movimentos sociais e/ou políticos dedicados à educação [...]. (BRANDÃO, 2006, p. 

62) 

 

Na realidade uma variedade de eventos fervilhava desde o final da década de 1940 

desencadeando uma série de transformações no Brasil e no mundo; tais fatores impactaram o 

cenário político, social e econômico do Brasil. Dentre os fatos citados por Moacyr de Góes 

(GÓES, 1980, p. 24-25), um se tornou o marco da radicalização da política brasileira – o Golpe 

de 1964. Outros acontecimentos, também, de natureza política, social e econômica, entre 1940 

e 1964 promoveram uma série de impactos sobre o modo de vida do povo brasileiro. É 
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fundamental registrar que no ano de 1958, é eleito Miguel Arraes para a prefeitura de Recife, 

“as forças populares e democráticas abriam um espaço maior no Nordeste”. Este fato político 

trará desdobramentos impactantes junto aos movimentos sociais e à Educação Popular, “[...] 

principalmente no que se refere ao Movimento de Cultura Popular (MCP). ” Considerando os 

eventos de maior impacto à época vale destacar, 

 

 [...] o surgimento da Ação Católica Brasileira (ACB); o Movimento de Educação de 

Base (MEB), a Campanha de Pé no Chão também se Aprende a Ler, e, as encíclicas14 

do Papa João XXIII; o Sistema Paulo Freire, revolucionando toda uma metodologia 

de educação, a partir da conscientização. (GÓES, 1980, p. 25). 

 

Estes e outros acontecimentos levantados por Góes revelam um Estado Brasileiro 

bastante alinhado com a doutrina católica.   Segundo Rodrigues (RODRIGUES, 2008, p. 42), 

“em 1959, João XXIII convocou um Concílio com duplo objetivo: renovar a Igreja Católica 

face ao mundo moderno [...]; e o incremento da fé”. Entre 1959 e 1965, no intuito de promover 

mais debates em torno dos dogmas da Igreja Católica outros Concílios foram realizados; neste 

intervalo (1959 – 1965), faleceu o Papa João XXIII sucedendo-o o Papa Paulo VI, conquanto, 

o mesmo, dera prosseguimento aos debates e orientações eclesiásticas nos mesmos moldes de 

seu antecessor. Assim, as discussões mais importantes daqueles Concílios se deram em torno 

de pautas de cunho religioso e político. E, mais.  Foram fundantes para nortear “novos rumos” 

para a Igreja Católica, especialmente, no que tange a liberdade religiosa, a abertura da igreja à 

participação de mulheres e leigos religiosos comprometidos com os problemas sociais. As 

relações políticas, econômicas e sociais travadas no Brasil deste período eram bastante 

polarizadas. Ora centralizadas em “propostas de transformações profundas na estrutura da 

produção” – “chamadas Reformas de Base”; outra vezes, concentradas na ideia do 

“aprofundamento da dependência externa, promovendo o ‘desenvolvimento associado’ ao 

imperialismo”. (GÓES, 1980, p. 38). Destarte, tais forças antagônicas dividiam a Igreja 

Católica: por um lado, “os camponeses se mobilizavam” com o propósito de lutar por direitos 

no espaço dos sindicatos, por outro, “católicos compareciam diluídos nas diversas agremiações 

políticas que constituíam instrumentos de dominação política das classes dominantes”. A “Ação 

Católica Brasileira (ACB) ” foi a expressão inicial dos católicos. Observo que a ACB era 

organizada, por regiões, portanto, as análises trazidas pelo professor Góes retratam 

peculiaridades da região do Rio Grande do Norte e adjacências, contudo, a amplitude de suas 

                                                 
14 Cartas papais dirigidas aos Bispos da igreja. 
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reflexões permite que se tenha uma visão cronológica, embora não linear da participação dos 

católicos e leigos no processo de se pensar uma Educação Popular no Brasil voltada para 

“jovens” e adultos analfabetos.  Neste cenário, na perspectiva do professor Góes “a Igreja entrou 

politicamente no campo” desencadeando vários movimentos como o Movimento de Educação 

de Base (MEB) e o Movimento da Juventude Agrária Católica (JAC). (GÓES, 1980, p. 39). 

Pensar com consciência acerca do contexto brasileiro sistematiza uma lista destes eventos que, 

reservadas as suas peculiaridades, teriam causado certo impacto no campo político e/ou social 

brasileiro. Alguns destes acontecimentos se tornaram a mola propulsora dos movimentos 

educacionais voltados para a alfabetização de “jovens” e adultos analfabetos.  

Alguns destes eventos deflagrados, marcadamente, a partir de 1960 promovem  

 

[...] este mergulho da educação de jovens e adultos analfabetos nas condições de vida 

das populações iletradas caminha rapidamente para o campo das estruturas de 

dominação. O Movimento de Cultura Popular (MCP) do Recife, a partir de maio de 

1960, a Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, em Natal, a partir de 

1960, o Movimento de Educação de Base (MEB) da Conferência Nacional dos Bispos 

Brasileiros, os Centros Populares de Cultura (CPCs) da União Nacional dos 

Estudantes e outros movimentos de menor amplitude são testemunhos da notável 

criatividade desse período. (BEISIEIGEL, 2010, p. 18). 

 

Nota-se que a Ação Católica Brasileira (ACB), segundo Rodrigues (2008, p. 40), 

“penetrou fundo” nos movimentos libertários de 1950 a 1960 através de práticas 

emancipadoras; além disso, segundo Pessoa, citado por Rodrigues (2008), “a Ação Católica 

Brasileira contribuiu efetivamente para a criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) ”, em 14 de outubro de 1952. Esta estrutura organizacional da CNBB “estimulava os 

setores de frente da ACB (a Juventude Universitária Católica e a Juventude Estudantil Católica) 

” à uma efetiva “participação política em seus organismos de classe”. (GÓES, 1980, p. 40).  

A Campanha “De Pé no Chão” segundo o professor Góes (1980), recebe novos 

integrantes em consequência de uma divisão dentro da JUC. As divergências e a consequente 

cisão e debandada de membros teria, segundo Góes, o seu gérmen “no Congresso Nacional da 

JUC de Jundiaí (Rio Grande do Norte, 1961). Naquele evento, em decorrência de uma “aliança 

da JUC, em frente ampla, ” com o Partido Comunista (PC) “e os independentes da UNE”, a 

Igreja Católica, de plano, lhes “retira o mandato da Igreja e a JUC dividiu-se”.  

 

Enquanto frações da JUC permaneciam no MEB ou continuavam o trabalho de 

aplicação do Sistema Paulo Freire, uma terceira posição, já definida nos termos de 
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AP, rompe com a hierarquia e integra-se na campanha de Pé no Chão Também se 

Aprende a Ler. [...]. Uma generosa equipe de católicos opta, então, pelo socialismo, 

alia-se a marxistas e liberais, numa ampla frente democrática. [...]. Aliás, desde o 

início da Campanha também é significativa a participação de evangélicos 

(presbiterianos, batistas, pentecostais) e espíritas. (GÓES, 1980, p. 41). 

 

Ainda, em conformidade com Góes (1980, p. 48), importa dizer um pouco sobre em 

que consistiu a Campanha de Pé no Chão. Esta Campanha foi “deflagrada no dia 23 de fevereiro 

de 1961, pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Natal. Aqui vale transcrever relatos do 

professor Moacyr Góes, o qual descreve as fases pelas quais a Campanha de Pé no Chão, 

funcionava:  

 

As Escolinhas - A primeira fase do ensino [acontecia em] salas cedidas pela 

comunidade, gratuitamente. As despesas da Prefeitura são um pequeno pro labore 

para a ‘professorinha’; material didático doado aos alunos; toscas carteiras [...] e 

utensílios doados pelo UNICEF. Salas, água e energia elétrica são contribuições dos 

sindicatos, igrejas, clubes, associações de bairros, de folclore e até residências 

particulares e cinemas [abrigavam] essas classes alfabetizadoras. 

O Acampamento Escolar – Esta segunda fase é a escola de palha de coqueiro e chão 

de barro batido, [...]. É quando surge, também, a legenda De Pé no Chão Também se 

Aprende a Ler. [...]. O funcionamento se fazia em três turnos. 

O ensino mútuo – [Esta] terceira fase só é compreensível a partir do dado de que a 

Campanha já criara um alto clima de mobilização popular. [...]. As próprias classes 

subalternas se convertiam em grupos de pressão, fazendo da luta pela educação, sua 

luta. 

As praças de Cultura ─ A quarta fase é de 1962. [...]. Basicamente, uma Praça de 

Cultura, em Natal, era constituída de parque infantil, quadras de esporte [...] e uma 

biblioteca. 

O Centro de Formação de Professores [CFP] ─ Esta é a quinta fase da Campanha. 

[...]. Funcionava em três níveis: a) Curso de Emergência para treinamento de 

monitores da Campanha [...]; b) Curso Normal de grau ginasial, preparando em quatro 

anos as regentes de classes, [...]; Curso Normal de grau colegial, preparando 

professores com mais de três anos de escolaridade.  

Ainda era atribuição do CFP fazer a coordenação técnico-pedagógica da Campanha e 

mantes uma Escola de Demonstração (de nível primário) como laboratório.  

Campanha de Pé no Chão Também se Aprende uma Profissão – Esta sexta fase é a 

evolução da educação acadêmica para a educação para o trabalho. 

A interiorização da campanha ─ Esta fase, a sétima, indica que em Natal a Campanha 

já estava consolidada e ampliava espaços. [...]. Assim, vários prefeitos do interior se 

aproximaram do Prefeito de Natal, tentando um estudo conjunto do problema em suas 

áreas. 

A escola brasileira construída com dinheiro brasileiro – A oitava fase [se constitui, 

respectivamente] começar a edificar, de forma mais definitiva, a sua rede escolar. 

(GÓES, 1980, p. 67 – 76). 

 

Avaliando a Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler depreende-se que 

este Movimento de Educação Popular [...] quebrou uma série de paradigmas em relação à escola 

burguesa da década de 1950 - “escola não é prédio escolar”. Com esta máxima a Campanha 

abriu escolas em espaços sindicais, igrejas, lugares de recreação, e, até mesmo “[...] escolas 
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pobres, sim, mas escolas para um povo sem escolas. A Campanha não confundiu, escola com 

prédios escolares”. Ainda, acerca deste sucesso vale a pena trazer a lume alguns números 

reveladores no processo de alfabetização; entrementes, “[...] em 3 anos a campanha matriculou 

17.000 alunos a um custo de menos de dois dólares”. Outro elemento que retrata a envergadura 

desta experiência refere-se ao quantitativo expressivo de empréstimos de livros registrado 

efusivamente à época da Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler, pelo professor 

Moacyr Góes. Este, assim declarou: “[...] as bibliotecas populares Monteiro Lobato e Castro 

emprestaram, em menos de 06 meses, quase 80.000 volumes. Por fim, a Campanha de Pé no 

Chão vai pouco a pouco assumindo a marca da “eficácia e da eficiência” alcançando todas as 

faixas etárias com “[...] a predominância da educação de adultos”. (GÓES, 1980, p. 100 - 103).  

A partir de 1960, os problemas sociais vão se tornando cada vez mais acentuados e 

complexos, destarte, em sua narrativa Góes (1980, p. 125), por meio da poética de João Cabral 

de Melo Neto descreve “[...] o cemitério pernambucano de Nossa Senhora da Luz: ” 

 

Nenhum dos mortos daqui 

vem vestido de caixão. 

Portanto, eles não se enterram, 

são derramados no chão. 

 

Vêm em redes de varandas 

abertas ao sol e à chuva. 

Trazem suas próprias moscas. 

O chão lhes vai como luva. 

 

Mortos ao ar-livre, que eram, 

hoje à terra-livre estão. 

São tão da terra que a terra 

nem sente sua intrusão. 

 

Diante deste contexto, árido e hostil, a Juventude Estudantil Católica (JEC) se organiza 

no Movimento de Cultura Popular (MCP).  

O Movimento de Cultura Popular (MCP), segundo registrou Rodrigues (2008, p. 79), 

foi “criado em 1960 por estudantes, artistas e intelectuais pernambucanos, ” na cidade de Recife 

sob a gestão do prefeito Miguel Arraes; “ao qual se vinculava o Sistema Paulo Freire do MCP 

de Recife/Pernambuco”. Segundo Beisiegel (2010, p.40 - 41), o movimento, a princípio, era 

constituído de três departamentos e dez Divisões de Pesquisa, divisão segundo a qual, Paulo 

Freire teria se tornado o responsável pela Divisão do Projeto de Educação de Adultos. Este é o 

lugar em que o educador desenvolveu suas primeiras experiências com o método de 
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Alfabetização de Adultos. Inclusive, “pressionadas pelas necessidades dos trabalhos na 

alfabetização de adultos, ” duas pesquisadoras, elaboram um “Livro de leitura para adultos, ou, 

como era mais conhecida, a cartilha do MCP. ” Neste ponto, importa observar, juntamente com 

Beisiegel que Paulo Freire, “já nessa época criticava o uso de cartilhas, que incluía entre os 

componentes de uma educação domesticadora”. (Destaques em itálico, do autor). 

“Historicamente, o Método Paulo Freire nasce no Centro de Cultura do MCP”. Esta experiência 

do Movimento de Cultura Popular se notabilizara na cidade de Angicos e, então, estava 

inaugurado o Método Paulo Freire de Alfabetização. Um jeito simples e eficiente de alfabetizar. 

As aulas, ou melhor, os diálogos e debates aconteciam nos Círculos de Cultura. Os Círculos de 

Cultura se constituem em espaços onde TODOS possuem o direito a expressar e formar a sua 

opinião a respeito de determinado tema escolhido, previamente para o debate. Com a ida de 

Freire para a Universidade de Recife, onde assumiria o Serviço de Extensão Cultural (SEC), foi 

convidado a assessorar a Campanha de Pé no Chão também se Aprende a Ler.  

No sentido de desenvolver as atividades pedagógicas as equipes criadas previamente 

pelo Serviço de Extensão Cultural (SEC), criavam as fichas de cultura de acordo com a cultura 

do povo de cada região. São estas fichas (desenho, fotografia, pintura) que fomentavam as 

discussões e debates nos Círculos de Cultura. A radiodifusão – “experiência de educação pelo 

rádio” -, também foi uma das peculiaridades do SEC. “Os meios informais de educação parecem 

ser o cerne do MCP”. (GÓES, 1980, p. 49 - 50). 

Com efeito, no ano de 1962 realiza-se o I Encontro de Coordenadores das equipes que 

integravam o MEB cujo objetivo consistiu em mudar a mentalidade do modo de se pensar e 

considerar a educação no Brasil. A palavra chave do MEB era a “conscientização”. Isto posto, 

a meta almejada tinha respaldo na “[...] transformação das mentalidades e estruturas”. Todavia, 

embora comprometido com o povo, mais tarde, respectivamente, em fevereiro de 1964, todo o 

material do MEB é apreendido “[...] pela polícia política do Governador Carlos Lacerda”. 

(GÓES, 1980, p. 52-53).  

Mas, afinal de contas, o que aproximou o MEB do MCP e da Campanha De Pé no 

Chão Também se Aprende a Ler? Segundo Rosas (ROSAS, 2003, p. LXXII),  

 

[...] no MCP, como, de resto, nos demais movimentos dos anos 60 (MEB, campanha 

De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, CTC..., alfabetização queria dizer 

conscientização. Conscientização, palavra-chave no discurso de Paulo Freire. [...]. 

Buscar soluções. Descobrir os obstáculos à consecução das soluções. [...] Para ‘ler o 

mundo’ 
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O professor Moacyr de Góes, em entrevista (1992), narra acerca da proposta inicial da 

Campanha de Alfabetização, pois para ele, a ideia “extrapolou” sua proposta inicial e se 

“converteu em uma política de cultura e educação popular”. Por este viés, poder-se-á inferir 

que a Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler, ampliou abarcando a TODAS as 

faixas etárias e de todas as classes sociais. O material didático fora formulado pela própria 

organização do movimento e os professores recebiam a formação da equipe técnica do Centro 

de Formação de Professores, para garantia da qualidade pedagógica dos trabalhos. A questão 

do término do Movimento está diretamente atrelada ao Golpe de Estado de 1964, “sob a 

acusação de que estava ‘comunizando’ o Nordeste”. 

Diversamente, ocorreu com o MEB. Segundo o professor Carlos Rodrigues Brandão 

(1977, citado por GÓES, 1980, p. 44): 

 

O MEB sobreviveu ao golpe de Estado porque o convênio com a União fixara as data-

base de 1961/1965, mas em 1966 perdeu as suas características de Movimento de 

Educação Popular e tornou-se uma forma tardia de Educação Fundamental.   

 

Atualmente, o Movimento de Educação de Base - MEB “é um organismo vinculado a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB”. É uma Sociedade Civil Organizada 

através de Organizações Não-Governamentais – ONGs. Sua atuação abrange algumas capitais 

brasileiras (Amazonas, Roraima, Ceará, Piauí, Maranhão, Norte e Nordeste de Minas Gerais e 

Distrito Federal), “em regime de parceria com o governo estadual. ” O objetivo expresso de 

trabalhar com a Educação Popular e a metodologia de Paulo Freire prevalece sendo, o seu lema. 

(FÓRUNS EJA BRASIL). 

Finalmente, é possível concluir com o professor Góes (1980, p. 48), que “a lenta 

gestação que prepara os anos 60, em termos de educação de adultos, conta assim, com a 

participação do Governo da esquerda marxista e da Igreja Católica, como forças mais 

expressivas. ” 

Freire (1969, p. IX - X), na narrativa do “Prefácio da Segunda Edição” de seu livro 

Educação como prática da Liberdade, quanto a alguns aspectos da Educação Popular no Brasil, 

o educador ressalta que esta problematização deve se dar inicialmente pela “organização do 

conteúdo programático. ” E complementa: “[...] não pode ser o resultado da eleição exclusiva 

do educador, se impõe a investigação do que chamo ‘Tema Gerador’. ” Assim, Freire (1969, p. 
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88 - 99) segue construindo uma narrativa desenvolvendo de modo propositivo uma educação 

comprometida com a prática da liberdade; isso implica na promoção de reformas “que atingisse 

a própria organização e o próprio trabalho educacional”. E, mais. Um elemento pontual aparece 

nesta proposta freireana: a educação deve ser um “ato de amor. [...]. E isso em todos os seus 

graus – no da primária; no da média, no da universitária”. Aqui, a educação universitária, em 

Freire, merece uma referência, ainda que breve. Destaco o papel do Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros (ISEB) e, da Universidade de Brasília (UnB), junto aos intelectuais 

brasileiros. O ISEB, segundo Freire, promoveu o despertar da “consciência dos intelectuais 

brasileiros”, ao menos de uma “grande maioria”, causando, por conseguinte impacto “à 

Universidade de Brasília”. Nestes termos, sublinho: a ideia subentendida nas entrelinhas do 

ISEB “refletia o clima de desalienação”. Isso significava pensar o Brasil a partir da realidade 

Brasileira, ou melhor, “pensar o Brasil como sujeito [significava] assumir a realidade do Brasil 

como efetivamente, era”. A UnB, seguindo esta lógica de pensamento do ISEB, foge 

“obviamente à importação de modelos alienados, busca um saber autêntico, por isso 

comprometido ” com a transformação social. 

 

1.4 - A elaboração, a síntese e a reelaboração da Educação Popular, no período de 1940 a 1970: 

Paulo Freire. O trabalho da Alfabetização à Universidade Popular. 

 

 

A partir da década de 1940, tiveram início as bandeiras de alfabetização e mais uma 

série de movimentos populares, campanhas, cruzadas e programas educacionais de alcance 

nacional e regional, voltados para as classes populares. Estes movimentos, na perspectiva de 

Rodrigues (2008, p. 79 - 80), “buscaram construir fora [da] escola a educação popular de 

adultos.” Estes movimentos de Educação Popular eram revestidos de certo caráter 

revolucionário de cunho ideológico nacionalista se contrapondo ao pensamento imperialista 

alicerçado na ideia de que “a vida boa”, só é possível de ser vivida na Europa, ou, na América 

do Norte.   Receberam nomes variados a depender de sua natureza, tanto do Estado quanto de 

setores da Sociedade Civil (sindicatos, partidos políticos, organizações não governamentais-

ONGs e a Igreja Católica): O Movimento de Cultura Popular (MCP- conexão com a Sociedade 

Civil), Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler (Acordado com a Sociedade 

Politica), a Campanha de Educação Popular, na Paraíba (CEPLAR) e o Movimento de 

Educação de Base – MEB (Iniciativa advinda do ideário da Igreja Católica). 
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Ao recuperar as Campanhas e Movimentos de Educação Popular de 1947 a 1957, o 

professor Osmar Fávero (informação oral, 2008), rememora a partir de documentos e materiais 

didáticos daquele período, a grande “Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos - 

CEAA”. Segundo o professor Fávero nos idos dos anos de 1947 a 1957, o Governo Federal 

decidiu apoiar o ensino elementar, qual seja, o primário de 04 anos. Paralelamente, o governo 

também desenvolveu programas de Alfabetização de Adultos. Este último, uma ação educativa 

peculiar que até os anos de 1950 se expandia timidamente ganhando fôlego quando o Governo 

Federal promoveu uma parceria com o Ministério da Educação e Saúde Pública patrocinados 

pela UNESCO15. Cumpre observar que tais Campanhas de cunho social-educativo estavam 

mais voltadas para o desenvolvimento de comunidades (direcionamento a respeito do espaço 

adequado entre o poço e a fossa para que evitassem a contaminação da água consumida; como 

à importância de se ferver a água; esclarecimentos às mulheres grávidas no período pré-natal, 

instruções acerca da higiene diária, treinamento de professoras leigas, e outras importantes 

orientações na área da saúde) do que, exatamente com uma educação libertária do tipo: com o 

povo e para o povo. Nem por isso se deve desconsiderar os impactos positivos no modo de vida 

daquelas comunidades “subdesenvolvidas”. 

O professor Osmar Fávero (FÓRUNS EJA BRASIL, 2008) (informação oral, 2008), 

ao historicizar a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos e os Movimentos de 

Educação Popular segue historiando como surgiu, ainda na década de 1960, o Movimento da 

CEPLAR (Campanha de Educação Popular da Paraíba) – grupo tradicionalmente católico que 

se tornara um laboratório expressivo de alfabetização orientado por Paulo Freire. No livro da 

CEPLAR (FÓRUNS EJA BRASIL, 2008) em seu prefácio, Paulo Freire nota a importância e 

o excelente estudo feito pela CEPLAR junto ao Serviço de Extensão Cultural – SEC da 

Universidade de Recife. Porto e Lage (1995) narram em detalhes, de que modo um grupo de 

jovens estudantes de medicina católicos se envolveu com a alfabetização para a conscientização 

das massas: 

 

A partir daquele primeiro encontro com Paulo Freire, elaborou-se um plano de ação 

que abrangia treinamento de pessoal da CEPLAR pela equipe do Serviço de Extensão 

Cultural da Universidade do Recife (SEC), dirigida por Paulo Freire, e aplicação de 

seu método pela equipe da CEPLAR. [...]. O primeiro grupo a ser alfabetizado pelo 

Método Paulo Freire, na CEPLAR, em setembro de 1962, foi o chamado ‘grupo das 

                                                 
15 Segundo Brandão (2006), coube a UNESCO propor aos países do Terceiro Mundo no período pós- Segunda 

Guerra Mundial financiar projetos e programas de educação para a superação da miséria e da condição marginal 

no interior das sociedades, comunidades, nações. 
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domésticas’. [...] verbas importantes eram previstas para o combate ao analfabetismo. 

Contando pouco depois com recursos, pessoal e um método adequado a CEPLAR 

passou a viver uma nova fase de sua história, concentrando sua história na 

alfabetização de adultos e na cultura popular. (PORTO e LAGE, 1995, p. 44-48). 

 

A experiência alfabetizadora da CEPLAR iniciada no ano de 1962 é interrompida 

drasticamente em abril do ano de 1964; “embora tenha sido um movimento simples e de caráter 

mais religioso” (FAVERO, 2008) revelou-se “uma rica experiência de Educação Popular” 

alavancada por um Grupo de Jovens voltados para as questões Sociais, pela Educação. 

Politicamente, assevera o professor Fávero (2008), a CEPLAR entra em uma fase mais 

expressiva a partir de 1962 quando aplica o Sistema Paulo Freire de Alfabetização em locais 

reconhecidamente marcados por conflitos constantes entre camponeses e latifundiários. 

Concomitantemente, neste mesmo período, na região da Paraíba começam a ser difundidos os 

Círculos de Cultura. 

Falar dos movimentos populares de educação, círculos de cultura e transformação 

social significa considerar o arcabouço teórico e a contribuição político-educacional de Paulo 

Freire. Sua obra é sinônimo de educação para a conscientização e a transformação social. Tão 

atual quanto o fora desde a década de 1960. Considerando a importância das práticas educativas 

libertárias de Paulo Freire na história da instituição da educação popular, vale a pena citar 

[apesar de um pouco longo] o pensamento de Brandão (2006), pois este consegue muito bem 

sistematizar o novo paradigma de educação inaugurado por Freire – ícone da educação no Brasil 

e, também, internacionalmente. Segundo Brandão: 

 

Já nos primeiros escritos de Paulo Freire, a educação popular, uma forma de “prática 

cultural para a liberdade”, deveria transformar todo o sistema e toda a lógica simbólica 

da educação tradicional. Trabalhos como os de alfabetização e pós-alfabetização 

seriam apenas um de seus momentos. Assim, um movimento revolucionário de 

educadores surgia contra a educação institucionalizada e constituída oficialmente, seja 

como sistema escolar seriado, seja como educação não-formal de adultos. Emergia 

como proposta de re-escrever a prática pedagógica do ato de ensinar – e aprender, e 

surgia para repensar o sentido político do lugar da educação [...]. Não é apenas em 

uma sociedade transformada que se cria uma nova cultura e um novo homem. É ao 

longo do processo coletivo de transformá-la através do qual as classes populares se 

educam com a sua própria prática, e consolidam o seu saber com o aporte da educação 

popular. (BRANDÃO, 2006, p. 86-87) 

 

Assim, neste processo de educabilidade humana fundado em práticas educativas 

emancipadoras e comprometidas com a transformação dos sentidos e o despertar da consciência 

de uma necessidade de se buscar compreender a razão dos fatos, por este viés, agindo 
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coletivamente para a transformação da realidade objetiva; certamente, nisto deve consistir a 

contribuição da educação popular. 

Dialogicidade. Esta é a palavra que encontrei, em Paulo Freire, para representar a 

Educação Popular. Diálogo pressupõe interação por meio da palavra. É do conhecimento de 

qualquer pessoa que almeje assumir uma situação alfabetizadora de que para haver diálogo é 

preciso disposição para a “ação e reflexão”. Nisto se constitui uma relação dialógica. Segundo 

Freire, posto que, acompanho o pensamento: “não há palavra verdadeira que não seja práxis”. 

(FREIRE, 2016, p. 107). Por outro lado, a palavra oposta a práxis pode ser nomeada, dicotomia. 

A dicotomia se constitui em uma ação educativa irrefletida, fragmentada, descontextualizada. 

E. Pode ser nomeada de Educação Bancária16. Foi este o modo mais adequado que Freire 

encontrou para nomear este tipo de Educação; uma prática educativa que diverge da Educação 

Emancipadora. A educação da “balbúrdia”.   Do burburinho dos debates de ideias. Dos barulhos 

provocados pelas manifestações humanas por direitos humanos; “[...], pronunciando o mundo, 

os homens se transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham 

significação enquanto homens”. (FREIRE, 2016, p. 109). (Destaque em itálico, do autor). Nesta 

perspectiva freireana sem diálogo não é possível desenvolver uma educação libertária. Quiçá, 

uma Educação Popular, comprometida com “a conscientização do povo” oprimido para a 

“pronúncia do mundo”. (RODRIGUES, 2008, p. 80; FREIRE, 2016, p. 113). 

Transformar. A Pedagogia do Oprimido, parafraseando Cora Coralina, foi, e ainda é, 

uma ode à liberdade. Uma pedagogia encharcada de humanismo. Um sistema de educação cuja 

liberdade é o tema gerador. Nesta perspectiva, o indivíduo – substantivo e singular ─ e, o sujeito 

coletivo serão capazes de ser mais, de vislumbrar outras possibilidades e novos modos de vida. 

A proposta da pedagogia freireana, nestes exatos termos, como prática de liberdade escapa a 

qualquer metodologia conservadora devendo, sim, considerar precipuamente – “dois momentos 

distintos. O primeiro, em que os oprimidos” se comprometem e vencem a opressão dos 

opressores e, o segundo, quando os homens transformados se unem para lutar pelo direito de 

“superar a contradição em que se acham”.  (FREIRE, 2016, p. 57 – 58) 

Paulo Freire (2016), traduz no livro “Pedagogia do Oprimido”, especialmente, no cap. 

3 (três), os princípios da Educação Popular. A proposta freireana tem por princípio a ação 

                                                 
16 “Nela, o educador aparece como seu indiscutível agente, como seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é ‘encher’ 

os educandos dos conteúdos de sua narração. Conteúdos [...] desconectados da totalidade. [...]. A palavra, nestas 

dissertações, se esvazia [...], se transforma em palavra oca. ” (FREIRE, 2016, p. 79 – 80) 
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conjunta e/ou coletiva ─ educador e educando ─, por esta razão a pesquisa para compreender a 

realidade social da comunidade e de seus indivíduos deve ser uma primeira atitude daqueles 

que pretendem ensinar. O propósito do conteúdo programático à ser trabalhado no processo 

alfabetizador deve ser uma das preocupações pontuais do “educador-educando, dialógico, 

problematizador”. Com efeito, o conteúdo problematizador deverá, segundo a metodologia de 

Freire, ser eleito pelo povo através de um “Tema Gerador” à ser pensado coletivamente. Numa 

alfabetização de cunho libertador “a investigação temática se faz, assim, um esforço comum de 

consciência da realidade e de autoconsciência, [...] ponto de partida do processo educativo. ” 

Lembrando que no Sistema de Alfabetização freireano conhecer a realidade concreta, significa 

tomar consciência, ser capaz de desvelar esta realidade tendo por parâmetro a percepção do 

outro.  Feito este breve parêntese, importa reiterar, “temas geradores” conforme o próprio Paulo 

Freire os define: são “de caráter universal”, “localizados em círculos concêntricos, que partem 

do mais geral ao mais particular” (FREIRE, 2016, p. 116 -138).  

Na análise da obra “Pedagogia do Oprimido” de Freire outro princípio merece 

destaque, trata-se da não separação entre a teoria e a prática. Neste aspecto, o educador deve 

partir da compreensão de que a sabedoria popular, ou seja, “o próprio pensar do povo” é a base 

do processo alfabetizador; cuidando, todavia, que este processo de ensino-aprendizagem ocorra 

em “parceria” com o pensamento elaborado, ou, científico. É fundamental, portanto, vislumbrar 

práticas educativas que considerem a teoria e a prática, em uma perspectiva dialética. 

Procedendo desta maneira, os saberes científicos são pensados concomitantemente, com os 

saberes populares. Por este viés dialético de pensamento, pode-se inferir que o processo de 

alfabetização freireano acontece integrando os dois saberes instrumentalizando o sujeito para 

que o mesmo construa uma percepção crítica da realidade, com vistas a transformação social. 

Por fim, este conjunto de princípios não poderia deixar “de fora” os movimentos sociais. As 

práticas educativas que compõem a Educação Popular deverão estar atreladas a um projeto de 

mobilização, emancipação [superação da barbárie] e transformação social da realidade vivida 

por todos os sujeitos de determinada comunidade, grupos sociais (quilombolas, indígenas, 

artesãos, pescadores, vaqueiros, pequenos agricultores e etc.). 

A partir de Freire, um projeto de Educação Popular se constitui em um desafio. Por 

tudo que foi até agora exposto, é crível que este projeto de Educação Libertária implica 

conscientização. Despertar na pessoa humana o pensamento crítico. Integrar saberes populares 

e científicos respeitadas as peculiaridades dos sujeitos envolvidos neste processo cognitivo de 
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humanização, pressupõem organização e planejamento coletivo. Neste sentido, deve ser 

pensado um Projeto Político Pedagógico, respeitando os princípios prospectados por Freire para 

a Educação Popular. O diálogo deve perpassar todo este processo de planejamento. A relação 

dialógica na proposta da pedagogia libertadora expressa uma série de virtudes: humildade, 

justiça, solidariedade, perseverança, alegria, esperança, compromisso político, fé e amor.  “Se 

não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não me é possível o diálogo”. 

(FREIRE, 2016, p. 111).  Desta forma, cumpre afirmar, a Educação Popular proposta por Paulo 

Freire se sustenta sobre um projeto dialógico que pressupõe um perfil de educador. Um 

educador [poderia, inclusive, ser um pedagogo] que adote uma atitude educativa libertadora. 

De outro modo,  

 

Imaginemos, agora, um educador que organizasse o seu programa ‘educativo’ para 

estes homens [camponeses] e, em lugar da discussão desta temática [reivindicação 

salarial e sindicato para atender a esta reivindicação], lhes propusesse a leitura de 

textos que, certamente, chamaria ‘sadios’, e nos quais se fala, angelicalmente, de que 

‘asa é da ave’. 

E isto é o que se faz, em termos preponderantes, na ação educativa como na política, 

porque não se leva em conta que a dialogicidade da educação começa na investigação 

temática. (FREIRE, 2016, p. 159). 

 

Em última análise, um Projeto de Educação Popular deve ter por eixo norteador 

práticas educativas libertadoras, respectivamente, prospectadas por Freire. O esforço 

pedagógico de se escolher temas vinculados aos sujeitos da comunidade irá subsidiar e 

reverberar sobre os debates empreendidos, por educadores-educandos, nos ‘Círculos de 

Cultura’.  Em síntese, o Capítulo 3 [do Livro Pedagogia do Oprimido], resume a pedagogia 

freireana, nos seguintes termos: 1º - Buscar os elementos constitutivos do diálogo, investigando 

a realidade concreta da comunidade; 2º - sistematizar e chegar – coletivamente – ao Tema 

Gerador; 3º - Dialogicidade: desenvolver uma relação dialética – educador e educando -, 

construindo em uma perspectiva crítica o novo sujeito com o viés emancipador.  

Com este capítulo procurei suscitar uma reflexão em torno da Educação Popular e a 

estrutura metodológica de Alfabetização de Jovens e Adultos proposta por Paulo Freire. Como 

se sabe, o aspecto inovador da proposta freireana se configura na estrutura revolucionária de 

uma Educação Popular plena, cuja ação educativa emancipadora tem por fito consolidar os seus 

saberes e a sua cultura criando junto ao operário e o camponês aquilo que Brandão (2006), 

nomeou de “educação de classe, instrumento de uma nova hegemonia”. 
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Certamente, é este o espírito revolucionário que as massas populares encontram em 

Paulo Freire, a possibilidade de educar-se para a emancipação, por meio da Educação Popular. 

Freire chegou a nomear esta educação conscientizadora e libertária, de Educação de Classe. Ao 

apropriar-se dos instrumentos da leitura e da escrita o sujeito vai se constituído na 

intersubjetividade e apreendendo o significado libertador da consciência de si e do mundo. 

Neste contexto, o povo ressignifica a educação e a sua cultura, tornando-se protagonista e 

sujeito do conhecimento. Um processo de empoderamento de classe. Cabe neste instante 

considerar o conceito central de empoderamento, em Paulo Freire. Este termo é utilizado e 

discutido entre Paulo Freire e Ira Shor (1986), pela primeira vez, na obra Medo e Ousadia. 

Cumpre colacionar o fragmento do diálogo, entre SHOR e FREIRE, quando discutem o 

conceito – empowerment-, nesta mesma obra: 

 

IRA. [...]. Nos EUA, uma escola progressiva de pensamento tenta desenvolver “alunos 

autodirigidos”.  [...]. É uma forma de educação para pessoas que não concordam com 

o autoritarismo, que veem a autonomia do aprendiz individual como a medida da 

democracia e do empowerment. 

Paulo. Mas esta não é a minha concepção de democracia e empowerment! [...]. Mesmo 

quando você se sente, individualmente, mais livre, se esse sentimento não é um 

sentimento social, se você não é capaz de usar a sua liberdade recente para ajudar os 

outros a se libertarem [...] então você só está exercitando uma atitude individualista 

no sentido do empowerment ou da liberdade. ”  (SHOR, FREIRE, 1986, p. 135) 

 

Nesta mesma perspectiva de empoderamento, Guareschi (2017) discute o termo, em 

Freire, com bastante objetividade e acrescenta:  

 

Dentro do amplo referencial freireano, é importante realçar que o empoderamento não 

é apenas um ato psicológico, individual, mas um ato social e político, pois o ser 

humano, para Freire, é intrinsecamente social e político, é pessoa = relação. 

(GUARESCHI, 2017, p. 147) 

 

Exatamente. Sabidamente, neste campo das relações sociais é que o empoderamento 

vai se constituindo e sendo instituído. Sobejamente, “tal conscientização nos dá “poder” para 

transformar as relações sociais de dominação, poder esse que leva à liberdade e à libertação”. 

(GUARESCHI, 2017, p. 148). 

Nesta esteira de raciocínio, efetivamente, o que mais chama a atenção na proposta de 

Alfabetização de Paulo Freire é o seu caráter inovador, assevera ser o projeto freireano “todo 

um projeto integrado de educação, que começava com um método de alfabetização e concluía 
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com a proposta de uma universidade popular” neste sentido, tal projeto auspicioso seria apenas 

o seu primeiro andar. (BRANDÃO, 2017, p. 263). 
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2. JURISTA LEIGO/POPULAR: CONSTITUIÇÃO E PRÁXIS POLÍTICA 

EMANCIPATÓRIA E SOLIDÁRIA. 

 

 
Tecer argumentos e conceitos do teórico Pierre Bourdieu é uma tarefa que exige 

esforço e muita disciplina, por este viés devo embrenhar-me. A picada17 é densa, mas, a cada 

passada seguirei em direção à análise compreensiva de certos espaços sociais, nomeados pelo 

autor como campos. 

Cotejar as contribuições de Bourdieu na formulação dos conceitos de campo, campo 

do Direito, campo do Poder, campo Jurídico e o Estado com suas nuanças burocráticas 

implicará, rigorosamente, pensar o espaço público, a res pública, pelo viés do serviço do 

público, do interesse geral, pois, nestas condições ele foi pensado e prospectado por Bourdieu. 

Com efeito, importa ressaltar que o propósito deste capítulo – JURISTA 

LEIGO/POPULAR: CONSTITUIÇÃO E PRÁXIS POLÍTICA EMANCIPATÓRIA E 

SOLIDÁRIA é o de analisar de que modo o pensamento acerca do Estado vai sendo forjado no 

interior do mundo social como um “campo administrativo, como setor particular do campo do 

poder [...], isto é, um espaço estruturado segundo oposições ligadas a formas de capital 

específicas, interesses diferentes”. (BOURDIEU, 2014, p. 50). Cumpre também do ponto de 

vista teórico crítico pensar a temática dos Movimentos Sociais, Organizações Não-

Governamentais – ONGs, Associações e Cooperativas. Neste cenário, verificar-se-á de que 

modo o Jurista/Leigo Popular vai sendo forjado e qual o seu papel social, nesta trama. Este é o 

objeto de análise em foco. Considerar-se-á a efervescência e a multiplicidade de grupos de 

indivíduos que a partir de uma fusão por questões comuns se organizam e promovem os 

“movimentos sociais” causando certa inquietação em estudiosos sobre o fenômeno e, por 

conseguinte, considerações de diversos matizes.  

 

 

 

                                                 
17 Picada: abertura no mato feito à foice ou facão, para os agrimensores medirem áreas. Também, para início, 

abertura de estrada, ou simplesmente para chegar-se em algum lugar, dentro ou passando pelo mato. (ORTÊNCIO, 

1978, p. 341). 
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 2.1 - O pensar relacional 

 

 

Neste sentido, elaborar uma reflexão crítica acerca do que consistiria em Movimento 

Social, Organizações Não-Governamentais - ONGs implica um pensar rigoroso, uma atitude 

mental, um modo de pensar relacional. Este modo de pensar relacional, na perspectiva 

bourdieusiana caracteriza-se por homologia. Segundo Pereira (PEREIRA, 2017, p. 289), 

 

[...] o modo de pensar relacional conduziu Bourdieu, [...], a descrever uma das mais 

notáveis propriedades dos universos sociais, isto é, a relação de homologia entre a 

estrutura das posições, que constitui o espaço social, e a estrutura das atividades e 

bens, o espaço simbólico. [...]. Tem-se, portanto, um conjunto de posições sociais 

homólogo a um conjunto de tomadas de posição. 

 

Tratam-se de campos18, constituídos de sujeitos ou agentes, individuais ou coletivos, 

mobilizados por interesses específicos e às vezes antagônicas – encontro entre posições 

relativamente autônomas que travam lutas internas ao campo e que se organizam segundo o 

estilo de vida dos indivíduos – o qual Bourdieu nomeou habitus. O habitus é um conceito 

recuperado por Bourdieu do pensamento de Aristóteles – neste modo de pensar bourdieusiano 

o habitus [modo pelo qual o agente social organiza suas escolhas] vai se constituindo no interior 

do campo. O habitus, assim, consistiria em estruturas estruturadas (por exemplo: um modo de 

vida ligado a uma classe social – burguesa = habitus burguês), diria Bourdieu, que, 

incorporadas, criam um modo de ser – estruturas estruturantes (habitus musical, habitus 

político, habitus professoral), que a partir de estruturas herdadas da sociedade e/ou da família 

vão sendo cognitivamente incorporadas, tornando-se um conjunto de disposições estruturantes 

estruturalmente assimiladas. Nesta linha de raciocínio, um agente social revelará sua classe 

social, ideologias, desejos e ações respectivamente, em suas ações.  

Por este viés de raciocínio há aqui uma pretensão de se utilizar alguns aspectos dos 

conceitos de Bourdieu (homologias, poder simbólico, campo e habitus), no ato de refletir 

Movimento Social. Não é uma tarefa fácil, todavia, o esforço será o de suscitar a reflexão acerca 

                                                 
18 Bourdieu define campo como espaço de relações sociais de “lutas” específicas. Cada campo possui regras 

específicas, portanto, há grupos de jogadores determinados – jogando (agentes do campo) há também, pretendentes 

– aqueles desejosos de fazer parte do campo. 
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do conceito de Movimento Social a partir da lente sociológica deste expoente da sociologia e 

outros autores, cognatos.  

Viana (2016), sociólogo, professor e pesquisador do fenômeno – Movimentos Sociais, 

também deverá trazer importantes contribuições para que se possa elaborar de modo objetivo e 

mais assertivo o conceito acerca dos movimentos. Importa que este possa ser pensado, diz 

Viana, a partir daquilo que, respectivamente, entende não se tratar de movimentos sociais. É 

inarredável, os conceitos e o impacto da análise e avaliação dos doutrinadores variam de acordo 

com a teoria professada por cada autor, todavia, o eixo epistemológico que norteia e guia a lente 

da presente pesquisa em nada deverá divergir. 

É preciso observar que toda formulação teórica para que se possa reconhecer a sua 

validade deve pautar-se por trabalhar com uma multiplicidade de ideias. Neste passo, no que 

tange aos Movimentos Sociais, Sujeitos: individual e Coletivo, autores como Antonio Carlos 

Wolkmer, Alain Touraine, Carlos Montaño, Maria Lúcia Duriguetto, Maria da Glória Gohn, 

Regina Bega dos Santos, Sidney Tarrow e colaboradores, trarão importantes contribuições na 

compreensão do tema e fomento de debates. 

O ato de pensar relacionalmente os movimentos sociais deverá funcionar como um 

desvelar de impressões midiáticas. A prática do exercício reflexivo tem este condão de espantar, 

despir o imaginário coletivo.  

 

2.1.1 - BOURDIEU: pensando relacionalmente os movimentos sociais 

 

 

De acordo com o pensamento de Bourdieu as estratégias de dominação “se fazem, se 

desfazem e se refazem na e pela interação entre as pessoas”, é um processo dialético que está 

para além do sujeito, com efeito, escapando “à influência da consciência e do poder 

individuais”, ou seja, são incorporadas, interiorizadas e reproduzidas, inconscientemente. 

(BOURDIEU, 2015, p. 193).  

Prosseguindo nesta linha de raciocínio, Nogueira e Nogueira (2016), notam que o 

conceito de habitus – interiorização das estruturas objetivas ─ auxiliaria nessa tentativa de se 

compreender, fundamentalmente, a “superação do subjetivismo e do objetivismo”. Segundo 

esses estudiosos, na percepção de Bourdieu, “as práticas dos sujeitos” deixam de ser 

compreendidas como atitude autônoma, “consciente e arbitrariamente [definida] pelos próprios 
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sujeitos”, passando a ser traduzidas “de acordo com a posição social específica ocupada 

originalmente pelo sujeito na estrutura social” revelando, assim, as percepções e visões de 

mundo do sujeito e sua posição social. Nestes termos, como membros de um grupo, ou mesmo, 

de uma classe social o sujeito exercerá relações de luta em prol do combate/resistência ou da 

dominação”. (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2016, p. 27).  

Neste sentido, as estruturas objetivas institucionalizadas acumulam conquistas 

(prêmios) ─, “tanto materiais como simbólicas” ─ e sua distribuição estará sujeita a estratégias 

e ações de dominação voltadas aos interesses de grupos, ou mesmo, de instituições. Reproduzir 

e disseminar este capital diferenciado dependerá do jogo, de como se joga e, mais, como se 

reparte esse poder, a posse de bens materiais e/ou simbólicos acumulados – uma economia de 

práticas materiais e simbólicas -; vale inferir que para este pensador o quantum do capital 

econômico, social, cultural e político dos ocupantes do campo, determinará a perpetuação ou 

não, daqueles que detêm o poder, no poder.  Lembrando, ainda, a estrutura social é constituída 

por vários campos; nesse diapasão, o campo do poder e seus efeitos será, essencialmente, objeto 

de nossa análise, quanto a estrutura, regularidades e normas. (BOURDIEU, 2015, p. 193). 

Segundo Bourdieu, o “ [...] campo do poder” possui uma estrutura diferenciada das 

propriedades dos outros campos, a exemplo disso cumpre observar as relações entre dominantes 

e dominados no interior do “campo literário ou artístico”; enquanto que, o campo do poder é 

constituído pelo conjunto de agentes dominantes que mantêm o monopólio da violência física 

e também simbólica legítima. “O campo do poder”, afirma Bourdieu, “não deve ser confundido 

com o campo político”, antes, porém, no campo do poder os agentes detentores de “diferentes 

tipos de capital” poderão dominá-lo, a depender necessariamente, do tipo de capital que reúne. 

O   campo, portanto, é uma estrutura em constante movimento, motivado por disputas em torno 

dos prêmios específicos do campo, sobretudo, no processo de legitimação do poder. A 

dominação – elemento central da teoria bourdieusiana, será a nossa lente. (BOURDIEU, 2001, 

p. 51-52).  

Este conceito constituirá categoria de análise dos movimentos sociais. Examinando a 

sua obra A Distinção fica evidente a riqueza do arcabouço teórico do autor ao abordar o tema 

dominação, “os efeitos da dependência” que mobilizam os agentes das classes dominadas - 

“através de um sentimento de incompetência, fracasso ou indignidade cultural” ─, a aceitar o 

“estilo de vida das classes dominantes. Neste aspecto, importa ressaltar: 
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Entre outras consequências, segue-se que a distinção reconhecida a todas as classes 

dominantes e a todas as suas propriedades assume formas diferentes segundo o estado 

dos sinais distintivos da “classe” que, efetivamente, estão disponíveis. [...], por 

conseguinte, ele contém a força de licitação, de legitimação e fortalecimento, 

reivindicada sempre pela objetivação, sobretudo, como é o caso, quando a lógica das 

homologias estruturais o atribui a um grupo prestigioso e que ele funciona, então, 

como autoridade que autoriza e fortalece as disposições [habitus], dando-lhes uma 

realização coletivamente reconhecida. [...].  (BOURDIEU, 2015, p. 216) 

 

As homologias dos campos “são objetivamente orquestradas”. De um lado, o grupo 

dos dominantes e, do outro, o grupo dos dominados. Cada um joga segundo um volume de 

capital específico. Além dos dominados e os dominantes há os pretendentes ao campo, “a 

retaguarda e a vanguarda”, os “antigos e os recém-chegados” – diz Bourdieu, (2015b) “toda a 

espécie de invariantes – e homólogas das oposições que organizam o campo das classes 

sociais” “[...] ou o campo da classe dominante” (BOURDIEU, 2015, p. 217). (Grifos do autor).  

Considerar-se-á, assim, de início, debruçar sobre as relações sociais de agentes no 

interior dos campos a fim de conhecer lutas simbólicas e representações sociais e políticas, entre 

a retaguarda e a vanguarda, jovens e velhos, os antigos e os recém-chegados, dominantes e 

dominados, os titulares do campo e os pretendentes a prêmios específicos do campo social e 

político, cada grupo possui e reconhece os seus próprios valores, enfim, as estratégias de luta 

movimentam subversivamente os dominados, a rigor, os que “têm menos oportunidades”. 

(BOURDIEU, 2015, p. 363). 

As estratégias de luta entre dominantes e dominados vão sendo inventadas, 

desenvolvidas, desconstruídas e reinventadas nos meandros da história da sociedade humana. 

Cumpre notar: o homem é por natureza político. A organização da sociedade civil e, por fim, 

do Estado moderno não tem sua origem no séc. XVII, tanto menos, no séc. XVIII. São os 

filósofos gregos que inauguram ideias políticas acerca de um Estado, uma “forma de governo” 

cujo objetivo central é o bem da polis que, segundo Aristóteles (2016), consiste em um conjunto 

de cidadãos pensando a vida coletiva, vivendo, portanto, como amigos. Lembrando, 

especialmente, o quanto a amizade é importante na constituição da polis, para além da tirania e 

pela democracia. Aristóteles, discípulo de Platão, em sua obra sobre Política, considera a 

oligarquia e a democracia. O primeiro governo se destina a poucos, o último é um exemplo de 

solidariedade e justiça. Um modo de vida coletivo, pelo qual é instituído o cidadão – “em 

sentido estrito, [...] entender a cidadania como capacidade de participar na administração da 

justiça e no governo” (ARISTÓTELES, 2016, p. 1275). Sujeito com plenitude de direitos, na 

percepção aristotélica só existe no regime democrático. 



62 

 

Nicolau Maquiavel (1469-1527) inaugurou um modo de pensar a política “com a 

descoberta de um Novo Mundo a economia e o mercado europeu”, enquanto que, a área da 

astronomia, é marcada pelo eurocentrismo. Nicolau Copérnico (1473 -1543), outro pensador de 

relevância nos séculos XV e XVI, estabelece o “sistema heliocêntrico”, cuja teoria prevê o sol 

no centro do sistema solar e a terra orbitando, em torno do mesmo. Thomas Hobbes (1588 – 

1679), filósofo inglês, sistematicamente, em sua obra clássica – Leviatã ou matéria, forma e 

poder de um Estado Eclesiástico e Civil -, assim esquematiza a natureza do homem: 

 

Assim, existem na natureza humana três causas principais de disputa: competição, 

desconfiança e glória. 

A competição impulsiona os homens a se atacarem para lograr algum benefício, a 

desconfiança garante-lhes a segurança e a glória, a reputação. A primeira causa leva 

os homens a utilizarem a violência para se apossar do pessoal, da esposa, dos filhos e 

do gado de outros homens; a segunda os leva a usar a violência para defender esses 

bens; a terceira os faz recorrer à força por motivos insignificantes, como uma palavra, 

um sorriso de escárnio, uma opinião diferente da sua ou qualquer outro sinal de 

subestima direta de sua pessoa, ou que se reflita sobre seus amigos, sua nação, sua 

profissão ou o nome de sua família. [...] do que denominamos guerra; uma guerra 

de todos contra todos. (HOBBES, 2014, p. 108). 

 

Neste diapasão, Hobbes conclui que os homens são maus, violentos, “propensos a se 

atacarem e se destruírem”. Com efeito, neste estado de guerra “não há lei onde não há poder 

comum” e enuncia a sua máxima: “O homem é o lobo do homem”. Nestes termos, livrando-se 

do temor da morte violenta que vive à espreita, só há uma forma de preservar a vida, - 

renunciando direitos e transferindo poderes. Tal fato, segundo o filósofo, deverá se dar de modo 

voluntário. Esta transferência dar-se-á por meio de um contrato social, um “pacto ou 

convenção” para um indivíduo. Efetivamente, segundo Hobbes, este “ator” é o Soberano.  O 

poder soberano é a imagem do Leviatã. (HOBBES, 2014, p. 109-169). Em breve síntese, está 

posto o retrato do Estado. Contudo, com a Revolução Francesa, em 1789, esta estrutura entra 

em colapso culminando na derrocada do sistema monarquista absolutista, inclusive, 

eclesiástico, para instaurar o Estado de Direito com a consequente separação dos Poderes, em: 

Executivo, Legislativo e Judiciário.  

Assim, separados, Estado e Igreja dão azo para o surgimento de grandes Estados 

Unificados tais como: Inglaterra, França, Espanha e Itália. Neste período histórico Maquiavel, 

juntamente com o grupo de autores renascentistas, consagrou o pensamento dicotômico acerca 

do Estado x Sociedade, não concebido antes pelos gregos. Neste aspecto, “o Estado, antes 

chamado de pólis pelos gregos e de ‘res-pública’ pelos romanos’[...]”, no pensamento moderno, 
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é o espaço onde se desenvolve o poder político; “ali se criam as leis que regulam a ordem 

‘social’”. As ideias do direito natural, sociedade civil e jusnaturalismo foram desenvolvidas e 

defendidas “nas obras dos contratualistas Hobbes, Locke e Rousseau”. (MONTAÑO e 

DURIGUETTO, 2011, p. 20-22). É a partir dos contratualistas que são inaugurados conceitos 

como: vontade geral, interesse comum, interesse de todos, corpo coletivo. (MONTAÑO e 

DURIGUETTO, 2011, p. 29). (Grifos do autor). 

Em Hegel (1770 – 1831), o Estado já não se apresenta como modelo ideal tal como se 

vê descrito pelos jusnaturalistas, mas, como representação do modelo burguês. Neste sentido, 

lidando com o conceito hegeliano de Estado, é muito pertinente trazer a contribuição de 

Montaño e Duriguetto (2011): 

 

[...] para Hegel, caberia ao Estado garantir o bem público ao mesmo tempo que 

preserva a sociedade civil e seus fundamentos, dentre os quais, a propriedade privada. 

O Estado é, assim, transformado no sujeito real que ordena, funda e materializa a 

universalização dos interesses privatistas e particularistas da sociedade civil. 

(MONTAÑO e DURIGUETTO, 2011, p. 33). 

 

Vislumbra-se, neste novo cenário político e econômico a consolidação da sociedade 

capitalista. A partir das ponderações suscitadas o espaço social é nomeado por Bourdieu como 

“ilusão subjetivista”, assim caracterizada segundo o ilustrado pensador: 

 

[...] o espaço social enquanto espaço objetivo – estrutura de relações objetivas que 

determina a forma assumida, eventualmente, pelas interações e pela representação 

concebidas pelos envolvidos em tais relações -  ocorre que deve ser superado o 

objetivismo provisório que, ao tratar os fatos sociais como coisas, reifica o que ele 

descreve: as posições sociais que se apresentam ao observador como lugares 

justapostos, partes extra partes, em uma ordem estática, formulando a questão 

inteiramente teórica dos limites entre os grupos que os ocupam, são inseparavelmente 

localizações estratégicas, lugares a defender e conquistar em um campo de lutas [...]. 

(BOURDIEU, 2015, p. 229). (Grifos do autor). 

 

Sob o aspecto marxista, historicamente não se pode afirmar que Marx teria construído 

uma “teoria do Estado, completa e acabada, mas determinações diversas sobre o Estado em 

contextos variados”. (MONTAÑO e DURIGUETTO, 2011, p. 34). Em Ideologia Alemã, Marx 

e Engels (2007), na tessitura de uma série de críticas aos pressupostos idealistas de Hegel, 

afirmam “que o Estado existe apenas em função da propriedade privada”, na verdade, ele seria 

a representação objetiva dos indivíduos que compõem a classe dominante. No entendimento 

destes pensadores, a sistematização da “sociedade civil inteira de uma época”, inclusive, “as 
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instituições coletivas, são mediadas pelo Estado e adquirem por meio dele, uma forma política”. 

Invariavelmente a lei, como resultado da vontade livre, não passaria de mera ilusão. “Essa 

ilusão jurídica, que reduz o direito à mera vontade” é o resultado “das relações [...] entre os 

modos de adquirir a propriedade”. (MARX e ENGELS, 2007, p. 75-77). 

Lênin, por esta via de entendimento, compreende ser a função do Estado a de reprimir, 

esta seria a sua principal designação. Para tanto, se se quisesse a derrocada desse modelo 

burguês de dominação dever-se-ia fazer a “revolução e destruição do aparelho de poder do 

Estado”. “Inspirado em Lênin, Gramsci entende que uma massa humana não se distingue [...] e 

que não existe sem intelectuais. A eles compete a articulação entre teoria/prática. ” (CANEZIN, 

2001, p. 98).  É Gramsci (1891-1937), quem “empreenderá um desenvolvimento original a 

partir dos conceitos básicos de Marx, Engels e Lênin para pensar a sociedade civil e sua relação 

com o Estado”. Para ele, a sociedade civil está “composta por uma rede de organizações, [...]” 

uma rede ativa em que o domínio dos poderes político e econômico unifica o modus operandi 

do Estado burguês. (MONTAÑO e DURIGUETTO, 2011, p. 43-45). O aspecto da distinção 

entre sociedade civil e sociedade política, em Gramsci,  

 

[...] deve ser entendida a partir do exercício da hegemonia por um grupo social sobre 

um grupo nacional, por meio das instituições ditas privadas (as instituições da 

sociedade civil), como igreja, o sindicato a escola etc. [...]. O que está em discussão é 

o deslocamento da base histórica do Estado. [...] a força por si só não basta para o 

exercício do poder.   (SANTOS, 2008, p. 69).  

 

Canezin (2001), ao discorrer acerca do pensamento de Max Weber, observa que 

segundo o filósofo, o desenvolvimento das tecnologias na “Era Moderna” teria viabilizado o 

trabalho livre e assalariado; inarredavelmente, “a presença de uma administração orientada por 

regras formais; e uma ordem estatal assentada na representação parlamentar e regida por leis 

racionalmente reconhecidas” sustentariam o poder do Estado. (CANEZIN, 2001, p. 32-33). 

Segundo Weber, citado por Montaño e Duriguetto (2011):  

 

[...] as relações entre este [o Estado] e a sociedade civil, seriam relações de dominação 

legitimada, [...] em que a autoridade, mediante variados critérios de legitimidade, 

manda, e os súditos concordam em obedecer. (MONTAÑO e DURIGUETTO, 2011, 

p. 70). 
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É bem verdade e cumpre lembrar que cada teórico responde pela problematização e os 

embates sociais, políticos e econômicos de seu tempo. Cabe, porém, nestes termos, ao leitor 

pesquisador, efetivamente, contemporizar, comungar ou contestar teses. 

Para Michael Foucault (1987), a renúncia ao poder é uma das condições para tornar-

se sábio; “o poder enlouquece”, assim, é preciso que o sujeito renuncie a si mesmo e desenvolva 

um “controle de forças”. Isso significa associar poder e saber. Segundo o próprio Foucault, não 

há poder sem relação com o saber; notoriamente “o poder-saber, os processos e as lutas que o 

atravessam e que o constituem, determinam as formas e os campos possíveis de conhecimento”. 

O filosofo compreende o poder a partir de um feixe de relações funcionando, em rede. Não há, 

assim, divisão de poderes entre os dominados e os dominantes, tanto menos, seria uma via de 

mão única. São nas relações práticas que o poder, se impõe. (FOUCAULT, 1987, p. 26-27). 

O autor em sua obra Vigiar e Punir, publicada em 1975, desde logo enuncia que o 

Estado não é aquele que monopoliza o poder – como trata Weber, com “seus elementos, seus 

recursos e suas forças” – a dinâmica é mais ou menos assim: a estrutura de um “corpo político” 

capaz de desenvolverem estratégias e produzirem efeitos que se articulam no interior da 

sociedade. “Trata-se de alguma maneira de uma microfísica do poder” que após algumas 

considerações, Foucault observa que: 

 

[...]o poder nela [microfísica] exercido não seja concebido como uma propriedade, 

mas como uma estratégia, que seus efeitos de dominação não sejam atribuídos a uma 

‘apropriação’, mas a disposições, a manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos; 

que se desvende nele antes uma rede de relações sempre tensas [...]. (FOUCAULT, 

1987, p. 26). 

 

Assim, as interações que ocorrem entre os agentes sociais ou mesmo instituições são 

frutos de estratégias de ação, práticas políticas de interesses específicos de grupos (dominantes 

e dominados) dentro do campo de lutas, não há que se perder de vista a sucessão de interações 

subjetivistas, ou, segundo Bourdieu, situações abstratas no interior do campo. Sobre os efeitos 

do campo, o habitus político e do político, diz Bourdieu, “supõe uma preparação especial”, um 

habitus político seria constituído de “saberes específicos”, inerente ao campo da política. Neste 

sentido, para este autor homem político seria aquele que domina as regras do campo político 

(discursos, boa oratória, enfim, que domina e cumpre as regras do funcionamento do jogo do 

campo). A condição de funcionamento do jogo, afirma Bourdieu, dependerá da adesão dos 
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agentes políticos às regras do jogo. (BOURDIEU, 2010, p. 169). (Grifos do autor). Nessa trama, 

o jogo é duplo, conclui ele. 

 

A luta que opõe os profissionais é, sem dúvida, a forma por excelência da luta 

simbólica pela conservação ou pela transformação do mundo social por meio da 

conservação ou da transformação da visão do mundo social e dos princípios de divisão 

deste mundo: ou, mais precisamente, pela conservação ou pela transformação das 

divisões estabelecidas entre classes por meio da transformação ou da conservação dos 

sistemas de classificação que são a sua forma incorporada e das instituições que 

contribuem para perpetuar a classificação em vigor, legitimando-a. (BOURDIEU, 

2010, p. 173-174). 

 

Noutras palavras, os grupos produzem ideias e os agentes sociais, políticos “controlam 

diretamente a própria produção do grupo”: 

 

Seria um erro subestimar a autonomia e a eficácia específica de tudo o que acontece 

no campo político e reduzir a história propriamente política a uma espécie de 

manifestação epifenomenica das forças econômicas e sociais de que os atores políticos 

seriam, de certo modo, os títeres. [...]. (BOURDIEU, 2010, p. 175). 

 

Na perspectiva da autonomia, da liberdade, da consciência para a emancipação e 

superação da barbárie surgem às lutas sociais, respectivamente, os Movimentos Sociais, 

Sindicais e Associativos. Eles nascem das divergências políticas e econômicas, reivindicações 

trabalhistas, e outras querelas. Viana (VIANA, 2016, p. 18) observa: 

 

Os movimentos sociais não estão fora da sociedade, não são autossuficientes, não 

existem fora do conjunto das relações sociais, que geram as situações sociais, os 

grupos sociais, entre outros aspectos constitutivos dos mesmos. 

 

Por este viés de entendimento, Viana (2016) tece análise reflexiva e crítica acerca dos 

movimentos sociais considerando-os compreensivamente a partir da sociedade em que se 

encontra inserido. Neste conjunto dinâmico de relações sociais, o sociólogo afirma que há 

alguns elementos que são “fundamentais para entender os movimentos sociais e sua dinâmica 

no processo concreto de desenvolvimento da sociedade moderna”. Com a devida vênia, o 

ilustrado professor revela serem estes elementos imprescindíveis a uma boa compreensão do 

que sejam os movimentos sociais, senão vejamos: “luta de classes, Estado, sociedade civil, 

modo de produção capitalista, acumulação de capital, mercantilização, burocratização, 

hegemonia, cultura, ideologia”. (VIANA, 2016, p. 18). Pelo mesmo viés de raciocínio do 

professor Viana (2016), cada um destes elementos se organiza em grupos. As pessoas se 
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reuniriam nestes grupos a partir de interesses comuns, “cultura, constituição física, um projeto 

político, demandas sociais”. O autor igualmente pondera que nem todo grupo social produz um 

movimento social. Será preciso que haja um liame objetivo de modus operandi, efetivamente, 

uma ação comum, ou seja, “uma ação coletiva ou compartilhada”. (VIANA, 2016, p. 25-26). 

Um exemplo bastante claro seria o grupo de negros de determinado bairro e/ou município. Parte 

das pessoas deste grupo pode não estar envolvida com o movimento social negro, inclusive com 

suas demandas, ou seja, agenda. No caso exemplificado, um grupo social só produz 

movimentos sociais a partir da uma união de desígnios, uma demanda comum e específica a 

todos os integrantes do grupo. Retomando o exemplo do grupo de negros, pode-se citar o 

exemplo do grupo Panteras Negras. O grupo fora criado por jovens negros na década de 1960 

em resposta a opressão violenta sofrida pelos negros americanos, à época. Para Viana (2016, p. 

43-44), “os Panteras Negras fizeram parte do movimento negro, mas não são o movimento”, 

ou seja, o grupo é parte do movimento negro, mas não deve ser confundido com ele. Neste viés 

de pensamento, o professor Viana (2016), assim define os movimentos sociais:  

 

[...] são mobilizações de grupos sociais que produzem senso de pertencimento e 

objetivos gerados por insatisfação social (demandas, necessidades, interesses, etc.) 

com determinada situação social. Um movimento social gera um conjunto de 

ramificações que muitas vezes são confundidos com ele [que é o caso já exemplificado 

do Movimento “Panteras Negras”], mas que são partes ou derivações do mesmo, tais 

como organizações, ideologias, tendências, manifestações, etc. (VIANA, 2016, p. 48) 

 

A amplitude dos movimentos sociais e sua difusão foram surpreendendo estudiosos na 

medida do “aumento da violência, [d]o recrudescimento do conflito étnico, [d]o declínio da 

civilidade e [d]a internacionalização do conflito”. (TARROW, 2009, p. 254). A ação coletiva 

de confronto, “que está na base de todos os movimentos sociais” e que foi se espalhando pelo 

mundo nas últimas décadas do século XX reverberando, sobremaneira, neste século, é um 

desafio coletivo “que tem mobilizado os teóricos da ação coletiva e os estudiosos dos 

movimentos sociais das últimas décadas”. (TARROW, 2009, p. 19-23). Nesta perspectiva, o 

sociólogo Tarrow (2009), afirma a partir de sua teoria que o confronto não se daria por se tratar 

de uma ação coletiva de natureza violenta, mas sim, por se tratar da última ratio que as pessoas 

comuns teriam [como reação e resistência] contra os seus opositores. 

Montaño e Duriguetto (2011) consideram o longo desenvolvimento histórico e 

contextos específicos que consubstanciam os “movimentos sociais e sindicais”, historicamente 

existentes. Na visão destes estudiosos, alguns destes movimentos sociais e sindicais 
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representam a classe trabalhadora ou sindicatos, outros, o anseio pela libertação nacional. A 

propósito, citam-se alguns de cunho internacional, que cumpre aqui destacar: O Manifesto 

Comunista, A Comuna de Paris, Associações Internacionais do Trabalho (AITs), a II 

Internacional, a III Internacional e a IV Internacional, esta última organizada por Trotski e, que, 

apesar das divisões internas se mantém ativa até os dias atuais; o Maio Francês de 1968. No 

Brasil, os movimentos sociais que adquiriram grande expressão: “o Movimento Revolucionário 

Oito de Outubro”- MR-8, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), o Movimento 

dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), o Movimento dos Trabalhadores Desempregados 

(MTD), o “Movimento pelo Custo de Vida”, e depois Contra a Carestia, a Comissão Pastoral 

da Terra (CPT). É importante explicitar e pontuar que há limites e divergências quanto à 

compreensão e conceito acerca da definição de Movimentos Sociais Clássicos e os “Novos” 

Movimentos Sociais (manifestações de partidos políticos, classes sociais, ideologias, 

Organizações Não-Governamentais - ONGs) sendo tratados como manifestações, por natureza, 

diferentes. (MONTAÑO e DURIGUETTO, 2011, p. 273-280). (Grifos dos autores). 

Montaño e Duriguetto (2011) observam que há confusão conceitual entre Movimento 

Social e Mobilização social; Movimento Social e Organização-Não Governamental/ONG. Para 

eles o Movimento Social apresenta uma estrutura formal e estável, enquanto que, a Mobilização 

“pode ser uma ferramenta do movimento; mas em si, mobilização não significa uma 

organização nem constitui um movimento social” Quanto ao Movimento Social e as ONGs, 

Montaño e Duriguetto, afirmam haver certo conflito conceitual, por sinal, bastante equivocado. 

No Movimento Social os interessados pelo objeto do conflito se associam e enfrentam o 

conflito, assim, o Movimento é constituído pelos “próprios sujeitos portadores de certa 

identidade/necessidade/reivindicação/pertencimento de classe, que se mobilizam [...] para 

enfrentar tais questões” (MONTAÑO e DURIGUETTO, 2011, p. 264). Em uma perspectiva 

crítica Montaño (2010) esclarece ser o fenômeno do “terceiro setor” [ONGs] embasado nos 

princípios neoliberais, ou seja, “valores da solidariedade voluntária e local, da auto-ajuda e 

da ajuda mútua”. Neste passo, pelo viés neoliberal o Estado, demonizado, é apresentado como 

“burocrático, ineficiente, desfinanciado e corrupto”, por outro lado, santifica-se o “terceiro 

setor” “supostamente ágil, eficiente, democrático e popular”. (MONTAÑO, 2010, p. 22). 

(Grifos do autor). 

Alain Touraine (1994), afirma que “o sujeito só existe como movimento social, como 

contestação da lógica da ordem”, haja vista ser o mesmo “um ator coletivo”, associado “a um 

conteúdo social contestador”. Efetivamente, para Touraine as classes sociais pouco a pouco, 
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“em termos de atores e relações sociais”, estariam cedendo o lugar ao movimento social; 

considerando que na perspectiva deste autor o movimento social seria “o alvo de orientações 

culturais através das relações de poder e das relações de desigualdade”. Nesta mesma linha de 

raciocínio, Touraine propõe uma análise dos movimentos sociais para além da perspectiva 

econômica e/ou das classes sociais, ele o faz pelo viés das relações sociais de desigualdade 

presente nas instituições e organizações. Depreende-se daí uma proposta do autor de “ruptura 

com a ideia marxista de luta de classes” (TOURAINE, 1994, p. 249-258). Nesta perspectiva de 

pensamento Pessoa (2004), corroborando a reflexão de Touraine, todavia, pelo viés 

bourdieusiano, desenvolve uma compreensão acerca dos movimentos sociais a partir do 

conceito de campo; para Bourdieu, afirma Pessoa, o campo consiste em um espaço de lutas, 

onde dominados e dominantes, jogam o “jogo a ser jogado”. De outro modo, “a ONG é 

constituída por agentes, remunerados ou voluntários, que se mobilizam” para reivindicar ações, 

em geral, de interesses “alheios, não próprios”, além do que, segundo Pessoa “o mundo das 

ONGs é transnacional”, logo, não é demais afirmar ser a base de seu financiamento advinda de 

capital internacional. (PESSOA, 2004, p. 33). 

No que tange às ONGs, Montaño (2010) detecta algumas debilidades conceituais que, 

segundo ele caracterizam-nas. A primeira trata-se do termo conceitual “terceiro setor”. Os 

teóricos defensores desta denominação concebem o Estado e o Mercado, respectivamente, 

primeiro e segundo setores, e, por fim, a Sociedade Civil Organizada, o terceiro setor. Ora, 

segundo, Montaño, “a sociedade civil, historicamente deveria aparecer como o ‘primeiro’”, 

considerando, todavia, que a partir do povo (sociedade civil) é instituído o Estado e, das 

“relações econômicas” em meio a sociedade civil, o Mercado. Uma segunda debilidade diz 

respeito às entidades que compõem uma ONG. O Movimento dos Sem Terra (MST), as Forças 

Armadas Revolucionárias Colombianas (FARC), ou seja, movimentos envolvidos em lutas ou 

insurreições, seriam do terceiro setor? Pergunta, Montaño. Os teóricos que discutem o tema, 

segundo Montaño, não enfrentam esta possibilidade. A terceira debilidade: “o conceito antes 

confunde do que esclarece”. O conceito envolve categorias de naturezas diversas: Organizações 

do tipo Não-Governamental-ONGs, Organização da Sociedade Civil (OSC), Instituições 

Filantrópicas, Associações de Moradores ou Comunitárias, Associações Profissionais ou 

Categorias, e outros exemplos. Como seria possível tal generalidade? A quarta debilidade 

consiste na questão financeira e administrativa. Como considerar uma ONG de caráter “não-

lucrativo” e “não-governamental”? É consabido estas entidades celebram parcerias com 

governos que selecionam os seus projetos, destinam verbas para estes mesmos projetos; assim, 
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“não parecem tão fiéis a seu dito ‘não-governamental’ e a sua condição de ‘autogovernada’”. 

(MONTAÑO, 2010, p. 56-57). No detalhamento técnico, a questão do lucro ou, não-lucro, 

parece não ser uma característica transparente nestas organizações não-governamentais. 

No sentido de ilustrar a crítica feita por Montaño vale a pena colacionar parte da 

história de Orwell, Revolução dos Bichos, lembrada inteligentemente, por Rubem Alves 

(2003):  

 

É sobre uma revolução que os bichos, liderados pelos porcos, fizeram na fazenda para 

se livrar do jugo do fazendeiro que os explorava em benefício próprio. [...]. Mas, no 

decorrer do processo revolucionário, importantes transformações aconteceram. [...] E, 

os porcos começaram a ver que o fazendeiro e seus empregados não eram tão ruins 

assim. Havia interesses comuns que permitiam que eles fizessem alianças. A última 

cena do livrinho é cômica e terrível: a bicharada, do lado de fora, olha através da 

janela, para dentro da casa do fazendeiro. Lá estava acontecendo uma reunião festiva 

para celebrar um novo dia político de cooperação entre fazendeiro e porcos. E, os 

bichos, perplexos, olhavam para o fazendeiro, olhavam para os porcos, e não 

conseguiam saber quem era quem: o fazendeiro tinha focinho de porco e os porcos 

fumavam charutos como o fazendeiro... (ALVES, 2003, p. 114). 

 

Por conseguinte, Montaño procura explicitar, então, que a perspectiva crítica em 

relação as ONGs é, à rigor, relevante. Sobretudo com àquelas que despontam com “status de 

novidade” e incorporam as contradições e perversidades afeitas ao regime capitalista tendo 

como pressuposto os princípios neoliberais. Assim, o que estaria em jogo não seria exatamente 

a estrutura das ONGs, destarte, “[...] a modalidade, fundamentos e responsabilidades dadas 

como respostas a questão social’”. (MONTAÑO, 2010, p. 59 e 185).  

Ora, neste ponto vale reiterar que para além da compreensão tradicional daquilo que 

se convencionou definir por Movimentos Sociais, na perspectiva de Pierre Bourdieu, em termos 

de campo, 

 

[...] é preciso pensar relacionalmente, não uma relação estática de forças. A cada 

momento essa relação entre os “jogadores” define a estrutura dele. Isso depende não 

só do volume e da estrutura do seu capital, mas também de sua evolução no tempo. 

Por isso o campo é uma configuração de forças atuais e potenciais. Os agentes 

participantes de um campo tanto podem estar em luta pela conservação como pela 

transformação dessas mesmas forças. (PESSOA, 2004, p. 35). 

 

A partir desta análise depreende-se pensar os Movimentos Sociais considerando que 

os atores sociais, de sorte são definidos e analisados a partir da análise da ação e das relações 

sociais. Em outras palavras, “O trajeto de Bourdieu” tem por objetivo combinar “o 
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conhecimento da organização interna do campo simbólico”, um simulacro “da estrutura real de 

relações sociais”, com a legitimação de uma “ordem arbitrária em que se funda o sistema de 

dominação vigente.  

Por fim, através da gramática bourdieusiana o “nó górdio” desta tese ─ o direito de 

dizer o direito – mormente, tem sido vislumbrado como monopólio majoritariamente centrado 

nas mãos dos operadores do Direito, por ora, legitimados pela entidade de classe Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB, através do Exame de Ordem; com efeito, esse nó segue sendo 

corajosamente desatado por sujeitos coletivos, fundamentalmente, manifestos enquanto 

movimentos sociais. É importante observar que os “atores sociais em movimento” através de 

suas práticas objetivas e subjetivas levam para suas comunidades uma compreensão mínima 

funcional do princípio fundante do direito, a própria sociedade. (GOHN, 2014, p. 236). 

 

2.2 - O Estado: os nós do campo burocrático 

 

 

Falar do Estado, a partir de Bourdieu (1998; 2001; 2005; 2014), significa refletir um 

“campo de poder”, melhormente dizendo, “um conjunto oficial de instrumentos estruturados e 

estruturantes de conhecimento e comunicação”, aliás, o Estado, na percepção de Bourdieu é o 

“principal agente e instrumento primordial de construção da realidade social”. Por analogia, 

neste “campo de poder”, tal qual funciona em outros campos existe um movimento, respectiva 

autonomia e uma relação de forças, de lutas pela dominação em favor do poder. A distinção 

deste em relação aos outros campos reside, precisamente, no monopólio do poder; seja no 

controle que o Estado exerce sobre os outros campos através de sua estrutura – as instituições 

públicas, seja pelos efeitos de legitimação de “atos políticos” e econômicos “no mundo social” 

(LENOIR, 2017, p. 184-185). Designado por Bourdieu, um tipo de “deus absconditus”; um 

ente invisível “da ordem social, e ao mesmo tempo da dominação tanto física quanto 

simbólica”. (BOURDIEU, 2014, p. 34 e 39). 

 Os assistentes sociais, os educadores, os magistrados, os professores e os professores 

primários – foram nomeados por Bourdieu como “mão Esquerda do Estado”. A este grupo se 

opõe o “Estado da Mão direita, são burocratas do ministério das Finanças, dos bancos públicos 

ou privados e dos gabinetes ministeriais”. Com efeito, o Estado na sua forma burocrática 

“constituído como campo de forças e campo de lutas orientadas para o monopólio da 

manipulação legítima dos bens públicos” (BOURDIEU, 1998, p. 10), também é considerado 
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por Bourdieu um produtor de ideias e, bastante influente no que concerne, especificamente, ao 

“domínio da produção simbólica”. (BOURDIEU, 2001, p. 95). Destarte, Bourdieu afirma ser 

este um trabalho difícil e, para arriscar pensá-lo faz-se necessário: 

 

[...] romper com as pré-noções e os pressupostos, isto é, com todas as teses jamais 

colocadas como tais, já que estão inscritas nas evidências da experiência comum, com 

todo o substrato de impensável subentendido no pensamento vigilante, é 

frequentemente mal-compreendido, e não apenas por aqueles em seu 

conservadorismo por esse trabalho. (BOURDIEU, 2001, p. 92-93). 

 

A narrativa de Bourdieu colabora dentro de suas possibilidades para uma análise 

sociológica em torno do sistema e da lógica do funcionamento do Estado sob uma perspectiva 

burocrática – “que supõe a dissociação da posição e de seu ocupante, da função e do 

funcionário, do interesse público e interesses privados (BOURDIEU, 2005, p. 59). Ademais, 

com boa dose de perspicácia sociológico-filosófica, Bourdieu considera, “por um lado”, o 

favorecimento e o fortalecimento dos contornos – “da filosofia dominante” - subsidiados pelas 

demandas sociais em relação a estrutura estatal, e, “por outro lado, [...] o grau de autonomia 

[...] em relação às forças econômicas e políticas dominantes” que supõe, sem dúvida, ao mesmo 

tempo, um grande desenvolvimento dos movimentos sociais e da crítica social dos poderes”. 

Nesta lógica de raciocínio, este tipo de movimento estrutural do Estado burocrático favorece 

suas influências sobre entidades e grupos sociais criando possibilidades de “usar contra o 

Estado a liberdade (relativa) que o Estado lhes garante”.  Todavia, segundo demonstra 

Bourdieu, em seus escritos acerca desta temática, cumpre ser cauteloso com vistas a superar o 

conceito político de Estado. Diz Bourdieu (2001) que “sob a aparência de pensá-lo, a maior 

parte dos estudos consagrados a esse objeto, sobretudo em fase de construção e consolidação, 

[...] fazem parte [...], logo, de sua própria existência” (BOURDIEU, 2001, p. 95 - 97). 

 

E continua em sua reflexão: 

 

É esse, particularmente, o caso de todos os estudos dos juristas dos séculos XVI e 

XVII, que só fazem sentido se sabemos ver neles não contribuições meio atemporais 

à filosofia do Estado ou descrições quase sociológicas, mas programas de ação política 

que pretendem impor uma visão particular do Estado. [...] aqueles que os produzem 

no universo burocrático em vias de constituição [...]. (BOURDIEU, 2001, p. 95-96). 
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Historiadores e cientistas sociais (no sentido moderno do termo19) almejando escapar 

à total submissão estatal, todavia, “sem o apoio do Estado: [...] correm o risco de perder sua 

independência em relação a ele, a menos que estejam preparadas para usar contra o Estado a 

liberdade (relativa) que o Estado lhes garante. ” (BOURDIEU, 2001, p. 97). Há uma tensão. 

Em alguns lugares, o Estado é omisso. Em outros ele se faz presente, repressor. A esta coerção 

estatal Bourdieu chama de “uso legítimo da violência física e simbólica”.   Mormente, será por 

meio do monopólio da violência física e da violência simbólica que o Estado deverá assegurar 

o domínio das forças econômicas, sociais e políticas de um território determinado. A este 

respeito assegura Bourdieu (2001), que: 

 

O Estado é resultado de um processo de concentração de diferentes tipos de capital, 

capital de força física ou de instrumentos de coerção (exército, polícia), capital 

econômico, capital cultural, ou melhor, de informação, capital simbólico, 

concentração que, enquanto tal, constitui o Estado como detentor de uma espécie de 

metacapital, com poder sobre outros tipos de capital e sobre seus detentores. A 

concentração de diferentes tipos de capital (que vai junto com a construção dos 

diversos campos correspondentes) leva, de fato, à emergência de um capital 

específico, propriamente estatal, que permite ao Estado exercer um poder sobre os 

diversos campos e sobre os diferentes tipos específicos de capital, especialmente sobre 

as taxas de câmbio entre eles (e, concomitantemente, sobre as relações de força entre 

seus detentores). Segue-se que a construção do Estado está em pé de igualdade com a 

construção do campo do poder. (BOURDIEU, 2001, p. 99-100). (Grifos do autor). 

 

Sérgio Miceli (2014), ao discorrer (no prefácio) acerca do pensamento de Bourdieu 

em um de seus cursos no Collège de France, sobre o Estado, traça contundente análise acerca 

da instituição e constituição do Estado Moderno e, o papel histórico dos juristas ao sedimentar 

e investir de poder este ente político. Uma espécie de designação de metapoder organizado e 

articulado, formado por grupos dispostos e atuantes em um campo de poder fabuloso, marcado 

por micro poderes de violência simbólica. Os estudos de Bourdieu expressam e retratam 

categoricamente o Estado como espaço de relações sociais de força e sentido. O plano de 

Bourdieu, narra Miceli, consiste em construir uma teoria materialista do simbólico. Nesta 

perspectiva o sociólogo ressalta a sutileza da ação do Estado em impor obediência sem apelar 

para a coerção. Na expectativa de promover uma reflexão reflexiva voltada para o desmonte 

neoliberal de um Estado do bem-estar-social, Pierre Bourdieu reporta-se à história medieval: 

 

                                                 
19 Diz Bourdieu (2001, p. 96): não é de modo nenhum a expressão direta das lutas sociais, como sugeriam aqueles 

que, por desacreditá-la, identificavam a sociologia e socialismo; que ela é antes uma resposta aos problemas que 

esses movimentos e seus prolongamentos teóricos enunciam. 
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[...] em fins da Idade Média, do momento em que coexistem inúmeras modalidades 

exclusivas de direito – a justiça do rei, a das comunas, a das corporações, a da igreja 

à extensão progressiva da jurisdição real com o surgimento dos pressupostos, dos 

magistrados e do Parlamento. A França e a Inglaterra do século XVII já exibem o 

talhe característico do Estado moderno: um corpo político separado da pessoa do 

príncipe, bem como dos demais agrupamentos [...] a nobreza feudal e a igreja. 

(MICELI, 2014, p. 22). 

 

Com efeito, trata-se de unificar o poder de dizer o direito, concentrar o poder. 

Paulatinamente a jurisdição vai se tornando uma força legitimadora de força e de poder. Antes 

a realeza, nobreza feudal e a igreja, arbitravam “direitos” e deveres, além do que, distribuíam 

“justiça” a todos. A partir da Revolução Francesa e, por conseguinte, nascimento do Estado 

Moderno tal pleito subjaz ao sujeito que concentra os interesses da antiga nobreza e setores 

aliados ao antigo regime. Nestes termos e, imbuídos do poder de dizer a verdade legítima, 

despontam os juristas. Com efeito, na compreensível análise bourdieusiana: 

 

Juristas são corretores que também jogam na posição de terceiros [...] Em síntese, 

Bourdieu sustenta a tese da constituição progressiva de um conjunto de campos – 

jurídico, administrativo, intelectual, parlamentar [...] ‘metacampo’, consolidando o 

Estado Moderno. (MICELI, 2014, p. 25).  

 

Neste sentido, o Estado através do monopólio da violência física e da violência 

simbólica, exerce o domínio sobre vários campos sociais, sobretudo, engendra um jogo de 

forças entre seus agentes no interior dos campos, desse modo, aquele que detiver poder sobre o 

Estado, certamente, acumulará o capital estatal para o domínio sobre os campos. No campo 

simbólico, assevera Bourdieu (1998, p. 13), “o que me impressiona é o silêncio dos políticos. 

Eles carecem tremendamente de ideais mobilizadores”. A crítica do sociólogo deve-se ao fator 

profissionalização da política. A atividade/carreira política não apetece a alma dos “bem-

intencionados” e “inspirados”, falta a alguns destes políticos, talvez, para a grande maioria 

“pensar racionalmente” no interior do campo, contrario sensu, o agente político se situa no 

interior de um campo que o domina e, ao mesmo tempo desperta-lhe o desejo de dominar. Não 

há o envolvimento em atividades e ações comuns em prol da coletividade; neste aspecto, os 

interesses específicos são determinantes. Neste jogo a mão direita do Estado ignora a mão 

esquerda, solapa o interesse público, promove o retorno ao individualismo, ambiente cultural 

em que o indivíduo é o único responsabilizado por sua infelicidade. 

Bourdieu defende que o capital simbólico acumulado por um agente social é uma 

propriedade. Neste sentido, de posse deste capital no interior do campo burocrático do Estado, 
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o agente será capaz de exercer o poder simbólico. Segundo Bourdieu (2001), para compreender 

“a dimensão simbólica do efeito do Estado” importa conhecer a estrutura, em particular, de um 

de seus agentes, os juristas. Para tanto, vale investigar de que modo esse agente se constitui. De 

posse do capital simbólico, e, a partir de um enunciado performativo, os juristas afirmam e 

reafirmam o que é e o que deveria ser o Estado. Nesta senda e, em virtude deste discurso e dos 

interesses específicos em inventar a res pública, o Estado “pouco a pouco, deixou de ser uma 

simples ficção de juristas para se tornar uma ordem autônoma, capaz de impor amplamente a 

submissão a suas funções, e a seu funcionamento, e o reconhecimento de seus princípios“. 

(BOURDIEU, 2001, p.121-122). 

O perfil burocrático do Estado vai sendo forjado a partir de um processo neoliberal de 

“doutrinação simbólica do qual participam passivamente os jornalistas ou os simples cidadãos”, 

assim, “o Estado vai abandonando (caso da França) certo número de terrenos de ação social” 

(BOURDIEU, 1998, p. 42 e 45). Neste ponto, vale transcrever as observações que faz Bourdieu 

sobre o pensamento dominante, na perspectiva neoliberal: 

 

O que vemos nos Estados Unidos, e que se esboça na Europa, é um processo de 

involução. Quando se estuda o nascimento do Estado nas sociedades em que o Estado 

se constituiu mais cedo, como a França e a Inglaterra, observa-se primeiro uma 

concentração de força física e uma concentração de força econômica – ambas 

funcionado juntas; é preciso dinheiro para fazer guerras, para fazer o policiamento 

etc., e é necessária a força da polícia para poder arrecadar dinheiro. Em seguida, tem-

se uma concentração de capital cultural, e uma concentração de autoridade. Esse 

Estado, à medida que avança, adquire autonomia, torna-se parcialmente independente 

das forças sociais e econômicas dominantes. A burocracia de Estado começa a ser 

capaz de distorcer as vontades dos dominantes, de interpretá-las e, às vezes, de inspirar 

políticas. 

O processo de regressão do Estado mostra que a resistência à crença e às políticas 

neoliberais é tanto mais forte nos diferentes países quanto mais fortes eram neles as 

tradições estatais. E isso se explica porque o Estado existe sob duas formas: na 

realidade objetiva, sob a forma de um conjunto de instituições como regulamentos, 

repartições, ministérios etc., e também nas cabeças. (BOURDIEU, 1998, p.46-47) 

 

É irrefutável, “o Estado também existe na cabeça dos trabalhadores sob a forma de 

direito subjetivo” – os direitos trabalhistas são a materialização de uma série de lutas por 

jornadas de trabalho de 12 horas por dia, salário mínimo, final de semana remunerado, dentre 

outras reivindicações. Quanto mais conquistas sociais, maior apoio aos movimentos sociais e 

ministérios sociais (educação, saúde, habitação, ação social), com o fito de defender os 

interesses sociais dos trabalhadores da lógica do campo do mercado financeiro, no qual, “os 

dominantes, os Estados Unidos, nesse caso particular, ocupam uma posição tal que podem 
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definir em grande parte as regras do jogo” (BOURDIEU, 1998, p. 53), a partir de uma lógica 

da política neoliberal. 

Outrossim, pelo viés neoliberal o professor de sociologia Loïc Wacquant (2007), ao 

tratar de determinadas teses que estariam conduzindo os Estados Unidos a um novo tipo de 

Estado hibrido, traça algumas considerações com certo grau de razoabilidade, nestes termos, 

assegura objetivamente: 

 

Esse Estado-centauro, guiado por uma cabeça liberal, montada num corpo autoritário, 

aplica a doutrina do laissez-faire et laissez-passer a montante, em relação às 

desigualdades sociais, aos mecanismos que as geram (o livre jogo do capital, 

desrespeito do direito do trabalho e desregulamentação do emprego, retratação ou 

remoção das proteções coletivas) [...]. (WACQUANT, 2007, p. 88-89). 

 

De modo não coincidente e, devido a um conjunto de razões históricas já delineadas 

esta também tem sido a configuração político-econômica e social do Estado brasileiro. Antes, 

um Estado caritativo, voltado para a criação e extensão de programas sociais no sentido de 

mitigar a miséria do povo. Agora, embora haja resistência ou recalcitrância da parte dos atores 

sociais desprivilegiados, em sua grande maioria sobrevivendo na linha imaginária da miséria, 

o Estado tornou-se um Estado-criminalizador, “tal é o ponto que a ‘guerra contra a pobreza’ 

teria sido substituída por uma guerra contra os pobres, transformados em bodes expiatórios de 

todos os males do país” (GANS, 1995, citado por WACQUANT, 2007, p. 96). 

 

2.2.1 - O Estado, o papel das ONGs no cenário democrático brasileiro e a inserção do 

Jurista/Leigo Popular no cenário da Justiça Pública.  

 

 

A presente narrativa constitui um desafio – primeiro, pensar o Estado – no modo de 

refletir de Pierre Bourdieu, quase impensável; principalmente nos termos de um projeto 

neoliberal, cujo modelo desconsidera os interesses e as necessidades da população; em um 

segundo passo, impõe acrescentar, tocar e tecer algumas considerações relevantes acerca da 

estrutura e da dinâmica das Organizações Não-Governamentais-ONGs, a partir do cenário 

democrático brasileiro, e, em um terceiro plano, não menos importante, o Jurista Leigo/Popular 

inserto no panorama da Justiça Pública; em certa medida significa empreender e refletir este 

sujeito que, embora não seja um advogado, a formação o torna relativamente capaz de 

contribuir no encaminhamento de litígios jurídicos nas comunidades e movimentos sociais. O 
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terreno é arenoso. “Embora não existam regras metodológicas, há conceitos fundamentais que 

orientam o modo de pensar e de produzir uma compreensão do real”, o cuidado costumeiro com 

os termos conceituais será uma tônica. (OLIVEIRA e PESSOA, 2013, p. 25).  

Com a devida vênia, neste subitem o Estado será pensado, analisado em contraposição 

à sociedade civil. Lenoir (2017), em dicionário específico sobre o vocabulário de Bourdieu, 

descreve suscintamente a lógica do pensamento deste sociólogo acerca do Estado, conquanto 

consistia, basicamente, em construir uma teoria materialista do simbólico, compreendendo-o 

como “campo do poder”, uma espécie de espaço social capaz de concentrar poderes e exercer 

poderes sobre outras espécies de capital. Em síntese, assim descreve, Lenoir o pensamento 

bourdieusiano:  

 

O Estado modela as estruturas mentais através do conjunto das instituições de 

construção da realidade social como são, nomeadamente, os sistemas escolares, 

judiciais e sociais, ao inculcar sistemas de classificação, princípios de visão e divisão 

comuns e, por conseguinte, o que é constituído “a identidade nacional”. [...] “Deste 

modo, além de um simples instrumento de coerção, o Estado é muito mais um 

instrumento de produção e reprodução do consenso, um senso comum constituinte, de 

acordo com Bourdieu, um conjunto oficial de instrumentos estruturados e 

estruturantes de conhecimento e de comunicação – aliás, os mesmos que são 

compartilhados por aqueles que estão submetidos a ele. (LENOIR, 2017, p. 185). 

 

É importante frisar que todos os interesses dos atores sociais estão situados para 

além da conveniência de classes, cabe ao Estado – um campo, ou melhor, um metacampo –, 

conduzir, organizar, coordenar, administrar os bens públicos e interesses concorrentes neste 

espaço de lutas. A fortiori, a burocracia se estende e espraia a todos os campos – escolar, 

judicial, e social. Com efeito, a produção e reprodução do consenso deverá se estabelecer no 

conjunto destas instituições, entre os seus atores tornando-se, o mesmo, alicerce do poder 

simbólico do Estado. No sentido de delinear e aclarar as configurações do campo, Bourdieu se 

utiliza do jogo de xadrez, “o mais intelectual dos jogos”. Descrevendo com parcimônia e lógica 

as regras deste jogo, sua equivalência e distinções com as regras do campo, o sociólogo assim, 

expõe:  

 

No jogo de xadrez, há regras explicitas, conscientes, formuladas, enunciadas, que são 

exteriores ao jogo, que lhe preexistem e lhe subsistem; elas são estáveis [...]. Num 

campo, as regras são regularidades implícitas, e só uma pequeníssima parte das 

regularidades é levada ao estado explícito. [...] a ordem ordinária do cosmos 

econômico ou burocrático é tal que, ali, não se luta a propósito das regras do jogo. 

Mas pode haver uma luta para mudar as regras do jogo [...]. Um campo é um jogo que 

se joga segundo regularidades que são suas regras, mas com cujas regras ou 
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regularidades também podemos jogar para transformá-lo (BOURDIEU, 2014, pp. 

140-141) 

 

Sobretudo, é significativo, na visão de Bourdieu que os membros do campo conheçam 

as regras do jogo, respeitem as regras do jogo, saibam jogar o jogo até mesmo para subvertê-

las; “sabendo também pôr o direito de seu lado – e é uma fórmula magnifica que não quer dizer 

‘respeitar o direito’. ” (BOURDIEU, 2014, p. 69). Outro termo importante desenvolvido por 

Bourdieu a propósito do Estado é o “banco central de capital simbólico”, configurando, então, 

uma central distribuidora de “moedas fiduciárias”, um verdadeiro “avalista de fetiches pelo qual 

toda ou parte de uma nação está disposta a morrer” (BOURDIEU, 2014, p. 175).  

Paralelamente ao Estado autoridade e a este poder central público, coexistem entes 

jurídicos distintos, autônomos, prestando um conjunto de serviços específicos às comunidades, 

tratam-se das Organizações Não-Governamentais – ONGs, as quais representam a expressão 

de vários segmentos da sociedade civil, “estruturas comunitárias da sociedade”. O Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA20, publicou no ano de 2018 uma importante pesquisa sobre 

o perfil das Organizações da Sociedade Civil (OSC) no Brasil; não obstante, os dados revelam 

a maior concentração de OSCs do país fica na região Sudeste (40%), a região Nordeste segue 

com (25%), desta concentração, e, os outros 16% são divididos meio a meio entre as regiões 

Centro-Oeste e Norte. Outro fator relevante trazido pelo IPEA, diz respeito às temáticas 

defendidas por estas entidades – são basicamente duas: religião e defesa de direitos e interesses. 

In casu, das duas entidades pesquisadas, a temática principal das mesmas se encontra em 

consonância com o resultado do IPEA, qual seja, a defesa de direitos e interesses. 

Segundo Gohn (2014), as ONGs teriam o condão de mediar interesses entre “aqueles 

coletivos organizados e o sistema de poder governamental, como também entre grupos privados 

e instituições governamentais”, resultando em uma “nova concepção de sociedade” e de espaço 

público, constituída por atores sociais “que reivindicam direitos e espaços de participação 

social”, muito além da perspectiva individual, todavia, em uma perspectiva “também coletiva”, 

engendrando transformação, mudança social. (GOHN, 2014, p. 303-304). 

Conforme, Montaño (2010), na medida em que o Estado vai se tornando 

manifestamente ineficiente e inoperante, o chamado “terceiro setor”, “particularmente as 

                                                 
20 Fonte: IPEA lança perfil com dados atualizados sobre as Organizações da Sociedade Civil no Brasil. In: 

SOARES, Marcelo. Falando do Direito (Jornal) – Publicação da Fundação de Defesa de Direitos Humanos 

Margarida Maria Alves. Gráfica JB: João Pessoa-PB – Ano 16 – nº 45 – mai-jul de 2018. p. 01. 
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ONGs”, investem e concentram “os esforços por reforçar o ‘crescimento da sociedade civil’”. 

(MONTAÑO, 2010, p. 215). 

A Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves – FDDH/MMA, 

é uma destas entidades dotada de interesses capazes de reconhecer direitos destes atores sociais 

individuais e coletivos. Marcina Maria Pessoa Coelho21, faz parte da equipe técnica da 

FDDH/MMA; além de Assistente Social da Fundação, ainda exerce a função de Coordenadora 

de Projetos. Embora não tenha sido possível entrevistá-la nas três vezes em que estive visitando 

a Fundação – por razões pessoais e de saúde, de Marcina Pessoa -, foi possível trazer para a 

tese fragmentos de uma entrevista concedida, por ela, ao Jornalista Anderson Santana22, da 

Universidade da Paraíba. A temática do diálogo foi o Curso de Formação Juristas Populares e, 

tratou, exatamente, sobre os critérios para que uma pessoa possa pleitear uma vaga no Curso de 

Jurista Popular. Ao ser questionada sobre os “ganhos” individuais do Jurista Popular no 

decorrer do curso e, ao final da Formação, Marcina Pessoa informou que um dos critérios para 

se fazer o Curso de Formação é estar de algum modo “ligado” a algum sindicato, comunidade, 

ou, mesmo, movimento social. Interesses individuais não são critérios para ser selecionado no 

curso; nestes termos, sua resposta é categórica: 

 

[...] ele não tem um objetivo individual, mas, também transforma as pessoas do ponto 

de vista individual, por exemplo: pessoas que deixaram de estudar há bastante tempo, 

através do curso elas voltaram a estudar. Isso é um resultado do ponto de vista 

individual. Mas, também do ponto de vista da comunidade. Eles ajudam a formar 

grupos, encaminhar pessoas com vários tipos de problemas – violência contra a 

mulher – por exemplo. ” (PESSOA, 2018) ; (Informação verbal).  

 

Por outro lado, há de se considerar uma reflexão crítica, o reverso destas organizações, 

associações e fundações – “o fio de Ariadne” – é o que procura demonstrar Montaño e 

Duriguetto (2011), ao propor pensar estas entidades pelo viés de um projeto neoliberal de 

sociedade, assim,  

 

                                                 
21 Embora tenha adotado o procedimento ético de não revelar os nomes dos sujeitos envolvidos na pesquisa, o 

nome de Marcina não fora substituído por um codinome considerando que a maior parte de seus depoimentos 

foram colhidos a partir de uma entrevista concedida, por ela, ao estudante de jornalismo da Universidade Federal 

da Paraíba. 
22 Anderson é Jurista Popular. Se formou no ano de 2017. Na ocasião da entrevista [2018] estava concluindo o 

curso de Jornalismo, e, como exigência de Trabalho Final do Curso deveria apresentar uma entrevista. Neste 

cenário, Marcina concordou em dialogar com ele sobre a estrutura da Fundação de Defesa dos Direitos Humanos 

Margarida Maria Alves, dando destaque, à Formação de Juristas Populares. (Esclarecimentos dados por Marcina, 

em 17 de maio 2019). 
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[...] está em jogo não é o âmbito das organizações (terceiro setor, em contraposição 

ao Estado ou mercado), mas a modalidade, os fundamentos e responsabilidades 

inerentes à intervenção e respostas para a “questão social”. “[...] com a 

desresponsabilização do Estado, a desoneração do capital e a autorresponsabilização 

do cidadão e da comunidade local para esta função (típica do modelo neoliberal ou 

funcional a ele) (MONTAÑO, DURIGUETTO, 2011, p. 306) (Grifos dos autores). 

 

Ainda, na perspectiva de Montaño e Duriguetto (2011), cumpre observar, estes 

conjecturam que autores como “Pierre Bourdieu, 1998; Gohn, 2004; Vasconcelos, 2001; 

Montaño, 2014, empreendem sobre [...] à ideia do empoderamento, [...] um processo que, sem 

combater nem alterar o poder (econômico, político, intelectual) [...], poderia ampliar o poder 

das massas empobrecidas” (MONTAÑO, DURIGUETTO, 2011, p. 308). (Grifos dos autores). 

Carlos Montaño (2014) considera “a autoação dos sujeitos: a panaceia da ‘Participação 

Democrática’ e do ‘Empoderamento’”, efetivamente, a “melodia que entoam as Sereias23”. Tal 

qual a figura mitológica de Ulisses o sujeito oprimido advindo das classes empobrecidas estaria 

sendo autorresponsabilizado por seus atos, assim, por si só, certamente, deveria se livrar de seus 

demônios. “Como se o poder de um não fosse um lado de uma correlação de forças”. Na 

concepção de Montaño, “o ‘empoderamento’, consistiria em um ‘projeto ideológico’” 

desviante. “Um ‘empoderamento’ centrado nos ditames do Banco Mundial e instituições 

congêneres, sem ter como horizonte sequer a emancipação política, ‘empodera’ os pobres para 

tratarem diretamente de seus problemas imediatos. ” (MONTAÑO, 2014, p. 97–102). (Grifos 

do autor). 

Gohn (2014) afirma que o momento é de resgate da dignidade de categorias, antes 

alijadas e esquecidas à margem da sociedade, “[...] grupos de favelados, de mulheres 

                                                 
23 Segundo a mitologia grega as sereias, viviam em ilhas próximas ao mar, parte ave e parte mulher. Eram donas 

de uma beleza sem par.  “O seu canto doce e mágico” encantava os homens que se aventuravam a navegar por 

aquelas águas. Segundo a lenda – Odisseia narrada por Homero, Ulisses, vivia feliz com sua amada Penélope e 

seus súditos, até que, o rei grego Menelau sofrera um ultraje. A bela Helena fora raptada pelo Príncipe Troiano 

Paris. Assim, Menelau convoca Ulisses para a guerra contra Tróia. Ulisses, deixa Ítaca e parte para guerra. É de 

Ulisses a fantástica ideia da construção do Cavalo de Tróia. Os gregos ganham a guerra, porém, Ulisses comete 

um grande erro – fere o olho de Ciclope. Ele fica cego. O fato, desperta a ira do deus Posídon que determina que 

Ulisses em sua viagem de retorno da guerra a sua ilha de Ítaca, jamais se concretize. Assim, tem início a sua 

Odisseia pelo mar. Foram mais de 10 anos. No caminho “de volta” encontra a ilha de Ogígia onde morava a deusa 

da vida e da morte Calípso. A ninfa se apaixonou por Ulisses e lhe prometeu a vida e a juventude eterna se ficasse 

com ela naquela ilha para toda a eternidade. Contudo, todas as noites Ulisses se dirigia até a praia para chorar de 

saudades por sentir falta de Penélope, de seus filhos e de seu reino. Assim, Calípso a mando de Poseidon liberta 

Ulisses. Ao atravessar pela ilha Aa da feiticeira Circe - a deusa da morte horrenda e do terror impiedosamente 

transforma a tripulação de Ulisses, em porcos. Todavia, ele, sem piedade ameaça de morte a feiticeira, se ela não 

quebrar o feitiço. Circe, além de quebrar o feitiço ainda instrui a Ulisses e sua tripulação a vencer mais um desafio: 

o de passar pelas sereias sem sucumbirem ao seu canto. Seus marinheiros deveriam tapar os ouvidos com cera, 

enquanto que Ulisses deveria ser amarrado ao mastro da embarcação, desse modo, seria capaz de ouvir a doce 

melodia das sereias, todavia, não padeceria. Fontes: (MONTAÑO, 2014, p. 21-22); Circe, a feiticeira. (FELIX, 

2011).  ODISSEU. CALIPSO. (HOMERO, 2015, p. 7-203). 
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discriminadas, de crianças maltratadas, de ecologistas militantes, de sem-terra e/ou sem-teto, 

entre outros.  A existência destas verdadeiras estruturas democráticas, por contarem com a 

participação popular, segundo a autora, [...] leva alguns analistas a falarem em reinvenção da 

república. ” (GOHN, 2014, p. 304).  

A partir do referencial teórico-conceitual que deu sustentação à pesquisa desenvolvida 

– desdobrando-se na seleção e análise de dados –, tornou-se factível compreender a estrutura e 

o alcance das ações das entidades investigadas in loco, na região do nordeste brasileiro – 

respectivamente, nos Estados da Bahia e da Paraíba – foram elas: a Associação de Advogados 

de Trabalhadores Rurais da Bahia – AATR (localizada em Salvador - BA) e a Fundação de 

Defesa de Direitos Humanos Margarida Maria Alves (localizada em João Pessoa-PB). 

A aproximação com as entidades não-governamentais permitiu delimitar com clareza 

meridiana, qual teria sido, efetivamente, a participação política destas entidades naquele 

contexto sócio-econômico-político brasileiro do final da década de 1980; inexoravelmente, 

estas entidades produziram ressonância no cenário da sociedade civil brasileira a partir da 

Constituição de 1988. Tal evidência encontra respaldo na fala dos gestores da AATR; cada ator 

social faz sua narrativa a partir do período de sua gestão. Sem embargo, revelam o pensamento 

que pululava as mentes dos associados e simpatizantes, naquela conjuntura: 

 

A AATR surge com estes objetivos de proteger, de defender e representar os interesses 

das comunidades rurais. Com a criação da entidade, a diminuição dos conflitos e 

demandas por defesa, no início dos anos de 1990, começamos a pensar em um trabalho 

de formação sistemática e continuada. Partíamos do seguinte princípio: se o 

trabalhador não conhece o direito que está positivado na Constituição Brasileira, 

como irá reivindicá-lo? Daí a importância dessa formação, na medida em que 

possibilitava a estas pessoas a oportunidade de conhecer e efetivar estes direitos”. 

(José Luiz Gomes - Zé Luiz)24. (Informação verbal). 

 

Realizei a entrevista com o José Luiz Gomes ou Zé Luiz (ZLuiz), no dia 24 de 

novembro, às 17h30min. Era um sábado. O primeiro contato foi via telefone. Ele foi indicado 

pelos atuais responsáveis – advogados/as da AATR – pelos cursos de Formação Juristas Leigos 

da AATR. A entrevista foi marcada para se realizar em um espaço no Shopping Paseo, no 

Bairro Iataigara, na cidade de Salvador. O lugar foi escolhido por questões de logística de ambas 

as partes (entrevistadora e entrevistado). O lançamento do livro de suas memórias estava 

                                                 
24 Ao iniciarmos nossa entrevista, afirmou sua preferência por receber a tratativa de Zé Luiz. Co-fundador e ex-

presidente da AATR. Considerando que Zé Luiz também é escritor, decidimos, em comum acordo, trabalhar com 

o seu nome verdadeiro. (Gravação de voz). 
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marcado para a semana seguinte, naquele mesmo local. Zé Luiz prestou assessoria jurídica ao 

Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais e a Comissão Pastoral da Terra (CPT) da Diocese 

de Bom Jesus da Lapa (BA). Além do que, foi Co-fundador e ex-presidente da Associação de 

Advogados de Trabalhadores Rurais (AATR). Foi o seu extenso currículo como Advogado 

Popular ativista junto aos Movimentos Sociais quem lhe motivou a escrever suas memórias. O 

título da obra: Rebeldia, sonhos e utopias: “causos” do Rio Corrente. Na referida obra Zé Luiz 

trata de suas “lembranças borradas pelo tempo” em que atuou/lutou como advogado contra as 

injustiças sociais patrocinadas por “empresários do agronegócio”. (ZLUIZ, 2018, p. 19).  

 

Nós também, pretendíamos pensar a advocacia a partir de um campo de esquerda. 

Naquele contexto da década de 1980 os princípios da Constituição Brasileira de 1988 

e, do processo de redemocratização do país, também, era um de nossos objetivos 

interpretar a Constituição Brasileira. A AATR surge como um movimento político.   

Nos anos de 1990 é que a orientação vai pelo campo dos Direitos Humanos e se 

começa a trabalhar com uma assessoria. Como a gente sai da ditadura e tem a 

possibilidade das eleições diretas, promovíamos uma mobilização para pensar de que 

modo ocuparíamos cargos no executivo e no legislativo, no plano municipal, estadual 

e nacional. (Rose)25. (Informação verbal). 

 

A entrevista com Rose, atual presidente da Associação de Advogados de 

Trabalhadores Rurais – AATR, ocorreu na sala dos professores da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal da Bahia – UFBA, na cidade de Salvador, onde, a advogada leciona. A 

entrevista foi marcada para às 15h00min do dia 23 de novembro de 2018, sexta-feira. No início 

da entrevista Rose pareceu um pouco desconfiada, depois, no desenrolar de nossa conversa se 

mostrou menos distante e mais interessada em contribuir com o trabalho proposto. O 

depoimento de Rose apresenta elementos reveladores considerando suas experiências junto a 

Comissão da Pastoral da Terra, fato preponderante que mais adiante será esmiuçado quando 

tratarmos da Educação Popular Jurídica, especificamente. 

Como expressão deste momento peculiar, respaldado na Constituição cidadã de 1988, 

além do assentamento legal norteado pelo extinto Código Civil de 1916, surge na Paraíba, a 

Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves. Esta entidade é “sucessora 

do antigo Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese da Paraíba, criado no início 

da década de 1970”, para dar “assessoria jurídica aos movimentos sociais e na formação de 

agentes multiplicadores dos direitos humanos, através do projeto ‘Socializando o Direito’”. 

(SILVA e COELHO, 2018, p. 9). 

                                                 
25 Atual Presidente da AATR.  Advogada associada. (Gravação de voz). 
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José Ewerton Nóbrega Araújo (2016), Promotor de Justiça e Professor da Universidade 

Federal da Paraíba -UFPB, aposentado de ambas as funções participou do processo de 

instituição da Fundação de Defesa de Direitos Humanos Margarida Maria Alves; em sua obra 

Pálida Ribalta – 2º vol. Narra, parcimoniosamente, o modo pelo qual o projeto da Fundação 

foi crescendo na mente e no coração de Araújo e acolhido pelo arcebispo Dom José.  

Segundo Araújo (2016), no ano de 1966 - passados dois anos do acontecimento do 

golpe militar -, chegou na cidade de João Pessoa o bispo José Maria Pires “para assumir a 

Arquidiocese da Paraíba”.  Neste mesmo período é fundado pelo arcebispo na Paraíba “[...] o 

Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Paraíba-CDDH”. No ano de 1984, o jurista recém-

chegado à cidade João Pessoa, José Ewerton Nóbrega Araújo - conforme sua narrativa - assume 

“o cargo de Procurador Geral da Procuradoria Jurídica da Reitoria da UFPB”. As aproximações 

de Araújo com o CDDH acontecem em razão do “apoio do professor Rubens Lyra [...] e 

favorecem [...] um contato direto com Dom José. ” De fato, esta união de desígnios inaugurava 

o exercício de uma advocacia voluntária destinada a atender, sobremodo, aquela região e 

cercanias. “Quanto aos advogados voluntários, éramos quatro que oferecíamos, cada um, nosso 

trabalho profissional [...]”, resultando em um atendimento às camadas da população 

desprotegidas e miseráveis. (ARAÚJO, 2016, p. 15-17).  

Ademais, no ano de 1994, devido à idade avançada do Bispo Dom José e tendo 

conhecimento de que seu episcopado em breve seria finalizado, Araújo propõe “a criação de 

uma fundação, em substituição ao CDDH” resguardando juridicamente o espírito solidário e 

fraterno idealizado para o Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Assim, “no dia 08 de julho 

daquele ano, a fundação foi formalmente constituída” e declarada Fundação de Defesa de 

Direitos Humanos Margarida Maria Alves – FDDHMMA. (ARAÚJO, 2016, p. 19-20). 

Historicamente, cumpre rememorar os nomes dos primeiros presidentes da instituição, 

“o primeiro deles Paulo José de Souto, [...], e, a atual Socorro Praxedes. ” 

A democratização da justiça desde a sua gênese tem sido o espírito da Fundação 

Margarida Maria Alves. Mas, afinal de contas, quem foi Margarida Maria Alves? Segundo Silva 

e Coelho (SILVA e COELHO, 2018), ela teria sido uma “guerreira”, ou seja,  

 

[...] a primeira mulher presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da 

cidade”. [...] “Margarida foi assassinada no dia 12 de agosto de 1983, quando um 

pistoleiro disparou um tiro de escopeta calibre 12 em seu rosto, quando ela estava em 

frente à sua casa. O crime teve repercussão internacional e o dia de seu assassinato, 
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12 de agosto, é conhecido como o Dia Nacional de Luta contra a Violência no Campo 

e pela Reforma Agrária. (SILVA e COELHO, 2018, p. 9, rodapé). (Grifos das 

autoras).   

 

Montaño e Duriguetto (2011, p. 264) informam que estas Organizações Não-

Governamentais, neste cenário são constituídas “[...] por agentes remunerados ou voluntários 

que se mobilizam na resposta a necessidades, interesses ou reivindicações em geral alheias, não 

próprios”; corroborando com a assertiva destes autores, a pesquisa constatou que as duas 

Entidades pesquisadas (Associação Advogados de Trabalhadores Rurais-AATR e Fundação de 

Defesa de Direitos Humanos Margarida Maria Alves - FDDHMMA), atuam como agentes 

sociais das duas respectivas naturezas, ainda que, a grande maioria de seus agentes ainda sejam 

voluntários. Constata-se, pois que, a equipe de agentes sociais [fixos] envolvidos, 

permanentemente, nas ações prospectadas pelas duas entidades pesquisadas é composta de um 

número reduzido de pessoas. Sobre esta organização de equipe, das entidades investigadas, a 

entrevista trouxe alguns dados: 

 

[...] nós temos um Coordenador, um Pedagogo, uma pessoa que cuida da parte 

administrativa e um estagiário. Já tivemos estagiários estrangeiros (E.U.A. e 

Alemanha). Temos também a equipe background constituída de Marcelo, Marcina e 

Graça. (Shirley-Maria)26. (Informação verbal). 

 
Nós temos uma companheira que é a contadora e temos a Secretária que é a Silvana. 

E a nossa companheira, Carmosina que nos dá o apoio nos serviços gerais. Ela nos 

ajuda aqui há mais de 20 anos. (Lili)27. (Informação verbal) 

 

A expectativa que os agentes sociais envolvidos diretamente nas ações têm em relação 

a financiamento indica, ser este, um dos complicadores para uma maior efetividade do 

fortalecimento e difusão de “uma cultura de respeito aos direitos humanos na perspectiva dos 

movimentos populares e da justiça social”. De acordo com a advogada-educadora, Candida 

Moreira Magalhães28, os recursos financeiros da Fundação Margarida Maria Alves vinham de 

parcerias com organizações internacionais como Cordaid da Holanda e Cafod da Inglaterra. A 

entidade, especificamente, a Fundação Margarida Maria Alves, conforme relatos de seus 

agentes, recebe o apoio, atualmente, da MISEREOR/KZE. 

                                                 
26 – Advogada, Esp. em Direito Civil, atualmente, vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos/PB 

e Coord. Do Curso de Formação Jurista Popular da FDDHMMA/PB. (Gravação de voz) 
27 Advogada de formação e, atual Coordenadora do Curso de Formação de Jurista Leigo da AATR. (Gravação de 

voz) 
28 Mestra em sociologia, Graduada em Direito e, também, Serviço Social. Foi Coordenadora do Curso de Formação 

Jurista Popular de 2003 até 2009. (Gravação de voz). 
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Hoje, nós temos o apoio financeiro apenas da MISEREOR/KZE. É uma entidade 

alemã. Nós já tivemos uma pareceria com esta entidade quando nós ainda éramos 

Centro de Defesa porque a gente estava dentro de projeto de Ação Social da 

Arquidiocese. Éramos nós, a Cáritas, a Comissão Pastoral da Terra/CPT e a Pastoral 

do Menor, assim, era um projeto único da Diocese. Quando nós saímos deste projeto 

esta parceria com a MISEREOR/KZE foi “quebrada” e, ao longo dos anos tivemos 

outros parceiros. [...] “nós retomamos a parceria com a MISEREOR/KZE. Com uma 

diferença, agora nós éramos os parceiros e, não, a Diocese como era antes. (Vera)29. 

(Informação verbal). 

 

O apoio financeiro exige que as entidades parceiras sigam critérios pré-definidos; este 

modo de organização das ONGs, “baseado na doação de recursos financeiros mediante 

apresentação de projetos” (GOHN, 2014, p. 309), é um dos fatores ressaltados pela atual 

coordenadora do curso de Formação do Jurista Leigo: 

 

[...] a cada triênio quando encaminhamos o projeto e eles [MISEREOR/KZE] avaliam 

quais são as atividades que estão previstas, então, eles dizem, olhe, nós vamos 

financiar porque está dentro de nossa linha cristã, de desenvolvimento dos povos 

oprimidos. Aí, neste passo, eles também pedem o seguinte: que uma organização 

católica, no Brasil possa fazer uma indicação. Geralmente, é uma Arquidiocese daqui 

quem nos dá a Carta. (Lili). (Informação Verbal).   

 

Os anos de 1990, luzes da ribalta, cujo palco traz a lume um cenário internacional de 

redemocratização: “queda do muro de Berlim, fim da União Soviética”, marcadamente, 

mobiliza a consciência coletiva que se volta para “novas práticas coletivas”. O acordo entre 

duas grandes ONGs – Instituto de Estudos Superiores da Religião-ISER, e o Instituto Brasileiro 

de Análises Sociais e Econômicas-IBASE, esta última, tendo Betinho como referência, resulta 

no movimento “Viva Rio”. Segundo Gohn (2014), esta junção das duas grandes ONGs – que 

“têm relação com a rede de cooperação internacional ligada às igrejas” – altera diametralmente 

o modus operandi destas organizações civis que passam de um caráter mais assistencialista para 

um “modelo autossustentável” condicionado à apresentação de projetos apontando para 

resultados objetivos. (GOHN, 2014, p. 306-309). 

Observa-se também a partir de depoimentos de gestores da AATR-BA haver uma 

compreensão clara de que as parcerias são essenciais quando se trata de dar suporte às 

comunidades (Rurais, no caso da AATR), aos sindicatos e movimentos sociais, todavia, não há 

consenso entre os seus associados acerca da natureza jurídica da Associação que, ainda, 

                                                 
29 Psicóloga e Mestre em Antropologia, integrante da equipe da Fundação Margarida Maria Alves / FDDHMMA. 

(Gravação de voz). 
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“resiste” a parcerias entre ela [AATR] e o poder público. A senda é pedregosa e de difícil 

caminhada, após cada passada faz-se necessário revisitar a ética, a ideologia e as questões 

sociais, significa redefinir projetos, reafirmar-se como entidade autossustentável. A partir de 

um viés filosófico-político e ideológico, ao ser questionada sobre a natureza da AATR-BA, a 

atual coordenadora da Formação de Juristas Populares Leigos, nega que a entidade tenha 

contornos de uma ONG e, afirma: 

 

Não. Este não é nosso perfil. As ONGs, no atual formato que temos no país, fecha 

vários convênios e tem um trânsito melhor com o Estado. Contrário sensu, a questão 

dos valores históricos e institucionais que a entidade acumulou nestes anos todos, já 

depõe ao seu favor. A nossa luta consiste em firmar com o Estado um convenio de 

cooperação através de Emenda Parlamentar – este é um grande desafio em nossas 

discussões em assembleias da entidade. Por que? Porque os nossos valores nos 

apontam que nós não podemos nos valer daquele que desrespeita, destrói, que 

tratora os direitos do nosso público. Há uma leitura de retorno e de contraprestação. 

Isso fere os nossos princípios. [Exemplo: ] Ministério Público. Ele tem os Termos de 

Ajuste de Conduta – os TACs –, e tem as aplicações de multas. Estas multas nos é 

ofertada como apoio financeiro, mas, nós, não aceitamos por acreditar que elas muitas 

das vezes são resultado de uma cobrança inadequada e injusta. Passamos um 

“perrengue” danado, mas, não aceitamos. Um exemplo prático, foi o de uma 

Promotora que quis direcionar a multa do fazendeiro para a nossa entidade. Nos 

reunimos e decidimos, não aceitar. Loucura?! Não. Princípios. A multa foi aplicada 

em decorrência do trabalho escravo que, inclusive, contestamos por se tratar de valor 

irrisório. Aceitar a doação significaria estarmos acordes com os valores aplicados pelo 

MP. (Lili). (Informação verbal). (Grifos meus). 

 

A atual presidente da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado 

da Bahia – AATR-BA, observa que a Associação, ainda que, em alguns aspectos, apresenta um 

caráter de ONG: 

 

Nós não somos uma ONG, mas, nós lidamos com os recursos da Cooperação 

Internacional. Ser ONG, ou não; Escritório de Advocacia, ou não; Assessoria Jurídica, 

ou não; já foi pauta de debates calorosos entre membros da diretoria da AATR. Agora, 

nós tentamos nos distanciar desta formatação de ONG devido ao caráter pejorativo 

que estas organizações, em si, carregam, mas, como recebemos estes recursos da 

Cooperação Internacional, acredito que tenhamos um pouco de ONG, de Associação, 

de Escritório de Advocacia Popular. Eu brinco com os meus parceiros e digo que nós 

estamos em uma transversalidade identitária, não dá para cristalizar em uma coisa 

só. (Rose) (Informação verbal). 

 

De outro modo, importa registrar posição diametralmente contrária à AATR, é o caso 

da Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves, FDDHMMA/PB, no 

que tange ao aspecto de sua natureza jurídica; ela se considera uma organização Não-

Governamental, todavia, com uma finalidade bastante definida, ou seja, lutar pela 



87 

 

democratização e garantia de acesso aos diretos de cidadania, a rigor, contribuindo “para o 

fortalecimento da sociedade civil, para que se possa influir nas políticas públicas, ampliando-

se os espaços de participação da sociedade”. (SANTOS, 2008, p.154). A coordenadora do curso 

(2005 -2017) de Formação Jurista Popular, explica a natureza e finalidade da entidade: 

 

Nós somos uma Organização Não-Governamental, com funções bem delimitadas. 

Com o advento do Novo Código Civil nós fizemos adequações e regulamentamos a 

Fundação. É importante registrar que a Fundação Margarida Maria Alves [por 

ter a natureza de Fundação] presta contas ao Ministério Público. Isso dá lisura, 

transparência e credibilidade para a FDHMMA, inclusive, junto a entidades 

nacionais e internacionais para captar financiamentos, situação diversa das 

Associações, que não são obrigadas, por lei, a prestar contas ao MP. (Shirley-Maria)30. 

(Informação Verbal). (Grifos meus). 

 

Do exposto até o momento, infere-se que estas entidades civis, notadamente as 

pesquisadas – AATR/BA e FDDHMMA/PB – por meio de projetos sociais, acionam a Justiça 

Pública através de uma efetiva assessoria jurídica popular em defesa de grupos, comunidades 

urbana ou rural, sindicatos e movimentos sociais. As duas entidades pesquisadas possuem e 

desenvolvem projetos voltados para a Educação Jurídica Popular, pautadas na democratização 

da justiça, difusão e promoção dos direitos humanos.  

As trajetórias das duas entidades pesquisadas entrecruzam-se quando o tema em pauta 

é a Educação Jurídica Popular, tal assertiva vai sendo facilmente constatada na medida em que 

o tecido de cada um de seus projetos vai sendo urdido.  

A “preocupação com a formação de “agentes” de acordo com os princípios da 

“educação popular” inspirada no método Paulo Freire e nas pastorais da Igreja progressista” 

(SANTOS, 2008, p. 83), está presente nos documentos das entidades pesquisadas e nas 

declarações de seus gestores, colaboradores e associados. 

A Igreja Católica é uma instituição que exerce papel relevante a partir da década de 

1960 no que tange à luta pelos direitos sociais dos pobres e marginalizados. As encíclicas papais 

“Mater et Magistra” (1961) e “Populorium Progressio” (1967), pregam a ‘autonomia’ da 

sociedade em relação ao Estado” [...] “por meio do estímulo à participação e à 

autodeterminação”, incitando vários setores populares a reivindicar direitos e lutar contra a 

fome, a miséria e a ignorância. Com este propósito “essas posições da Igreja foram 

reafirmadas”, contribuindo para o fortalecimento da Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB), 

                                                 
30 Advogada, Esp. em Direito Civil, atualmente, vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos/PB e 

Coord. Do Curso de Formação Jurista Popular da FDDHMMA/PB – anos 2005 – 2017. 
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culminando na criação das Comissões de Justiça e Paz, na fundação de instituições autônomas, 

como as pastorais. A Comissão Pastoral da Terra – CPT reconhecidamente se faz presente na 

luta junto às camadas populares por uma sociedade menos desigual e mais justa. Santos (2008), 

observa “que o trabalho da Igreja não se restringiu às ações de ordem espiritual e prática, com 

as assessorias técnica e jurídica, mas também houve a preocupação em aprofundar o 

conhecimento teórico sobre a sociedade” (SANTOS, 2008, p. 73).   

ZLuiz31 (2018), Co-fundador e ex-presidente da AATR, ao escrever um livro de suas 

memórias “Ressonâncias” traz em sua narrativa de forma romanceada e poetizada um pouco 

dos conflitos e experiências com as pastorais que vivenciara naqueles idos das décadas de 1980 

a 1990. Segundo Zé Luiz, o objetivo de “padres e religiosas” naquele contexto, era o de 

evangelizar a partir de uma prática libertadora, fomentar a união e o protagonismo dos povos 

oprimidos da cidade e do campo, efetivamente, este grupo de religiosos – “incansáveis 

defensores de uma pastoral social” – decidiram “criar uma equipe da Comissão Pastoral da 

Terra para ajudar na formação, organização e luta dos camponeses (as) ”. (ZLUIZ, 2018, p. 20). 

Ao ser entrevistado Zé Luiz narra um pouco de sua experiência na Diocese32 de Bom Jesus da 

Lapa/BA. Naquela ocasião, era um neófito advogado que decidira aceitar o convite da 

Comissão Pastoral da Terra de Salvador – CPT-Salvador (regional) para prestar assessoria 

jurídica e ministrar cursos sobre direitos humanos. Segue o seu relato: 

 

Me formei em Direito, pela Universidade Federal de Sergipe/Aracajú, no ano de 1979. 

Participei muito do Movimento Estudantil, da luta pela redemocratização, das 

liberdades democráticas e contra a ditadura. [...]. Tive a sorte, então, de ser convidado 

pelo pessoal aqui da CPT-Salvador para conhecer o trabalho de assessoria que eles 

davam ao movimento sindical de Trabalhadores Rurais/Movimento Sindical Popular, 

em alguns municípios, algumas Dioceses, melhor ainda. Eles estavam formando 

equipes para dar esta assessoria. Então, eles me disseram: - Olha vai ter um encontro 

em Santa Maria da Vitória. Fica no Oeste da Bahia, quase 900 km, de Salvador. É um 

encontro de Lideranças, de trabalhadores, comunidades rurais. Você tem interesse de 

conhecer? Quero! E fui, então para Santa Maria da Vitória. Formamos uma equipe, 

era eu e mais duas educadoras. [...]. Nós formamos esta comissão e desenvolvemos 

um trabalho importantíssimo, inclusive, fortalecendo de base e dos sindicados. (Zé 

Luiz). (Informação verbal). 

 

Naquela época havia um movimento sindical forte e a mobilização e resistência das 

comunidades, lideranças populares contra práticas de exploração dos trabalhadores rurais e 

urbanos, acontecia a partir de reuniões e assembleias que defendiam uma pauta desafiadora: 

                                                 
31 José Luiz Gomes (Zé Luiz ou ZLUIZ). 
32 A diocese era composta de vinte (20) municípios. (Informação verbal). 
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“Questão Organizacional e Fortalecimento da Delegacias Sindicais; Luta pela Posse da Terra e 

Reforma Agrária; Problemas da Seca; Participação de Mulheres” (ZLUIZ, 2018, p. 37). Os 

espaços das igrejas e dos sindicatos, eram o cenário em que se desenvolviam as várias tramas 

envolvendo lutas e ações político-sociais. Os conflitos entre trabalhadores rurais e fazendeiros, 

seguidos de assassinatos de lideranças, tornou-se o nó górdio no processo de organização, 

emancipação e libertação dos camponeses. 

Na fala do Co-fundador e ex-presidente da AATR, percebe-se que o terreno em que 

pisava era, por demais, hostil: 

 
Eugênio Lyra, em 1977 era advogado em Santa Maria e, naquela época foi 

assassinado. Eu, quando cheguei em Santa Maria já fui para substituir Eugênio Lyra 

no sindicato em que ele atuava. Entre 1977 e 1980, passaram por lá dois outros 

advogados, porém, não houve adaptação nem da parte deles e, nem da parte 

comunidade rural da região. (Zé Luiz). (Informação verbal).  

 

No lugar da esperança e fortalecimento “de importantes lutas, principalmente as 

relacionadas com a implantação de políticas públicas de saúde, educação, moradia, 

fornecimento de água potável [...]” (ZLUIZ, 2018, p. 39), impera o medo e o terror. Os nomes 

daqueles que tombaram na luta pela liberdade e justiça: “Margarida Maria Alves; Chico 

Mendes; José Pereira de Souza (Zeca da Rosa); Pe. Josimo Morais; Eugênio Lyra; Ir. Dorothy 

Stang...”, estão vivos na memória de homens e mulheres [cidade de Santa Maria da Vitória], 

tornando-se “sementes e esperança de um mundo melhor”. (ZLUIZ, 2018, p. 52). As 

mobilizações e lutas que ocorrem neste cenário não intimidaram agentes sociais engajados nas 

causas populares, inclusive, lideranças religiosas: 

 

Fui trabalhar [como advogado] no Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Santa 

Maria da Vitória/Coribe e de Bom Jesus da Lapa, ao mesmo tempo, dava Assistência 

Educacional na formação de comunidades de base e delegacias sindicais, através 

da Comissão da Pastoral da Terra/CPT. (Zé Luiz) – (Informação verbal). (Grifos 

meus). 

 

A propósito dos mártires que marcaram esta luta, a morte do advogado e militante 

sindicalista, Eugênio Lyra, inaugura a conformação de uma ideia que nasce de um grupo de 

advogados: a de se criar uma Associação de Advogados com o objetivo de se proteger a 

categoria das constantes ameaças de morte que sofriam, exsurge, então, a Associação de 

Advogados de Trabalhadores Rurais da Bahia – AATR. É muito importante explicar este 
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processo de criação da Associação e, ninguém melhor do que os agentes envolvidos naquele 

contexto social e político, hostil, para dizer como é forjada a Associação: 

 

Nós seguíamos dando assistência as comunidades rurais, mas, em um clima de 

insegurança, principalmente, depois da morte do Eugênio Lyra e outros colegas. A 

OAB seguia com denúncias, porém, seguindo o protocolo, muito formal. Foi aí que 

sentimos a necessidade de constituir uma entidade que nos (advogados) 

respaldasse tecnicamente. A sua sede deveria ser em Salvador para viabilizar 

denúncias, violências e perseguições contra advogados.  ‘A AATR surge com estes 

objetivos de proteger, de defender e representar os interesses das comunidades 

rurais’. Na Diocese de Santa Maria, assim como nas outras regiões trabalhávamos 

com a formação [aconteciam dentro das igrejas: Noções de Direito do Trabalho, 

Direito Possessório], mas, era de maneira pontual, sem uma sistematização. (Zé Luiz). 

(Informação verbal). (Grifos meus) 

 

Ela foi idealizada a partir do assassinato de Eugenio Lyra, em uma cidade do interior 

da Bahia – Santa Maria da Vitória, no dia 22 de setembro de 1977. O advogado 

Eugenio Lyra e sua esposa também advogada, Lúcia Lyra foram trabalhar no polo 

sindical para defender causas de trabalhadores rurais. As ações que estes advogados 

estavam envolvidos discutiam grilagem de terras e outras demandas envolvendo 

violências protagonizadas por grandes grileiros da região de Santa Maria. A mando 

de um “grupo de poder” local, Eugenio Lyra foi assassinado. Naquele contexto da 

década de 1980 os princípios da Constituição Brasileira de 1988 e, do processo de 

redemocratização do pais, também, era um de nossos objetivos interpretar a 

Constituição Brasileira. Nestes termos, a AATR surge como um movimento político.   

Nos anos de 1990 é que a orientação vai pelo campo dos Direitos Humanos e se 

começa a trabalhar com uma assessoria. (Rose) (Informação verbal). (Grifos meus). 

 

É perceptível, a partir das falas dos agentes que participaram e/ou acompanharam a 

história do processo de fundação da Associação de Advogados Trabalhadores da Bahia – 

AATR-BA, a existência de um objetivo incontestável fundado no caráter de autoproteção da 

categoria. Todavia, em meados da década de 1990 as condições objetivas daquele contexto de 

violências e conflitos se alterou, sofrendo um refluxo. A própria Igreja Católica na década de 

1990, as “suas doutrinas e práticas sociais”, sofrem alterações substanciais sobre “suas ações 

no que se refere à participação popular na política do país”, “os vínculos entre os movimentos 

populares e a Igreja começam a se esgarçar”, o crescimento dos movimentos sociais exigiam 

“novas práticas” e “o trabalho pastoral das Igrejas começam a desarticular” (SANTOS, 2008, 

p. 75); o Governo brasileiro a partir das influências do cenário internacional, sofre um 

movimento de “pressão” para que apresente soluções ao “homem do campo”, visando o 

aumento da produtividade, além do mais, a sociedade brasileira também clamava 

“ardentemente por paz e não violência”. (GOHN, 2014, p. 314 e 316). 

Diante do cenário brasileiro que vai se instituindo através de uma efetiva política 

internacional neoliberal, a AATR constrói e propõe, no ano de 2004, um Projeto de Educação 
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Jurídica Popular, “voltado para o exercício da cidadania e efetiva transformação da sociedade” 

(ROCHA, NUNESMAIA JÚNIOR, et al., 2005, p. 20), e mais, a promoção da “socialização 

do saber jurídico” de modo a corroborar para “a emancipação popular” (ROCHA, 

NUNESMAIA JÚNIOR, et al., 2006, p. 48). Em seu depoimento, a atual coordenadora do 

Curso de Formação Jurista Leigo, descreve detalhadamente, em quais moldes foi pensado o 

programa: 

 

O Programa Juristas Leigos foi sendo pensado a partir da perspectiva freireana 

de que ninguém sabe tudo, então, a gente parte deste princípio para construir 

coletivamente o Programa do Curso Juristas Leigos. É nesta perspectiva, da 

autonomia e do protagonismo dos povos do campo e das comunidades tradicionais 

que compreendemos a nossa metodologia.  Geralmente, trabalhamos com homens 

e mulheres que exercem papel de liderança e que depois, possam dar um retorno 

dos conhecimentos, para a sua comunidade. (Lili). (Informação verbal). (Grifos 

meus). 

 
O nosso projeto, [...], visa o desencastelamento do Direito. Assim, o Direito precisa 

ser acessado por outros agentes que não alisam os bancos acadêmicos. É dentro 

desta perspectiva que nós entendemos o programa de Juristas Leigos. E partindo 

também da ideia de que estes povos e comunidades acumulam histórias, têm a sua 

própria dinâmica de vida, é que a gente pensa a teoria de Paulo Freire (Lili) 

(Informação verbal). (Grifos meus). 

 

O projeto do curso de Formação de Juristas Populares proposto e desenvolvido pela 

Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves/FDDHMMA, possui uma 

estrutura própria, embora, em essência contenha os mesmos princípios emancipadores 

defendidos pela AATR. O projeto de formação é pensado a partir de uma perspectiva 

democrática da educação jurídica:  

 

A experiência do Curso de Formação de Juristas Populares faz parte de uma linha de 

atuação de diversas ONGs, denominada de capacitação legal ou formação jurídico-

popular, que já vem sendo desenvolvida em diversos países, como Filipinas, Peru e 

Índia, assim como no Brasil. O Projeto de Formação de Juristas Populares, buscou 

inspiração em diversas experiências...principalmente da AATR – Associação de 

Advogados e Trabalhadores Rurais da Bahia e da Themis do Rio Grande do Sul.  

O propósito dessas capacitações é, em linhas gerais, possibilitar o conhecimento 

acerca do direito pelas lideranças populares, de modo que possam exercer seus direitos 

de cidadania, [...] ampliando o acesso à justiça, principalmente para as pessoas mais 

vulneráveis econômica e socialmente. (SILVA e COELHO, 2018, p. 12). 

 

Os cenários vislumbrados a partir dos documentos pesquisados e das falas de agentes 

sociais entrevistados revelam de que modo o Curso Jurista Popular promovido pela Fundação 

de Defesa de Direitos Humanos Margarida Maria Alves/FDDHMMA/PB, pouco a pouco vai 

adquirindo uma conformação própria desde a sua fundação até o momento presente. As 
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aproximações e distanciamentos entre a FDDHMMA, e as outras “ONGs” se deram, a 

princípio, em proporções gerais, sem se ater a um sujeito e espaço específico, todavia, com 

objetivos consonantes. A experiência com a Themis, ONG do Rio Grande Sul, ocorre no 

decorrer da promoção de uma série de capacitações para mulheres junto ao Estado da Paraíba, 

na década de 1990, enfrentamento da “discriminação contra as mulheres no judiciário”, “no 

sentido de disseminar a metodologia das Promotoras Legais Populares” – PLPs. De outro modo, 

a AATR por ser uma Associação pioneira nessa área de Educação Jurídica Popular, trouxe 

proeminente contribuição teórica e prática ao Curso de Formação Jurista Popular, da 

FDDHMMA, na medida em que, 

 

[...] foi estabelecido um diálogo com a Associação de Advogados de Trabalhadores 

Rurais – AATR para conhecer o projeto de formação de Juristas Leigos. Uma série de 

diálogos, presenciais e por e-mails, resultou na formatação de Juristas Populares que 

era parte do projeto piloto Socializando o Direito. (SILVA e COELHO, 2018, p. 15-

16). 

 

Santos (2008, p.59), discorrendo sobre “as necessidades sociais e em áreas essenciais, 

como saúde, saneamento, educação, habitação e transportes públicos”, desenvolve uma 

reflexão crítica acerca da terra urbana, as precariedades estruturais e as desigualdades que 

assolam grande parcela da população que vive nas áreas periféricas. Faltam efetivas políticas 

sociais. O cenário no que tange a ações e políticas de Estado é desolador, todavia, depreende-

se que a partir da década de 1990 a FDDHMMA, à época Centro de Defesa dos Direitos 

Humanos da Arquidiocese da Paraíba fomenta uma série de ações sociais no sentido de atender 

“famílias indigentes” concentradas em favelas – pesquisa realizada pelo Movimento de Luta 

pela Moradia, no ano de 1996 – e construídas em áreas de risco (margens de rios), com material 

pouco e de pouca resistência: papelão, madeira, jornais. Considerando o descaso e a 

ineficiência das políticas públicas, comprometida com a cidadania, o Centro de Defesa dos 

Direitos Humanos da Arquidiocese da Paraíba, hoje, Fundação de Defesa dos Direitos 

Margarida Maria Alves-FDDHMMA, sensibilizou-se com a “desinformação da população 

sobre os seus direitos” propulsionando projetos como o “Balcão de Direitos, com o objetivo de 

prestar atendimento jurídico [...]” em várias áreas do Direito (trabalhista, previdenciário, cível 

e família), promovido no final da década de 1990; “Projeto de Alfabetização de Adultos – Sal 

da Terra”, cujo objetivo principal era o de prestar uma assessoria pedagógica às turmas de 

Alfabetização de Adultos com uma temática cidadã que envolvia assuntos diversos voltados 

para o exercício cotidiano de direitos para a cidadania. (SILVA e COELHO, 2018, p. 14-15) 
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Vera, psicóloga e integrante da equipe da Fundação de Defesa dos Direitos Humanos 

Margarida Maria Alves, participou das ações promovidas e desenvolvidas pelo Centro de 

Defesa dos Direitos Humanos, posteriormente, a FDDHMMA. Do mesmo modo, foi parte ativa 

[conforme depoimentos, colacionados] deste movimento pedagógico pela democratização e 

desencastelamento do Direito a partir do projeto de Formação Jurista Popular.  

 

O primeiro projeto a gente desenvolveu em parceria com um grupo de alfabetização 

de adultos que davam aulas nas comunidades em diversos bairros da cidade. Como 

eles tinham vários grupos de Alfabetização de Adultos, então, a gente [eu, ou a 

Marcina] combinava com o professor, ia até as comunidades da cidade e levava junto 

um advogado. Como a linguagem jurídica é muito rebuscada [risos] a gente ficava 

tentando fazer a “tradução” das falas do advogado. Então, foi a partir desta situação 

que começamos a pensar na Formação do Jurista Popular. (Vera). (Informação 

verbal). 

 

Na perspectiva da lógica com que foi pensada a Educação Jurídica Popular e, inserto 

o Programa de Formação e de Apoio Jurídico, tanto na AATR, quanto na FDDHMMA, importa 

nos socorrer de Paulo Freire, “não porque Paulo Freire tenha ‘inventado’ não sei que ‘teoria’ 

ou ‘método’ de educação” (BOFF, 2014, p. 9), mas sim, por ter formulado uma educação 

voltada para a emancipação do povo oprimido. Boff, ao apresentar o livro Que fazer: Teoria e 

Prática em Educação Popular, de Paulo Freire e Adriano Nogueira, poeticamente descreve “o 

pensamento pensante” de Freire como “fonte jorrando na praça da cidade: é criação contínua. 

” (BOFF, 2014, p. 13). É nesta senda que importa revisitar o conceito de Freire no que concerne 

à educação popular. Freire entende e parte do pressuposto de que Educação Popular significa 

mobilização, “organização popular para o exercício do poder...”  “[...] compreendo o saber que 

é sistematizado ao interior de um ‘saber-fazer’ próximo aos grupos populares. (FREIRE e 

NOGUEIRA, 2014, p. 33). Tomar a educação popular como um ponto de partida pressupõe 

forjar ações coletivas, conceber uma maior capacidade cognitiva para o desenvolvimento de 

práticas políticas que sejam capazes de engendrar caminhos possíveis para resistir “ao poder 

manhoso da ideologia”, vencer preconceitos, reinventar-se e, assim, intervir para transformar a 

realidade. (FREIRE, 2015, p. 130). “É nesse viés que a estratégia é encarada como produto do 

sentido prático como sentido do jogo”, que se adquire na socialização do saber jurídico, ao 

participar do Programa de Jurista Leigo/Popular, promovendo a socialização de Direitos, 

viabilizando o domínio e uma maior capacidade de distribuição do Direito entre os agentes com 

vistas a “adoção das melhores estratégias”. (SEIDL, 2017, p. 190). 
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2.2.2 - A determinação do Estado na constituição do campo jurídico: as balizas sociológico-

filosófica e política. 

 

 

A fim de empreender uma visão realista da estrutura do Estado e suas implicações na 

constituição do campo jurídico insta analisar de que modo o pensamento acerca do Estado vai 

sendo forjado no interior do mundo social como um “campo administrativo, como setor 

particular do campo do poder [...], isto é, um espaço estruturado segundo oposições ligadas a 

formas de capital específicas, interesses diferentes”. (BOURDIEU, 2014, p. 50). Segundo 

Bernard Lahire (2017), o sociólogo Pierre Bourdieu ao pensar nossas sociedades desenvolvera 

um pensamento magistral e peculiar, qual seja, “o cosmo social é constituído pelo conjunto de 

microcosmos sociais relativamente autônomos, [...] que regem os outros campos. ” (LAHIRE, 

2017, p. 64). O campo, nesta perspectiva, configura-se em um espaço social e político das 

atividades e de tomada de decisões. Assim, o campo político é, “como todo campo, o lugar de 

relações de força (e de lutas que visam transformá-las ou conservá-las) ” (BOURDIEU, 2004, 

p. 170), um metacampo de poder e que produz capitais específicos, entender-se-á – o Estado, 

com suas estruturas cognitivas originárias das próprias estruturas do mundo social ajustadas às 

estruturas objetivas para, assim, garantir a submissão “as representações dominantes, a doxa, 

isto é, o conjunto das opiniões comuns, crenças estabelecidas, ideias preconcebidas” 

(BONNEWITZ, 2003, p. 100). Um jogo social, onde “os campos sociais são campos de forças”, 

e a lógica dialética de seu funcionamento importa “que haja agentes que invistam neles [...], e 

que lhes destinem seus recursos”, na expectativa de conservar ou subverter às estruturas. 

(BOURDIEU, 2001a, p. 51).   

A partir deste ponto, interessa buscar compreender, incorporar, apreender as nuanças 

do que vem a ser e de que modo se estrutura um campo. 

 

2.2.2.1 - Campo em Bourdieu 

 

 

Segundo a sociologia de Pierre Bourdieu (2010), os conhecimentos utilizados na 

construção de seu arcabouço teórico, assim como o conceito de campo, são resultados de um 

conjunto de elaborações teóricas estabelecidas no “decurso dos anos”, um exercício de 

“práticas” observáveis e observadas, diz o sociólogo, resultando em um mesmo pensamento, 

um modus operandi que se constitui e se ressignifica mergulhado nas práticas sociais. Deste 
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modo, afirma Bourdieu (2010, p. 60): “nunca me pareceu indispensável fazer a genealogia de 

conceitos que, não tendo nascido da partenogênese teórica, não ganham muito em serem re-

situados em relação a usos anteriores”. Igualmente, a força da teoria reverberará novo 

significado ao conceito dando-lhe nova roupagem, e/ou, novos contornos ao que irá refletir 

inexoravelmente em um “novo” sentido conceitual da palavra.  

Sob esta ótica o conceito de campo vai sendo estruturado a partir das elaborações 

cognitivas do pesquisador que parte do pensamento de vários autores, para elaborar o conjunto 

teórico bastante complexo. Sobre os vários sentidos da palavra, disse Bourdieu, em nota de 

rodapé: 

 

Nada há de mais divertido, no trabalho intelectual, que descobrir a mesma ideia, com 

poucas diferenças de forma, em autores diferentes, sobretudo quando a origem deste 

encontro é perfeitamente clara. (BOURDIEU, 2010, p. 65) 

 

De certo modo, para construir o complexo conceito de campo o sociólogo Bourdieu 

visitou e revisitou a construção teórica de uma série de pensadores; respeitadas as 

peculiaridades de cada corrente doutrinária também “bebeu na fonte” dos estruturalistas – 

“evidentemente, os estruturalistas linguísticos ou antropológicos” –, e até nos princípios 

doutrinários dos formalistas russos buscou elementos para construir o conceito de campo. A 

razão pela qual compartilhava do pensamento de correntes teóricas tão antagonistas, deveu-se 

a sua crença de que a dificuldade em partilhar pensamentos acerca das “coisas do mundo social” 

era um óbice que demandava uma atitude de ruptura voltada para a unidade sociológica. Neste 

aspecto, a sociologia bourdieusiana segue construindo a noção de campo. É inarredável, 

todavia, que a sociologia compreensiva weberiana concebera grande contribuição à sociologia 

de Bourdieu, na medida em que “propôs-se a compreender particularidades do capitalismo 

moderno, elegendo a ética protestante como elemento fundante de sua análise” (CANEZIN, 

2001, p. 51). A rigor, é de Weber que Bourdieu trouxe e deu novo significado à relação de 

homologias33 e seus efeitos entre os campos, inclusive, o religioso. 

                                                 
33 Neste ponto importa refletir o conceito de homologia, trazido por Bourdieu, de Weber – da homologia estrutural 

e funcional entre o sistema capitalista e o fundamento da Ética Protestante. Weber como pesquisador desvela “a 

conexão de sentido das ações dos sujeitos em interação ou interesses racional/irracionais que motivam as ações 

humanas” (CANEZIN, 2001, p. 51). Assim, complementa a autora: “Weber considera que as ideias de trabalho, 

de prosperidade, de lucro tiveram papel fundamental no processo de produção capitalista” (p. 63).  
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Neste sentido, é, a partir de longa e parcimoniosa análise “da tese da influência 

recíproca entre os fundamentos econômicos e o conteúdo das ideias/concepções de mundo“ 

(CANEZIN, 2001, p. 69) de Weber, que Bourdieu vai construindo a teoria geral dos campos. 

 

Compreender a gênese social de um campo, e apreender aquilo que faz a necessidade 

específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que nele se joga, das coisas 

materiais e simbólicas em jogo que nele se geram, é explicar, tornar necessário, 

subtrair ao absurdo do arbitrário e do não-motivado os atos dos produtores e as obras 

por eles produzidas ou não, como geralmente se julga, reduzir ou destruir. 

(BOURDIEU, 2010, p. 69). (Grifos do autor). 

 

Neste jogo de forças, no interior do campo ocorrem tentativas de se galgar posição de 

prestígio entre os seus atores sociais. Estes, por ora, desenvolvem estratégias e ações com fins 

bastante claros – dominar as regras do campo, em disputa. Nogueira & Nogueira, afirmam que 

Bourdieu se situa 

 

[...] entre as perspectivas conspiratórias, que concebem as produções simbólicas como 

artefatos intencionalmente criados com vistas à dominação ideológica, e as 

perspectivas idealistas, que negam ou desconhecem o papel das construções 

simbólicas na manutenção e legitimação das estruturas de dominação. (NOGUEIRA 

e NOGUEIRA, 2016, p. 31). 

 

Com sua teoria dos campos, Bourdieu, na realidade, chama a atenção para as lutas que 

têm lugar no campo intelectual. Ele observa que o poder simbólico é como coisa em jogo, quer 

dizer, o que nelas está em jogo é o poder sobre um uso particular de uma categoria particular 

de sinais.  

Ao desenvolver o conceito de espaço social, a teoria dos campos, Bourdieu (2004) 

recupera “em certo sentido o supremo tribunal a que Kafka se refere em O processo”; de tal 

assertiva se forjaria a realidade de Estado kafkaniano, qual seja, o discurso oficial das 

“autoridades”, ao que Bourdieu nomeia “discurso quase divino” - um ente autoritário que 

procrastina direitos; na compreensão de Bourdieu trata-se de reconhecer que o “monopólio da 

violência simbólica [...] pertence ao Estado. ” Assim, segundo a narrativa de Bourdieu, caberia 

ao Estado o poder de legitimar o capital simbólico, “[...] quando Block diz ao advogado que se 

pretende um dos ‘grandes’ advogados: ‘Naturalmente, qualquer um pode se dizer ‘grande’, se 

quiser, mas, nesses casos, são as práticas do tribunal que decidem”; nestes termos, “o Estado 

aparece [...] como um banco central”, aquele que legitima títulos e diplomas.  (BOURDIEU, 

2004, p. 164 – 165). Abro, neste ponto, um parêntese para concordar com Bourdieu (2014, p. 
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108) que os romances “são úteis porque constroem utopias que são o equivalente dos mitos 

platônicos”  

Fecha o parêntese. Convém delinear, ainda que suscintamente, de que modo as 

estratégias do campo e as interações em seu interior acontecem na concepção de Bourdieu, 

posto que,  

 

[...] o espaço social enquanto espaço objetivo - estrutura de relações objetivas que 

determina a forma assumida, eventualmente, pelas interações e pela representação 

concebidas pelos envolvidos em tais relações -, ocorre que deve ser superado o 

objetivismo provisório que, ao tratar os fatos sociais como coisas, reifica o que ele 

descreve: as posições sociais que se apresentam ao observador como lugares 

justapostos, partes extra partes, em uma ordem estática, formulando a questão 

inteiramente teórica dos limites entre os grupos, são inseparavelmente localizações 

estratégicas, lugares a defender e conquistar em um campo de lutas. (BOURDIEU, 

2015a, p. 229) (Grifos, do autor). 

 

O sociólogo observou que no interior do campo é travada uma luta política pela qual 

a posse do volume do capital cultural, econômico e simbólico será determinante para marcar o 

lugar que o agente ocupa. Dito isso, as estratégias adotadas no interior do campo por seus 

agentes, 

 

[...] têm por objeto o monopólio da violência legítima (autoridade específica) que é 

característica do campo considerado, isto é, em definitivo, a conservação ou a 

subversão da estrutura da distribuição do capital específico [...]. Aqueles que, num 

estado determinado da relação de força, monopolizam (mais ou menos 

completamente) o capital específico, fundamento do poder ou da autoridade específica 

característica de um campo, tendem a estratégias de conservação – aquelas que nos 

campos da produção de bens culturais tendem à defesa da ortodoxia -, enquanto os 

que possuem menos capital (que frequentemente são também os recém-chegados e, 

portanto, na maioria das vezes, os mais jovens),  tendem à estratégias de subversão – 

as da heresia. [...]. Todas as pessoas que estão engajadas num campo têm certo número 

de interesses fundamentais em comum, a saber, tudo aquilo que está ligado à própria 

existência do campo: daí a cumplicidade objetiva subjacente a todos os antagonismos. 

(BOURDIEU, 1983, p. 90-91). 

 

A seguir – para exemplificar e pormenorizar as relações de força, desafios de poder, 

as construções simbólicas, a hierarquia e as classificações de produtos que geram distinção em 

relação ao campo específico e à sociedade em geral – vale considerar as ponderações de 

Bourdieu sobre o campo jurídico. 
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2.2.2.2 - O Campo Jurídico: que trama é essa? 

 

 

Falar de campo jurídico significa pensar de modo crítico acerca de justiça e de direitos; 

de função social e dos atores sociais – os operadores do direito34. No que tange ao campo do 

Direito vale considerar ser este um campo de produções simbólicas ainda bastante ortodoxo 

que adota estratégias conservadoras na sua estrutura e na forma de “dar o direito”.  

Princípio da Ampla Tutela Jurisdicional. Este princípio consiste nos brocardos me dá 

os fatos, e eu te darei o direito, e, o Tribunal conhece o direito; assim, no interior do campo 

jurídico, o espaço democrático, o Estado35, representado, neste ato pelo juiz resolve o conflito, 

decide e declara o direito, cumpre-se, assim, a máxima pretoriana36, ou seja, “a força do direito” 

remete ao que Bourdieu designou como “a magia do Estado” (LENOIR, 2017, p. 86). No 

sentido de aclarar o sentido jurídico da concepção de Estado e, também, algumas controvérsias, 

trago, faço a seguir uma reflexão crítica com Carnelutti; segundo o reconhecido jurista italiano, 

o Estado pode ser comparado a um edifício. “Um edifício [diz ele] tem o caráter de estabilidade. 

Estável é algo que está. Por isso a sociedade juridicamente ordenada se chama Estado. ” 

Segundo o Carnelutti, “o Estado, isto é, a estabilidade da sociedade, é um produto, e até o 

produto do direito. ” Um erro, bastante comum “é o de acreditar que o direito nasce do Estado, 

como se do corpo nascesse a vida. ” Ora, o autor complementa o seu pensamento: “[...] a história 

do direito ensina que a família foi em sua origem, um Estado minúsculo”. Efetivamente, o 

Estado nasce, “crescendo pouco a pouco” com a família. E mais. “Sem a família, o Estado não 

pode viver, como não se poderia construir um edifício se se desagregassem os tijolos com que 

ele é construído”. (CARNELUTTI, 2007, p. 39-40). 

                                                 
34 Advogados, juízes, promotores de justiça, procuradores, defensores públicos, desembargadores dos Tribunais 

de Justiça/TJ, ministros do Superior Tribunal de Justiça/STJ e Supremo Tribunal Federal/STF, técnicos do 

judiciário, e outros sujeitos que compõem este amplo espaço de relações jurídicas. 
35Para alguns historiadores contemporâneos, o nascimento do Estado coincide e/ou marca o nascimento da era 

moderna. Hans Kelsen trabalhou com uma noção de Estado coercitivo/coator, ou seja, um ente que organiza 

juridicamente a conduta das pessoas de determinada sociedade, isso significa que, tudo que estiver fora do 

ordenamento jurídico não seria de responsabilidade do Estado.  Considerando a complexidade e amplitude do 

conceito, vale considerar a origem da palavra. Concebida pelos gregos o vocábulo Estado deriva do latim status 

que significa: “Estado”. Segundo Francesco Carnelutti (2007), o Estado “vai se desenvolvendo no tempo”. É 

bastante semelhante “a uma planta cujo minúsculo germe fosse a família, mas que cresceu depois até chegar a 

obter, hoje, as dimensões de uma árvore secular”. (CARNELUTTI, 2007, p. 43). Para Pierre Bourdieu (2014, p.29-

30), “[...] o Estado, [...] é quase impensável”, porém, o sociólogo define este ente como “[...] setor do campo do 

poder, que se pode chamar ‘campo administrativo’ ou ‘campo da função pública’.  
36 Sobre o significado de pretório, segundo o Dicionário Jurídico: 1. (Dir. Rom.) Tribunal em que o pretor exercia 

suas funções, na antiga cidade de Roma; 2. Modernamente, o termo generalizou-se e indica qualquer tribunal, ou 

sala de audiência [...]” (NÁUFEL, 1997, p. 678). 
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Dito isso, importa tratar ainda que, suscintamente, da constituição do Direito. O tema 

é bastante amplo, todavia, faz-se necessário tecer algumas considerações. Pode-se inferir a 

partir da história da sociedade humana que a criação do Direito se confunde com a história da 

propriedade da terra. Veja bem, aqui vale considerar os aspectos econômicos da terra como 

meio de produção, e, também, jurídicos, relativos aos processos e procedimentos para a 

legitimação da propriedade. Segundo Gassen (GASSEN, 2003, p. 154), a propriedade nasce das 

relações concretas entre os homens e estes estão, objetivamente, situados historicamente. Nesse 

sentido, estudioso em Direito do Estado, Gassen (2003), se propõe a visitar e revisitar os 

clássicos Aristóteles, Max Weber, Friedrich Engels, Marx, além de outros, não menos celebres 

como Fustel de Coulanges, cuja obra intitulada A cidade antiga: estudos sobre o culto, o direito, 

as instituições da Grécia e de Roma, escrita no século passado, afirma de modo profundo e 

inteligente:  

 

[...] a história não estuda apenas fatos materiais e as instituições: seu verdadeiro objeto 

de estudo é a alma humana: a história deve propor-se a conhecer o que essa alma 

acreditou, pensou e sentiu nas diferentes idades da vida do gênero humano. 

(COULANGES, 1961, p. 81). 

 

Neste passo, elementos culturais (crenças dos homens) presentes em cada sociedade, 

na visão de Coulanges é elemento preponderante a robustecer a presente reflexão. Neste passo, 

segundo Gassem (2003, p. 154), é preciso convir, as crenças dos homens estariam acima das 

“condições materiais de existência”; ora, isto equivale a compreender no percurso da presente 

reflexão que o direito não se constitui somente de leis, mas também, princípios e valores. 

Max Weber é o primeiro exemplo de pensador clássico trazido por Gassen (2003), no 

esforço de provar que a criação do capitalismo consistiria no resultado das ideias de “lucro de 

trabalho”, “prosperidade” e “poder”. Do ponto de vista weberiano, os impactos econômicos da 

Reforma Protestante teriam reverberado na produção da sociedade capitalista burguesa. 

De outro modo, Friedrich Engels “nega que as representações religiosas tenham 

forjado as instituições”, tanto quanto, Engels, Marx “creditou à divisão do trabalho o 

surgimento das contradições”. (GASSEN, 2003, p. 155 e 162). Segundo eles, com a divisão 

social do trabalho, 

 

[...] tem-se a propriedade privada, o Estado, a alienação da atividade social. [...], as 

contradições já estão presentes na divisão natural do trabalho nas primitivas famílias, 

quando estas estão separadas e a família é, em essência, o poder do homem sobre a 
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mulher, os filhos, os escravos. A propriedade tem aí sua origem, ou seja, a escravatura 

no seio da família é a expressão dela. (GASSEN, 2003, p. 162). 

 

É notável transcrever, neste ponto, a concepção aristotélica acerca da propriedade 

privada registrada por Gassen (2003), senão vejamos o que diz Aristóteles: 

 

[...] qual será a lei sobre as propriedades no projeto da melhor Constituição? Serão 

elas comuns ou individuais? Esta questão independe da legislação sobre as mulheres 

e filhos. Aqui só considero bens de raiz. Dividindo-se as terras em propriedades 

particulares, como hoje o são, trata-se de saber se será melhor que a comunidade 

participe das terras ou somente da colheita. [...] não se poderá formar um Estado sem 

dividir e separar as propriedades, delas aplicando uma parte nas refeições públicas e 

outra na manutenção das fratrias e das tribos. (ARISTÓTELES, s/d, citado por 

GASSEN, 2003, p. 174).  

 

Do ponto de vista de Gassen (2003),  

 

[...] como Engels bem aponta, quem protege e dá sustentação à propriedade privada e 

cria mecanismos para sua concentração através, por exemplo, de políticas agrícolas, 

também é capaz de positivar juridicamente as reivindicações em torno de uma reforma 

agrária quando se vê pressionado pelos despossuídos. (GASSEN, 2003, p. 176). 

 

Assim, o Direito historicamente e politicamente vai sendo forjado, incorporado e 

legitimado a partir das relações sociais, políticas e econômicas do homem com a propriedade e 

o Estado. A rigor, surge espontaneamente em meio a relações humanas a partir de um conjunto 

de normas escritas e/ou orais elaboradas de acordo com a cultura e os costumes de um povo de 

determinado território – é o Direito Consuetudinário, ou, Direito Costumeiro. 

Ainda, no sentido de historicizar37 alguns aspectos políticos relevantes acerca da 

constituição do Direito e dos valores epistemológicos de seu campo, vale “abrir uma janela” 

histórica por um viés, marxista – não marxiano. Trata-se de tecer breve análise sobre o Direito, 

a Lei e a Justiça na perspectiva do historiador britânico, Edward Palmer Thompson (1924 – 

1993). Para tanto, me reportei ao trabalho de Cândido (2000) e do próprio historiador Thompson 

(1987; 1998), considerando que o primeiro tem o mérito de formular uma análise consistente 

de alguns textos da obra thompsoniana. Quanto ao próprio Thompson, seria um despautério 

dispensar as proposições do autor. 

                                                 
37 Historicismo compreendido a partir de “uma perspectiva filosófica e cognitiva baseada numa concepção do 

mundo histórico-humano caracterizada pela dialética aberta entre individualidade e historicidade, vida e formas, 

ética normativa e ação prático-política. (ABBAGNANO, 2012, p. 591).  
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Dentre as várias obras de Thompson, analisadas por Cândido (2000), “Senhores 

Caçadores” merece destaque. Trata-se de sua análise sobre a Lei Negra, imposta a famílias 

inglesas florestanas, no ano de 1723. Vale ressaltar que a Inglaterra do séc. XVIII era cercada 

por parques e florestas, assim, a referida lei tinha por objetivo: 

 

[...] reprimir principalmente as ações de caçadores clandestinos que, reivindicando 

usos costumeiros consolidados em décadas ou séculos de história, transpunham as 

fronteiras dos parques e florestas da Coroa e de lá retiravam cervos, galhos, lenha, 

peixes e diversos outros produtos silvestres. A Lei Negra fundou um conflito com 

consequências profundas entre os florestanos ingleses e os grandes proprietários de 

terras ao tornar crime práticas econômicas que representavam mesmo a sobrevivência 

de famílias inteiras que dependiam dos produtos das florestas. (CÂNDIDO, 2000, p. 

2). 

 

Nesse contexto, hostil e bastante repressor os grandes proprietários de terras acusavam 

os camponeses de “práticas criminosas” por invasão de propriedade privada. A pena capital era 

aplicada pelo cometimento de um conjunto de infrações, no mínimo, estapafúrdias, ou seja, “a 

caça, ferimento ou roubo de gamos ou veados, e a caça ou pesca clandestina de coelhos, lebre 

ou peixes”.  “Além do mais, a Lei estava esboçada de modo tão vago”, que segundo Thompson 

(THOMPSON, 1987, p. 23), certo excepcional “historiador do direito penal” teria asseverado, 

sobre a lei: “nenhum código penal” teria contado com tamanho número de penas capitais. “Para 

Lecky, os Negros eram ‘uma quadrilha de ladrões de cervos, [...] neste sentido, uma Lei nestes 

padrões deveria ser aprovada para promover a sua eliminação” (THOMPSON, 1987, p. 24). 

Nota-se, também, ser histórico movimento sectário, separatista, por parte do grupo dominante 

com interesses específicos. Neste contexto, surgia no século XVIII “uma aristocracia comercial 

e agrária ávida por reprimir os costumes pré-capitalistas que interpunham obstáculos ao seu 

enriquecimento”. (CÂNDIDO, 2000, p. 2) 

Cândido (2000) faz uma importante análise da obra de Thompson “Costumes, Lei e 

Direito Comum”, nesta obra, o historiador britânico inferiu: “Na interface da lei com a prática 

agrária, encontramos o costume. O próprio costume é a interface, pois podemos considerá-lo 

como práxis e igualmente como lei. A sua fonte é a práxis”. (THOMPSON, 1998, citado por, 

CÂNDIDO, 2000, p. 5). Contudo, impende ressaltar que “as lembranças dos mais velhos, [...] 

tendem a estar no centro da interface do costume entre a lei e a práxis [...] crenças não escritas 

[...] jamais registradas por qualquer regulamento” (THOMPSON, 1998, p. 88). Pode-se deduzir 

a partir da análise histórica de Thompson que os costumes não vigoravam exatamente na prática 

agrária cotidiana, mas sim, de acordo com os interesses dos senhores proprietários de terras. No 
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sentido de melhor compreender o ambiente em que os costumes vão sendo incorporados como 

normas por sujeitos das comunas, o historiador Thompson (1998, p. 90) evocou o conceito38, 

de habitus, de Pierre Bourdieu. Segundo, o historiador na perspectiva bourdieusiana, os 

costumes consistiriam nas práticas herdadas e hereditárias e consolidadas em forma de regras, 

e sanções. Ao descrever o conceito de habitus ele comenta: “[...] um ambiente vivido que inclui 

práticas, expectativas herdadas, [...] tanto da lei como das pressões da vizinhança”. Sobre o 

impacto destas práticas sobre a coletividade pode-se acrescentar o pensamento de Cândido 

(2000, p.6): “Na defesa de seus costumes os pobres lutavam [e ainda, lutam] pela justiça”; com 

efeito, é a partir da organização interna e das práticas cotidianas de determinada coletividade 

que os sujeitos foram e, ainda o são, capazes de enunciar direitos.  

Concluindo e “fechando” esta “janela histórica” acerca da construção do Direito, da 

Lei e da Justiça, transcrevo a seguinte afirmação de Cândido (2000, p. 6):  

 

Costume, Lei e Direito. Comum é um escrito de maturidade na obra de Thompson, 

uma reflexão aprofundada sobre a história social da Inglaterra e sobre a esfera social 

que o direito ocupou nessa sociedade. Com o estabelecimento da relação entre 

costumes e justiça vejo, pois, Thompson chegar a uma compreensão histórica que 

demarca posições com o entendimento hegemônico da historiografia que enxerga o 

direito, a lei, a justiça ou o crime como aspectos superestruturais apenas reflexivos, 

que espelham uma dada realidade sócio-econômica, mas que não age sobre esta. 

Apenas espelham [...]. 

 

Neste ponto, somado ao aspecto historiográfico de Thompson em torno do Direito, da 

Lei e da Justiça, cumpre retomar a discussão conceitual sobre o Direito. Com efeito, 

respectivamente, no que tange ao Direito e a Lei. Lyra Filho (1991), irá auxiliar-me nesta tarefa. 

Segundo o professor, pensar de forma clara e concisa estes dois termos exige superar a noção 

empírica e, caminhar para além do limiar vocabular. A língua inglesa pode auxiliar, nesta 

análise. “[...] os autores ingleses e americanos têm de falar em Right, e não law, quando 

pretendem referir-se exclusivamente ao Direito”. Lyra Filho (LYRA FILHO, 1991, p. 8), 

explica: 

 

[...] isto não significa, [...], que o verdadeiro Right não possa ser um Direito legal, 

porém que ele continuaria a ser Direito, se a lei não o admitisse). [...]. Embora as leis 

apresentem contradições, que não nos permitem rejeitá-las sem exame, como pura 

expressão dos interesses daquela classe [dominante], também não se pode afirmar, 

                                                 
38 Em nota, revela: “Esta é minha interpretação do conceito mais estrito de Bourdieu. ” (THOMPSON, 1998, 

p.417) 
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ingênua ou manhosamente, que toda a legislação seja Direito autêntico, legítimo e 

indiscutível.  

 

Lyra Filho, ressalta observa, ao leitor a importância de se estar atento ao “repertório 

ideológico do Estado”. É característico do Estado adotar uma política de convencimento, ou 

seja, fazer com que o povo acredite que tudo que vem do Estado é bom. E, mais. Que não há 

contradições. Que não há Direito fora das leis. Aparentemente, tudo estaria posto no 

ordenamento jurídico39. Tal crença é o resultado da “arrogância com que todo governo mais 

decididamente autoritário repele a ‘contestação’”. Assim, é necessário desenvolver estratégias 

de conscientização popular. O povo deve ter a perspicácia de apreender que “o Direito autêntico 

e global” não está adstrito ao arcabouço legislativo. Antes, porém, o Direito se constitui em 

“princípios e normas libertadoras”. Neste sentido, “a lei” passa a ser “um simples acidente no 

processo jurídico”. (LYRA FILHO, 1991, p. 8-10). E a justiça? Bem, nesta questão acompanho 

Carnelutti (CARNELUTTI, 2007, p. 51): 

 

Se o direito é um instrumento da justiça, nem a técnica nem a ciência bastam para 

saber manejá-lo. Desgraçadamente, a ilusão de sua suficiência tem raízes profundas 

na alma humana e não é fácil desarraigá-la; mas qualquer um de nós tem o dever de 

fazer o quanto possa para este objetivo. [...]. Sem a bondade, a ciência do direito 

poderá sem dúvida fazer com que cresça a árvore do direito, mas esta árvore não dará 

os frutos que os homens têm necessidade. 

 

Prosseguindo, o esforço seguinte será o de se compreender a força do direito no campo 

jurídico, por esse ângulo, cumpre problematizar. 

 

As lutas internas, entre os privatistas e os publicistas sobretudo, devem a sua 

ambiguidade ao facto de ser como guardiães do direito de propriedade e do respeito 

pela liberdade das convenções que os primeiros se tornam defensores da autonomia 

do direito e dos juristas contra todas as intrusões do político e dos grupos de pressão 

econômicos e sociais e, em particular, contra o desenvolvimento do direito 

administrativo, contra as reformas penais e contra todas as inovações em matéria 

social, comercial ou na legislação do trabalho. (BOURDIEU, 2010, p. 252). 

 

A noção de campo jurídico, o movimento dos “agentes [no interior do campo] 

investidos de competência ao mesmo tempo social e técnica” (BOURDIEU, 2010, p. 212), faz 

lembrar o escritor tcheco Franz Kafka (1883-1924), quando em uma de suas obras mais 

emblemáticas – “O Processo” –, Kafka (2018) cita e narra à lenda: Diante da Lei, contada por 

                                                 
39 Segundo Norberto Bobbio, o ordenamento jurídico consiste em um “conjunto ou complexo de normas” 

(BOBBIO, 1995, p. 17) 
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um sacerdote e, debatida pelo mesmo sacerdote e o Sr. Josef K., personagem principal da obra 

literária. 

 

Diante da lei está parado um porteiro. Um homem do campo chega até esse porteiro 

e pede para entrar na lei. Mas o porteiro diz que ele não pode permitir sua entrada 

naquele momento.  O homem reflete e pergunta, em seguida, se ele poderá entrar mais 

tarde. “Até é possível, diz o porteiro, “mas agora não”. Uma vez que a porta para a lei 

está aberta como sempre, e o porteiro se põe de lado, o homem se acocora a fim de 

olhar para o interior. [...] “Se te atrai tanto, tenta entrar apesar da minha proibição. 

Mas nota bem: eu sou poderoso [...]”. O porteiro lhe dá um tamborete e o deixa esperar 

sentado ao lado da porta. E lá ele fica sentado dias e anos. [...]. Ele amaldiçoa o acaso 

nos primeiros anos e, mais tarde, quando fica mais velho, apenas resmunga consigo 

mesmo. [...], durante anos a fio, conheceu também as pulgas em sua gola de pele [...]. 

Antes de sua morte [...] uma pergunta que até então não havia feito ao porteiro. “Mas 

o que queres saber ainda agora? ”, pergunta o porteiro, “Tu és mesmo insaciável”. “Se 

todos aspiram à lei”, diz o homem, “como pode que em todos esses anos ninguém a 

não ser eu, pediu para entrar? ” O porteiro reconhece que o homem já está no fim [...]: 

‘Aqui não poderia ser permitida a entrada de mais ninguém, pois essa entrada foi 

destinada apenas a ti. Agora vou embora e tranco-a’. (KAFKA, 2018, p. 246-247). 

 

Como se pode observar, a lenda narra o drama de um homem do campo e sua aspiração 

pela justiça. A despeito do insolente porteiro, e todos os outros porteiros, um após outro, que 

vigiam a “porta da justiça”, ainda assim, “ele não poderá trancar a porta”. Esta simples história 

é reveladora e propõe uma infinidade de lucubrações que a propósito não é o caso aprofundar, 

apenas, no dizer do próprio Kafka “a lenda é exemplar”. Entrementes, a despeito de outras 

interpretações, a porta aberta simboliza o direito de acesso à justiça, enquanto o porteiro a dura 

e austera “mão direita” do Estado o nega ao homem simples do campo.  

As diversas nuanças do campo jurídico, o poder simbólico do Estado, além de outras 

contribuições dos estudos de Bourdieu (2010), são consideradas em sua investigação, 

conquanto, considera a existência de um corpo de regras e procedimentos jurídicos como 

produto da divisão de trabalho. De um lado, 

 

[...] a elaboração puramente teórica da doutrina, monopólio dos professores que estão 

encarregados de ensinar, [...], do outro lado, a prática de um caso particular, apanágio 

de magistrados que realizam atos de jurisprudência e que podem, deste modo – pelo 

menos alguns deles – contribuir também para a construção jurídica. (BOURDIEU, 

2010, p .217), 

 

A divisão de trabalho no interior do campo jurídico envolve operadores do direito 

(advogados, juízes, procuradores, promotores e técnicos judiciários), que adotam ações diversas 
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e diferencias. Cada um deles com funções delimitadas e bem definidas. Sobre a luta simbólica 

travada neste campo, diz Bourdieu (2010): 

 

Com efeito, o conteúdo prático da lei que se revela no veredito é o resultado de uma 

luta simbólica entre profissionais dotados de competências técnicas e sociais 

desiguais, portanto, capazes de mobilizar, embora de modo desigual, os meios ou 

recursos jurídicos disponíveis, pela exploração das “regras possíveis”, e de os utilizar 

eficazmente, quer dizer, como armas simbólicas, para fazerem triunfar a sua causa. 

(BOURDIEU, 2010, p.224) 

 

As relações de força dentro do campo se dão a partir do desenvolvimento de estratégias 

específicas voltadas para a resolução do conflito, para o cliente. Os agentes que dominam a 

competência jurídica “atuam como mandatários autorizados”, ao que o autor complementa: 

 

Nesta luta, o poder judicial, por meio dos veredictos acompanhados de sanções que 

podem consistir em atos de coerção física, tais como retirar a vida, a liberdade ou a 

propriedade, manifesta esse ponto de vista transcendente as perspectivas particulares 

que é a visão soberana do Estado, o detentor do monopólio da violência simbólica 

legítima. (BOURDIEU, 2010, p. 236). 

 

Assim, caberá ao Estado fixar as regras a respeito dos litígios através de seus 

mandatários autorizados, tendo em vista que, “o direito consagra a ordem estabelecida ao 

consagrar uma visão desta ordem que é uma visão do Estado, garantida pelo Estado”. Com 

efeito, os agentes autorizados pelo Estado, munidos de poder e autoridade específica 

distribuirão títulos e poderes por meio de certificação, neste sentido, a Ordem dos Advogados 

do Brasil–OAB é um exemplo claro deste tipo de certificação, ou seja, a prática jurídica da 

advocacia somente poderá ser exercida por aquele que lhe for concedida a certificação de 

aptidão. São mecanismos de classificação e distinção social – um jogo de poder no interior do 

campo. “Não é demais dizer que ele [Direito] faz o mundo social, mas com a condição de se 

não esquecer que ele [Direito] é feito por este” (BOURDIEU, 2010, p. 237). 

Por fim, depreende-se das leituras das obras de Bourdieu que o funcionamento do 

campo na produção das normas jurídicas tende a “universalizar [efeito de normalização] o seu 

próprio estilo de vida, vivido e largamente reconhecido como exemplar [...] o que tende a fazer 

do direito um instrumento de transformação das relações sociais”. (BOURDIEU, 2010, p. 247). 
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2.3 - DAR - Direito Achado na Rua: uma Nova Escola Jurídica Brasileira.  

 

 

O Direito Achado na Rua, pauta-se em uma concepção teórica do pluralismo jurídico, 

em consonância com o tripé: educação jurídica, acesso à justiça e direitos humanos. O jurista 

Roberto Lyra Filho (1926-1986), foi o seu mentor. Formulado no ano de 1978, com fulcro em 

uma “concepção de Direito Livre dos condicionantes ideologizantes dos modelos antitéticos do 

juspositivismo empiricista e do jusnaturalismo metafísico” (SOUSA JÚNIOR, 2015, p. 25). 

Recalcitrante em quebrar as algemas da opressão fixada por meio de normas impostas pelo 

Estado, Roberto Lyra Filho, e um grupo de intelectuais, dentre eles, José Geraldo de Sousa 

Júnior fizeram relevantes aproximações sociológico-jurídicas “a partir da aporia entre os 

principais modelos de ideologia jurídica” representadas pela “antítese ideológica” que faz 

oposição, entre o jusnaturalismo e o juspositivismo. (SOUSA JÚNIOR, 2015, p. 15). Destarte, 

neste ponto, cumpre um breve parêntese, a fim de trazer uma noção de jusnaturalismo e o 

juspositivismo, no ponto de vista de Hans Kelsen (2001): 

 

A chamada doutrina do direito natural é uma doutrina idealista – dualista do direito. 

Ela distingue, ao lado do direito real, isto é, do direito positivo, posto pelos homens e, 

portanto, mutável, um direito ideal, natural, imutável, que identifica com a justiça. ” 

[...] ‘A natureza – a natureza em geral ou a natureza do homem em particular – 

funciona como autoridade normativa, isto é, como autoridade legiferante. ‘ ‘[...] são 

normas que já são dadas na natureza anteriormente a toda a sua possível fixação por 

actos [independentemente] da vontade humana, normas por sua própria essência 

invariáveis e imutáveis’. (KELSEN, 2001, p. 102). 

 

De outro modo, do que defende a corrente jusnaturalista, a corrente Juspositivista 

parte da ideia de que o direito só pode ser idealizado, consequentemente, a justiça se cumprirá 

através de normas positivadas, mormente, normas emanadas pelo Estado. Kelsen (2001), ao 

desenvolver o conceito de razão prática evoca Kant; o mesmo afirma que, “assim como 

identifica a ética com a moral, identifica a ciência jurídica com o direito. ” Partindo desse 

conceito, depreende-se um Estado imbuído de poder coercivo, cujas normas se apresentam 

todas na forma escrita. Assim sendo, continua Hans Kelsen (2001), na visão de Kant: 

 

O conjunto das leis para as quais é possível uma legislação externa chama-se teoria 

do direito (jus). Se uma tal legislação é efectiva (wirklich), aquela será uma teoria do 

direito positivo. 

Kant diz na verdade que o fundamento da vinculatividade das normas morais ‘não 

deve ser procurado na natureza do homem ou das circunstâncias do mundo em que 

ele está posto, mas a priori, tão somente nos conceitos da razão pura’. (KELSEN, 

2001, p. 128-129). 
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Com efeito, Wolkmer (2001, p. 48), no que tange à positivação “formal do Direito” 

observa que o Estado Moderno não hesitou em legitimar-se como Estado-Juiz, assim, garante 

para si a “decisão de legislar (Poder Legislativo) e de julgar (Poder Judiciário) ” com respaldo 

em um poder legiferante autorizado a criar e legitimar normas que supõem compromisso com 

a sociedade, contrário sensu, comprometidas com o poder econômico. Neste processo de 

legitimação, diz o professor: 

 

Ao respeitar certos direitos dos indivíduos e ao limitar-se à sua própria legislação, o 

Estado Moderno oficializa uma de suas retóricas mais aclamadas: o ‘Estado de 

Direito’. “ [...] “O Estado que se legitima na situação de ‘Estado de Direito’ garante-

se como um poder soberano máximo, controlado e regulado pelo Direito. 

Naturalmente, o moderno Direito Capitalista, enquanto normativa de uma estrutura 

política unitária, tende a ocultar o comprometimento e os interesses econômicos da 

burguesia enriquecida [...]. (WOLKMER, 2001, p. 49). 

 

Feitos os esclarecimentos, sobre o pensamento filosófico-jurídico de Hans Kelsen 

concernente à corrente Jusnaturalista e Juspositivista, segue a análise e considerações acerca 

das variações de ordenamentos jurídicos. Na percepção de Roberto Lyra Filho e seus 

seguidores, a Sociologia Jurídica com matizes próprias deverá ser capaz de integrar-se, 

conectar-se a diferentes Ordens Jurídicas, a Sociedade e ao Estado. O ímpeto das diferentes 

ordens jurídicas se manifesta na forma do pluralismo jurídico, “contrapondo-se a unidade de 

ordenamentos” (SOUSA JÚNIOR, 2015, p. 16), uma objeção clara ao monismo jurídico – 

fenômeno jurídico resultante da vontade estatal.  

O principal representante desta vertente, Antonio Carlos Wolkmer (2001), em seu livro 

“Pluralismo Jurídico: Fundamentos de uma nova cultura do Direito” chama a atenção para as 

“formas de descentralização do poder; a crescente presença de novos sujeitos participantes [...] 

que expressam a retomada de certas práticas pluralistas”, ganham potência e protagonismo 

jurídico, assim, caminham em contraposição a um projeto político unitário de Direito Estatal. 

(WOLKMER, 2001, p. 44-45).  

Neste passo, a “Rua” é uma metáfora. Uma metáfora que democraticamente, considera 

o espaço público, onde reúnem-se sujeitos de todas as raças, gênero e classe social, cujo 

protagonista é o povo. Nestes espaços há livre “manifestação do pluralismo jurídico”. (SOUSA 

JÚNIOR, 2015, p.92) 
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A “Rua”, neste sentido, constitui o espaço público, o lugar de formação de opinião e 

do livre debate de ideias. Nestes espaços plurais há uma clara percepção de que existem vários 

direitos. Contrariando o Direito positivo, sem, contudo, desprezá-lo, descortina-se no cenário 

de outros espaços sociais outro tipo de Ordenamento Jurídico, com a devida venia, pautado no 

Direito dos excluídos, cujo protagonista é o sujeito coletivo. Um sujeito forjado junto aos 

movimentos sociais e a outros sujeitos coletivos de direitos, em uma perspectiva libertária, 

emancipatória. Segundo Roberto Lyra Filho, “o Direito não é; ele se faz nesse processo 

histórico de libertação [...]”.  “Nasce na rua, no clamor dos espoliados e oprimidos” (LYRA 

FILHO, 1982, citado por SOUSA JUNIOR, 2015, p. 27). Neste aspecto, Geraldo de Sousa 

Junior, aguerrido defensor pela luta dos Direitos Humanos e, professor da Universidade de 

Brasília – UNB, por uma sociedade democraticamente justa e defensora da liberdade e da vida, 

assim define o “Direito Achado na Rua”:  

 

Se o Direito não nascer na rua, se a legalidade não nascer da informalidade e na 

periferia, e não se sustentar com base em razões que sejam capazes de mobilizar os 

debates públicos pela atuação da sociedade civil e dos setores organizados da 

sociedade, e assim, sem uma perspectiva generalizada, universalizada, instaurada 

pelas lutas por reconhecimento e inclusão, não ganhar os fóruns oficiais, não ganhar 

o centro do sistema político, e não se traduzir em decisões participadas, como falar-

se em legitimidade democrática? (SOUSA JUNIOR, 2008, citado por SOUSA 

JUNIOR, 2015, p. 41) (Grifos do autor). 

 

O seu grande legado, a Nova Escola Jurídica Brasileira. Esta Nova Escola Jurídica 

surge em um contexto em que diferentes setores da sociedade reclamam “novas práticas” para 

que se resolvam “novas formas de conflitos e demandas”. Uma “nova ordem”, se impõe. A 

proposta de Roberto Lyra Filho é a de reexaminar o Direito. É fato: o modelo jurídico pautado 

no “paradigma da Dogmática Jurídica” formulado pelo Estado já não consegue dar respostas 

efetivas, para a sociedade. O campo do Direito vive os efeitos da crise do paradigma positivista, 

com a busca de um novo referencial para o Direito. Na verdade, como esclarece Sousa Júnior, 

“o Direito não está apenas nas expressões positivadas. Esse é o problema da concepção 

Juspositivista, que se mostra extremamente legalista. ” (SOUSA JÚNIOR, 2015, p. 108).  

O professor Wolkmer (2001), ao tratar do contexto em que surgem as “novas” práticas 

jurídicas, examina os novos sujeitos coletivos e a reveladora produção jurídica engendrada por 

sujeitos coletivos que lançaram mão de “meios normativos não-convencionais”. É em meio a 

estas transformações sociais, políticas, econômicas e jurídicas que surge o Projeto “Direito 
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Achado na Rua” tornando-se um dos pilares de movimentos sociais, catadores de resíduos 

sólidos, trabalhadores sem-terra, sindicatos, associações e outros sujeitos coletivos de direitos. 

Ao propor uma Educação Jurídica voltada para os Direitos Humanos, o Direito Achado 

na Rua, historicamente contou com o apoio de Organizações Não-Governamentais/ONGs e, 

outras entidades cônscias de que há um Direito Vivo, voltado para a libertação do povo 

oprimido. Esta nova concepção do ensino do Direito encontrou arrimo “na práxis da advocacia 

popular” – atividade jurídica popular “voltada para o atendimento prático efetivo das massas 

marginalizadas do campo e da periferia urbana” (WOLKMER, 2002, p. 139) – em uma 

perspectiva do pluralismo jurídico. O projeto auspicioso de Roberto Lyra Filho, foi ganhando 

espaço no meio acadêmico por meio da pesquisa-ação, “emerge em materiais didáticos, 

seminários, encontros de debate e deliberação, em práticas de formação comunitária, de 

capacitação de quadros de militância”, articulado por José Geraldo de Sousa Junior e, 

intelectuais que pactuam com a enunciação de um Direito plural, fluindo da força dos 

Movimentos Sociais Populares. (SOUSA JÚNIOR, 2015, p. 94-95). “Esse estatuto 

epistemológico formado torna a expressão jurídica legitimada pela sua força social e teórico-

prática. ” (SOUSA JUNIOR, 2015, p. 107). 

Sair da invisibilidade, mostrar a face. Esse é o desafio da nova categoria de sujeito – o 

Sujeito Coletivo de Direito. Para o Direito Achado na Rua, esse novo sujeito no campo 

filosófico deve enfrentar, superar a “ideia de sujeito como encerrado na consciência do 

indivíduo para compor um sujeito que é coletivo”. (SOUSA JUNIOR, 2015, p. 135). A 

propósito, por este viés de raciocínio é preciso tecer algumas considerações acerca do que se 

subentende por Educação Jurídica Popular. 

A emancipação humana passa pela educação; esta é uma assertiva manifesta em sua 

essência, no Projeto Direito Achado na Rua. O professor e jurista Roberto Lyra Filho, seu 

ideólogo, na década de 1980, já apontava para a necessidade de se promover uma “reforma do 

ensino jurídico”, inserindo na grade curricular dos Cursos de Direito “os saberes populares que 

protagonizam um “outro” Direito, insurgente. Nisto consistiria a contra hegemonia. Nesta 

esteira, o ensino jurídico proposto por esta Nova Escola Jurídica-NAIR é auspicioso ao propor 

práticas jurídico-pedagógicas voltadas para uma formação que suplante a letra “morta” da lei, 

em prol de um Direito vivo e plural. Uma das ações pedagógico-jurídicas prospectadas neste 

Projeto Emancipador do Ensino do Direito, merece destaque a extensão da prática jurídica, do 

ensino crítico e libertário às comunidades populares, para além dos limites do Direito positivo. 
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A metodologia empregada nos cursos de extensão promovidos pelo Direito Achado na 

Rua tem por fundamento a estratégia desenvolvida por Paulo Freire (1983) e a dinâmica dos 

Círculos de Cultura (será delineada mais à frente). A referida metodologia freireana consiste 

em confiar que “não há pensamento isolado na medida em que não há homem isolado”; o 

mundo, nesta perspectiva está impregnado de “intersubjetividades”. Os espaços sociais são 

comunicativos, na percepção de Paulo Freire (1983), “a educação é comunicação, é diálogo na 

medida em que não é a transferência de saber”. Com efeito, trata-se de um encontro de sujeitos 

que na medida em que interagem “buscam a significação dos significados. (FREIRE, 1983, p. 

46). 

Freire (1983), sobre a importância de uma tomada de consciência a partir da 

comunicação, observa que a mesma “não se dá nos homens isolados, mas, enquanto travam 

entre si e o mundo relações de transformação”. Depreende-se daí uma maneira radicalmente 

nova de se pensar e fazer extensão – para além do assistencialismo. Nestes termos se dá “o 

processo educativo libertador” – suplantando a “extensão de conhecimentos técnicos” – a partir 

dos embates, nas contradições com vistas às transformações do mundo. (FREIRE, 1983, p. 52-

53). 

Uma deturpação pela formação acontece, conforme Paulo Freire, quando uma “falsa 

concepção de educação” assume um caráter assistencialista. Tal dimensão conduz à discussão 

sobre “a educação como prática de liberdade”, dessume-se desta premissa o seu caráter 

gnoseológico. Assim, um ato cognoscente não se esgota no objeto cognoscível, esta 

formulação, “se comunica a outros sujeitos, igualmente cognoscentes”. Daí que, “no processo 

educativo libertador”, “educador-educando e educando-educador” se constituiriam sujeitos 

cognoscentes perante objetos cognoscíveis. (FREIRE, 1983, p. 55-56). 

Nesta perspectiva, a proposta extensionista do Direito Achado na Rua, constitui-se na 

relação dialética entre teoria e prática, nas relações intersubjetivas entre sujeitos cognoscentes 

instituintes de direitos, conectando saberes e conhecimentos, ressignificando e ampliando 

direitos, de modo a quebrar o paradigma da função legiferante, do monismo estatal. 
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2.4 - Desatando “nós” acerca dos saberes culturais para a conscientização e emancipação. 

 

 

Investigar os “nós” em torno dos saberes culturais para a conscientização e 

emancipação exige certo esforço intelectual com vistas a viabilizar uma melhor compreensão 

de onde exatamente se encontra a ponta do “nó”, melhormente dizendo, “o fio da meada”. 

Assim, vale considerar para o início desta narrativa o conceito da palavra cultura. “Cultura é 

uma palavra de origem latina” e em seu significado “original está ligado ao cultivo da terra. ” 

(SANTOS, 1986, p. 27). Nesta perspectiva, Lopes (1999) subsume-se tratar a palavra cultura 

de um verbo, respectivamente, a prática do ato de cultivar. “Cultura, entendida como todo e 

qualquer processo de produção de símbolos, de representações, de significados [...]” (LOPES, 

1999, p. 68). No decorrer dos tempos “o termo foi ganhando sentido de cultivo do espírito” e, 

a ideia de “ter cultura” passa a ser uma qualidade dos “povos cultos (civilizados) ”. Nesta lógica 

de raciocínio aqueles povos que não cultivavam o espírito, estariam fadados a carregar o 

estigma de ocupar o espaço de “povo não culto (não civilizados) ”. (REIS, 2013, p. 56). 

Lopes, lembra o quanto é relevante que se compreenda o significado de cultura popular 

ou cultura dominada em contraposição àquela que é compreendida como cultura maior, ou, a 

cultura dominante. Segundo Chauí, diz Lopes (1999, p.77): 

 

[...] devemos distinguir cultura do povo, a cultura produzida pelo povo, e a cultura 

popular, que inclui representações, normas e práticas que são encontradas nas classes 

dominadas, mas não são necessariamente produzidas por elas. 

 

É relevante destacar essa relação contraditória que consiste na distribuição dos agentes 

e dos bens culturais no espaço socialmente hierarquizado. É fato: ela “não é aleatória”; haja 

vista, ser esta a mesma lógica do exemplo trazido por Bourdieu acerca de rive droit ou de rive 

gauche: “as distribuições espaciais dos diferentes campos tendem a sobrepor-se [...]”, diz o 

sociólogo. Com efeito, institui-se um limite “entre o que é arte e o que não é [...], entre a arte 

tradicional e a arte de vanguarda, entre o rive droit e a rive gauche. De acordo com Bourdieu, 

a margem ‘direita’ e a margem ‘esquerda’ seriam a representação das margens do rio Sena, 

onde, a rive gauche seria a manifestação cultural dos citadinos. Estas distribuições desiguais 

[comércio] têm o condão de promoverem a distinção que irá categorizar e caracterizar as lojas 

(butiques, galerias etc.) e os sujeitos. (BOURDIEU, 2015, p. 30-38). 
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Abrir um parêntese para refletir um pouco sobre cultura é, deverasmente, condição 

sine qua non para que se possa compreender a complexidade dos saberes culturais que pululam 

os agrupamentos sociais da humanidade. Entenda-se humanidade na perspectiva aristotélica 

“adotado pela metafísica clássica”. Nesta mesma linha de entendimento, “Tomás de Aquino, 

dizia: H. significa os princípios essenciais da espécie, tanto formais quanto materiais, não 

levando em conta os princípios individuais [...]”. (ABBAGNANO, 2012, p. 601). No entanto, 

convém advertir: a referência que se faz a humanidade, neste contexto, é respeitosa e, a rigor, 

cautelosa, considerando meticulosamente ciente “de que a palavra é um sacramento de 

administração muito delicada”. (ORTEGA Y GASSET, 1987, p. 6). 

A história da civilização humana, seu crescimento e transformações passa pela 

“multiplicidade de formas de existência”; a propósito, importa ressaltar: as culturas 

caracterizam e diferenciam os labirintos “dos agrupamentos humanos”. (SANTOS, 1986, p. 7-

8). Além disso, assinala o antropólogo José Luiz Santos (1986), a diversidade de culturas sofre 

variações, considerando a temporalidade, a realidade social e as contradições de cada 

agrupamento, assim, a leitura histórica das relações humanas deve ser pautada pela pluralidade 

cultural. A rigor “não existe uma identidade autêntica, mas uma pluralidade de identidades, 

construídas em diferentes grupos sociais em diferentes momentos históricos”. (ORTIZ, 1994, 

p. 8). É por isso que, 

 

[...] a ideia de uma linha de evolução única para as sociedades humanas é, pois, 

ingênua e esteve ligada ao preconceito e discriminação raciais [além da experiência 

bárbara vivida em, Auschwitz]. Por outro lado, a relativização total do estudo das 

culturas desvia a atenção de indagações importantes a respeito da história da 

humanidade, como é o caso da constatação de regularidades nos processos de 

transformação dos grupos humanos [emancipação, para além da barbárie] e da 

importância da produção material na história dessas transformações. (SANTOS, 1986, 

p. 15). 

 

A priori, há várias ideias e modos de se pensar a cultura: “a primeira concepção” 

considera “todos os aspectos de uma realidade social”; a segunda vertente trata da cultura 

fundamentalmente, a partir das “ideias e crenças de um povo”. Na primeira concepção, a cultura 

é caracterizada sob “aspectos de uma realidade social”, ou seja, significa compreender 

determinado povo a partir de sua existência, exemplo de tal assertiva se configura nas práticas 

de se estudar a cultura dos povos, no seu tempo histórico – povo hebreu e a diáspora, ou mesmo, 

a cultura das nações indígenas. Neste ponto, vale considerar, a segunda vertente, ainda, é o mais 

reproduzido pela elite dominante nas escolas. Transmutando, factualmente, em uma hierarquia 
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cultural que permeia a sociedade racial e preconceituosa. As práticas culturais, a partir desta 

narrativa se limitam aos “meios de comunicação de massa, tais como o rádio, [redes sociais] e 

a televisão”, ou, então, “às festas, cerimonias tradicionais, às lendas e crenças” (SANTOS, 

1986, p. 22-23). 

“A separação ontológica dos seres humanos” em grupos “de primeira classe e de 

segunda classe” é, seguramente, como o fio de Ariadne um instigante tema para reflexão. Jessé 

de Souza (2018) desenvolve um raciocínio crítico sobre “o culturalismo do ‘estoque cultural’. 

Nessa senda a cor da pele em suas variadas nuanças (preto, branco, pardo, amarelo) não mais 

define e/ou identifica o sujeito, antes, porém, hierarquicamente, o coloca no lugar da 

trivialidade; a percepção de que se tem deste espírito cultural é a de que “a inteligência e a 

moralidade” representam a nobreza, naturalmente superior, enquanto que “tudo que seja 

associado ao corpo”, ou seja, “os afetos, o sexo ou a agressividade, ” está fadado ao 

constrangimento e frivolidades - sem lineamentos severos -, demarcado com precisão povo 

“inferior”. O raciocínio do sociólogo é bastante pertinente na medida em que faz uma dura 

crítica à ideia de que há uma “cultura única no mundo” – a do colonizador. Em contrapartida, 

o que de soslaio sobra ao povo brasileiro é a pecha de indolente, “vira lata”. (SOUZA, 2018, p. 

10-15).  

Ortiz (1994) exemplifica o modo pelo qual os historiadores e arautos da literatura 

brasileira – “intelectuais produtores de cultura” –, retratam a sociedade moderna, brasileira: “A 

problemática racial é mais abrangente”; Silvio Romero, notório crítico literário ao analisar a 

questão racial chega a considerá-la [...] “a base fundamental de toda a história, de toda a política, 

de toda a estrutura social, de toda a vida estética e moral das nações”. A literatura é vasta em 

produções. De fato, basta revisitar obras clássicas da literatura brasileira; a título de exemplo, 

Ortiz faz menção a obra Os Sertões de Euclides da Cunha onde trata da Guerra de Canudos. 

(ORTIZ, 1994, p. 18). Neste ponto, vale um parêntese.  Passo a transcrever um trecho da recente 

entrevista40 do ex-Presidente do Brasil - Luiz Inácio Lula da Silva – reservada qualquer ilação, 

mitigada ou não, por partidários de grupos de esquerda ou de direita -, concedida a Mônica 

Bergamo, colunista da Folha de São Paulo, e, Florestan Fernandes do El País. A jornalista da 

Folha ao questionar o ex-Presidente sobre a maneira pela qual ele preenche o seu dia-a-dia, ou 

seja, “como é essa coisa do tempo não passar”? Pergunta a jornalista. Sem minimizar a sua 

                                                 
40 Entrevista do ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, concedida à Folha e ao jornal El País, no dia 26 

de abril de 2019. Publicado pela TV Folha no dia 27 de abril de 2019. Disponível em: www.youtube.com; 

https://youtu.be/zCzco42kRAg. Acesso em 03 de mai. 2019. 
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situação de recluso e sentindo os seus efeitos, com fibra e ousadia enuncia o ilustre, ex-

Presidente:  

 

Deixa eu te falar uma coisa: eu leio [...], eu assisto filmes, muitos filmes [...]. Eu fiz 

um curso sobre Canudos, [onde eles recontam], a história mostrando as mentiras que 

Euclides da Cunha contou sobre Canudos, ou seja, a história não é aquela. ”    

 

A importância da releitura da citada obra literária no que tange ao seu aspecto crítico-

reflexivo abre uma pluralidade de janelas interpretativas. Uma delas, a supressão da 

ignorância41.  

Superada a breve interposição, vale considerar que os (pré) conceitos historicamente 

foram elementos formadores da identidade do povo brasileiro. Por exemplo, Sanches (2009) e 

Ortiz (1994) destacam o modo particular, romântico e mítico como os indianistas Gonçalves 

Dias e José de Alencar representaram o índio brasileiro.  Uma estética literária forjada na “linha 

do espírito nacionalista” voltada para a construção de “um modelo de índio civilizado. ” 

(SANCHES, 2009, p. 9-58); (ORTIZ, 1994, p. 19). Dentro deste contexto, merece destaque o 

índio contado e cantado em versos na poesia marcante de Gonçalves Dias: Canção do Tamoio. 

Neste poema clássico o poeta indianista retrata o índio ocidental como um sujeito forte, 

combativo e romântico: 

 

Canção do Tamoio42 

De: Antônio Gonçalves Dias 

I 

Não chores, meu filho; 

Não chores, que a vida 

É luta renhida: 

Viver é lutar. 

A vida é combate, 

Que os fracos abate, 

Que os fortes, os bravos, 

Só podem exaltar. 

 

                                                 
41 Ignorância sob a perspectiva filosófica: “[...] Imperfeição do conhecimento, mais precisamente a imperfeição da 

deficiência, inseparável do saber humano e decorrente das limitações do homem. ” (ABBAGNANO, 2012, p. 617). 
42 Fragmento do poema compilado do site: http://www.livrosgratis.com.br 

Disponível em: http://livros01.livrosgratis.com.br/vo000013.pdf. Acesso em: 04 de mai. 2019. 
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Nesta senda, e corroborando com uma análise crítica e reflexiva acerca do papel da 

literatura na construção da estética idealizada de minorias subjugadas (índios e negros), Habib 

(2012) narra - em sua obra Ideias Penais na Obra de Jorge Amado - “o ranço gerado pelo 

racismo”, pela escravidão, além de outras misérias humanas, tais como a exploração sexual e 

econômica. As mazelas humanas da sociedade do final do séc. XIX, compõem a personalidade 

das figuras dramáticas tratadas nas obras de Jorge Amado. Este literato, “marxista por 

convicção”, denuncia por meio de suas personagens a “chaga social que macula qualquer 

sociedade e que vem a ser exatamente a escravidão ou o racismo dela decorrente”. “Machado 

de Assis, Joaquim Nabuco, Lima Barreto, entre outros, [...]”; exemplos emblemáticos merecem 

destaque no que tange ao “preconceito de cor”, posto que, aparecem sutilmente nas falas e ações 

das personagens de “O Mulato” de Machado de Assis. (HABIB, 2012, p. 144-147).  Nesta linha 

de pensamento, Ortiz (1994) observa que é neste contexto que surge “os primeiros estudos sobre 

o negro [...] com Nina Rodrigues, mas sob a inspiração das teorias raciológicas” (ORTIZ, 1994, 

p. 36).  

Souza (2018), com sobriedade sistemática reconhece em Pierre Bourdieu um crítico 

tenaz da análise sociológica que precipuamente pauta as suas análises tendo por eixo 

epistemológico a “luta de classes clássica do capitalismo”. O sociólogo Souza, com esforço e 

esmero busca em Bourdieu o conceito de dominação. Neste passo, sua estratégia é desvelar 

aquilo que é desvelável; retirar o véu, a cortina de fumaça que a ideologia “distorcida” da luta 

de classes impingiu sobre os dominados. Souza, a fim de ilustrar este desafio arguto de 

Bourdieu, rememora as incontáveis vezes em que, este, fez referência em sua vasta e singular 

obra, à célebre frase de Mauss: “Como as sociedades continuamente se pagam com a moeda 

falsa dos seus sonhos”. Para Bourdieu, diz Souza, há uma relação dialética entre a objetividade 

(hexis corporal) e as estruturas incorporadas pelo sujeito, ou seja, o habitus – “que faz com que 

as pessoas se tornem instituições de carne”. Não obstante, vale reiterar constituir o habitus em 

conformidade com a “estrutura estruturante que organiza as práticas e a percepção das práticas, 

também estruturadas” (BOURDIEU, 2015b, p. 164). A estratégia é “seguir a regra”, entender 

o jogo do e, no campo, visto que somente o ator social que respeita as regras, será o ganhador 

do prêmio. (SOUZA, 2018, p. 77-80). 

 

Na perspectiva bourdieusiana, segundo Souza (2018, p. 12): 
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Nossos hábitos alimentares moldam a nossa figura, nossa cultura, e a socialização pré-

forma todas as nossas manifestações expressivas em gestos, escolha de vestuário, 

corte de cabelo, forma de andar e falar, transformando o conjunto de nossas 

expressões visíveis em sinais sociais. É com base nesses sinais que classificamos as 

pessoas e os grupos sociais e lhes atribuímos prestígio ou desprezo. 

 

Com efeito, a partir das categorias bourdieusiana – habitus, dominação, capital 

simbólico e campo – o sociólogo Souza (2018) desmascara as relações de “dominação que são 

operantes” em toda a sociedade. 

A problemática da produção cultural, dos espaços culturais, das estratégias da elite 

dominante em classificar o que é arte e o que não é arte, inclusive que tipo de jornal apresenta 

maior divulgação das notícias e, mesmo, quem os lê denunciam a movimentação da classe 

dominante no espaço social. A seguir, cumpre percorrer refletidamente perscrutando, com 

vagar, estes espaços. 

Walter Benjamin (1892-1940), filósofo alemão, ao pensar “a gênese das grandes 

obras”, notadamente, sobre a obra de arte em construção, afirma: “Esta imagem é dialética”. O 

filósofo equipara a essência da arte feminina de “dar à luz”, ao ato do artista de dar “vida à 

obra” e, então, expira. “O que morre no mestre com a criação concluída” seria a arte áurica. 

Mas, então por que dialética? No pensamento, benjaminiano, não é possível consumir a obra 

de arte a partir do exterior, neste ponto, entra em cena o elemento masculino, ou seja, a arte 

“torna a parir o criador” e uma arte única nasce. (BENJAMIN, 2012, p. 284). 

O pensamento de Benjamin é desafiador e – ao vislumbrar uma arte – sugere, 

exatamente, uma reflexão desta temática na perspectiva da arte, da autenticidade e de sua 

reprodutibilidade técnica. Além disso, cumpre ressaltar, mesmo na reprodução mais perfeita, 

um elemento está ausente: “o aqui e o agora” da obra de arte, sua existência única, no lugar em 

que ela se encontra. É nessa existência única, e somente nela, que se desdobra a história da obra. 

Essa história compreende não apenas as transformações que ela sofreu, com a passagem do 

tempo, em sua estrutura física, como as relações de propriedade em que ela ingressou. Os 

vestígios “da primeira” só podem ser investigados por “análises químicas e físicas”, 

irrealizáveis na reprodução; os vestígios das segundas são o “objeto de uma tradição” cuja 

reconstituição precisa partir do lugar em que se achava o original. “O aqui e agora” do original 

constitui o conteúdo da sua autenticidade, e nela se enraíza uma tradição que identifica “esse 

objeto”, até os dias atuais, como sendo aquele objeto, sempre igual “e idêntico” a si mesmo. A 
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sua autenticidade preserva toda a sua autoridade com relação à reprodução manual. 

(BENJAMIN, 2014, p. 17-19). 

Benjamin ao trocar correspondências com Theodor Adorno entre os anos de 1928 a 

1940, manifestamente, denuncia suas preocupações com a reprodutibilidade técnica. “Numa 

carta a Adorno de 4 de junho de 1936, Benjamin traça um paralelo entre o ensaio sobre a 

reprodutibilidade, [...], e o ensaio sobre ‘O Narrador’, que ele está acabando de escrever”; fica 

evidente que os dois ensaios tratam, com efeito, do “declínio da aura”. (GAGNEBIN, 2004, p. 

56);  

Leia-se a seguir um pequeno fragmento desta carta: 

 

A crítica social da lógica é uma empresa totalmente nova e fascinante. Escrevi 

recentemente um trabalho sobre Nikolái Leskov que, sem pretender o mais remoto 

alcance dos meus trabalhos sobre teoria da arte, revela alguns paralelos com a tese do 

“declínio da aura”, na medida em que a arte do narrar chega ao seu termo. (ADORNO, 

apud BENJAMIN, 2012, p. 223) 

 

Ao analisar o inteiro teor da Carta é perceptível que “o ensaio sobre o Narrador” e a 

reprodutibilidade expressava uma preocupação com a derrocada “não só nas novas técnicas do 

cinema e da fotografia, mas também no fim da arte narrativa tradicional”. São as contradições 

da modernidade. (GAGNEBIN, 2004, p. 56) 

“Apague as pegadas”, poema de Bertolt Brecht retrata magistralmente “o desejo do 

indivíduo burguês de deixar um rastro no mundo: ” (GAGNEBIN, 2004, p. 60-61). 

 

Apague as pegadas 

 

Separe-se de seus amigos na estação. 

De manhã vá à cidade com o casaco abotoado. 

Procure alojamento, e quando seu camarada bater: 

Não, oh, não abra a porta 

Mas sim 

Apague as pegadas! 

 

Se encontrar seus pais na cidade de Hamburgo ou em outro lugar 

Passe por eles como um estranho, vire na esquina, não os reconheça 

Abaixe sobre o rosto o chapéu que eles lhe deram 

Não, oh, não mostre seu rosto 
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Mas sim 

Apague as pegadas! 

 

Coma a carne que aí está. Não poupe. 

Entre em qualquer casa quando chover, sente em qualquer cadeira. 

Mas não permaneça sentado. E não esqueça seu chapéu. 

Estou lhe dizendo: 

Apague as pegadas! 

 

O que você disser, não diga duas vezes. 

Encontrando o seu pensamento em outra pessoa: negue-o. 

Quem não escreveu sua assinatura, quem não deixou retrato. 

Quem não estava presente, quem nada falou. 

Como poderão apanhá-lo? 

Apague as pegadas! 

 

Cuide, quando pensar em morrer 

Para que não haja sepultura revelando onde jaz 

Com uma clara inscrição a lhe denunciar 

E o ano de sua morte a lhe entregar. 

Mais uma vez: 

Apague as pegadas! 

 

(Assim me foi ensinado.) 

 

Gagnebin (2004) replica o poema de Brecht considerando que Benjamin nutria uma 

admirável amizade por Brecht, além do que, o poema [do amigo] consegue expressar com 

tamanha mesura e fulgor as perseguições e a desumanização sofridas pelas vítimas de 

Auschwitz.  

Nesta perspectiva, “o mundo inteiro é obrigado a passar pelo filtro da indústria 

cultural”. (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 118). Em tempos de reprodutibilidade 

técnica, o prolongamento do filme que se assiste, a paisagem (obra de arte estampada no cenário 

do filme) – são ilusão, “adestra o espectador”, atrofia a criatividade, a imaginação. 

Inelutavelmente, “até mesmo os distraídos vão consumi-los alertamente”. (ADORNO, 

HORKHEIMER, 1985, p. 119). Isso significa que, o valor de uso sutilmente, vai sendo 

substituído pelo valor de troca. O primeiro está diretamente associado ao prazer, enquanto o 

segundo busca a informação, “o que se quer é conquistar prestígio e não se tornar um 
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conhecedor”. Neste diapasão, a partir das considerações dos autores em comento, visualizei o 

esquema a seguir no afã de aclarar o mecanismo da desfaçatez do mercado quando transforma 

a arte em uma espécie de mercadoria, “hipocritamente invendível”. (ADORNO, 

HORKHEIMER, 1985, p. 148). 

 

Gráfico 1 - Esquema sobre a Autenticidade x Reprodutibilidade Técnica 

• Autenticidade                                   Reprodutibilidade Técnica 

                                                Valor de Mercadoria     

                                                              

  Aura                                               

                                            Fetiche 

                                                                                                                                                                               

• Valor de uso                                                                                       

• Valor de culto                               Valor de Exposição (prestígio) 

Fonte: (Acervo próprio) 

 

Neste processo de fetichecização, tudo vira mercadoria, inclusive a arte. Neste aspecto, 

 

A educação, o treinamento, a persuasão, a mobilização de certos sentimentos sociais 

(a ética do trabalho, a lealdade dos companheiros, o orgulho local ou nacional) e 

propensões psicológicas (a social) desempenham um papel e estão claramente 

presentes na formação de ideologias dominantes cultivadas pelos meios de 

comunicação de massa, pelas instituições religiosas e educacionais. (HARVEY, 2014, 

p. 119) 

 

Efetivamente, segundo a análise de Harvey (2014), o desafio de um sistema capitalista 

coerente consiste em “fazer os comportamentos de todo tipo de indivíduos – capitalistas, 

trabalhadores, funcionários públicos, financistas [...]” funcionarem solidariamente e 

harmoniosamente, em prol do bom e regular andamento do sistema. (HARVEY, 2014, p. 117). 

Este conjunto de sujeitos e práticas desempenha um papel político, econômico e social que irá 

desenvolver, peremptoriamente, o processo de “passagem do fordismo para o que poderia ser 

chamado regime de acumulação ‘flexível’”. Embora não seja a intenção deste trabalho 

aprofundar nesta questão, todavia, importa assinalar algumas nuanças do “chamado ‘pós-

modernismo’”, um termo muito confuso, segundo a crítica de Harvey. O professor ao tratar o 

“período pós-moderno” se refere a um modo de pensar pós-moderno que faz contraponto a 
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“’metanarrativas’ (interpretações teóricas de larga escala pretensamente de aplicação universal 

como as produzidas por Marx ou Freud) ”. Ainda, segundo Harvey, o ‘período pós-moderno’ 

teria emergido “de sua crisálida do antimoderno para estabelecer-se por si mesmo como estética 

cultural”. (HARVEY, 2014, p. 19) 

Ao tratar da história do modernismo como movimento estético, Harvey destaca: 

 

[...] quando Rousseau substituiu a famosa máxima de Descartes ‘Penso, logo existo’ 

por ‘Sinto, logo existo’, assinalou uma mudança radical de uma estratégia racional e 

instrumentalista para uma estratégia mais conscientemente estética de realização das 

metas iluministas. Mais ou menos na mesma época, Kant também reconheceu que o 

juízo estético tinha de ser elaborado independentemente da razão prática (juízo moral) 

e da compreensão (conhecimento científico), e que formava uma ponte necessária, 

embora problemática, entre as duas. (HARVEY, 2014, p. 28) 

 

Walter Benjamin diz que, no período moderno, a produção do objeto original via uma 

aura única, que, de modo preponderante, procurava o tempo todo produzir a obra de arte 

singular – a “arte pela arte”, sem fragmentos. Havia uma visão de totalidade da obra. A partir 

do movimento estético a aura43 é afetada, diria até mesmo destruída. “O declínio da aura deriva 

de duas circunstancias, estreitamente ligadas à crescente difusão e intensidade dos movimentos 

de massas”. Forjar maneiras para fazer com que as coisas fiquem “mais próximas” é o desejo 

das massas modernas como sua tendência a supor o caráter único de todos os fatos através da 

sua reprodutibilidade. (BENJAMIN, 2014, p. 33). 

É importante ter em mente, todavia, que a  

 

Além disso, em segundo lugar, a reprodução técnica pode colocar a cópia do original 

em situações que são inatingíveis ao próprio original. Sobretudo, torna possível ir ao 

encontro daquele que a recebe, seja na forma da fotografia, seja no disco. A catedral 

abandona seu lugar para encontrar sua recepção no estúdio de um amante das artes; o 

coral que foi executado em uma sala ou ao céu aberto se deixa ouvir em um quarto. 

(BENJAMIN, 2014, p. 21). 

 

Desse modo, a aura é afetada ou, mesmo, extinta quando o valor de mercadoria, 

fetiche e valor de exposição é maior do que o valor de culto. (Conforme se tentou evidenciar, 

no esquema anterior). 

                                                 
43 “O que é propriamente aura? Um estranho tecido fino de espaço e tempo: aparição única de uma distância, por 

mais próxima que esteja. Em uma tarde de verão, repousando, seguir os contornos de uma cordilheira no horizonte 

ou um ramo, que lança sua sombra sobre aquele que descansa – isso significa respirar a aura das montanhas, desse 

ramo. ” (BENJAMIN, 2014, p. 28-29). 
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A rigor, “sem relação nenhuma com a consciência geral do fluxo”, o período 

modernista marca uma moda de consumo tecnológico, uma verdadeira “destruição” da 

criatividade na perspectiva do campo estético. Antes mesmo da Primeira Guerra Mundial o que 

se identifica é a correria dos artistas na tentativa de escapar da ditadura do mercado, da 

mercadificação e da comercialização de produtos culturais; na prática, efetivamente, naquele 

contexto se viveu uma realidade contraditória: “desprofissionalização dos artesãos” devido ao 

aparecimento das máquinas e, “uma nova cultura artesã” – fundada na máquina que operava 

com vistas a alcançar o melhor designer e, com a maior eficiência. “Uma ascensão dos 

mercados de massas, da publicidade, da moda de massas”. (HARVEY, 2014, p. 31-32). Toda 

esta transformação de estilo cultural, de maneira de pensar, de modo de vida, tem a ver com as 

mudanças políticas e econômicas que o mundo ocidental vinha passando.  

Ortega y Gasset (1987), em sua obra Rebelião das Massas conseguiu descrever com 

bastante clareza o simulacro da sociedade moderna e a “rebelião das massas”. Segundo ele, é 

fato, as pessoas já estavam presentes e dispersas “pelo mundo”, todavia, “não como multidão”. 

Repentinamente, eis que surgem em todos os lugares, ou, melhormente dizendo: “justamente 

nos melhores lugares”. Agora, há visibilidade. Agrupados, conglomerados. A multidão, derruba 

muros rompendo e atravessando fronteiras, evadem do campo e migra para as cidades. O grupo 

de indivíduos se organiza e se relaciona em núcleos conectados e interdependentes 

considerando “dois fatores: minorias e massas”. Segundo Ortega y Gasset: 

 

As minorias são indivíduos ou grupos de indivíduos especialmente qualificadas. A 

massa é o conjunto de pessoas não especialmente qualificadas. [...] é o homem 

enquanto não diferenciado dos outros homens, mas que representa um tipo genérico. 

(ORTEGA Y GASSET, 1987, p. 37). 

 

Desse modo, Ortiz (1991), ao avaliar o fenômeno das massas – deslocamento e 

ocupação dos espaços – identifica um “pensamento conservador” de minorias amedrontadas 

com o advento da “consolidação da sociedade industrial”, especificamente, “em termos 

estéticos” a “elite cultural e política” se mantêm em um círculo restrito excluindo o “populacho” 

e a “canalha do seu mais vasto horizonte. (ORTIZ, 1991, p. 77). 

Neste “novo” cenário, o uso racional da máquina, o domínio da técnica e das novas 

tecnologias encontra sua expressão na transmissão de conteúdo informativo, e que traz um 

sentido de tempo e espaço peculiar ao espectador através de um aparelho singular – a televisão. 
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Segundo o filósofo Adorno (1995), a partir de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, na década 

de 1930, sobre a televisão e os telespectadores, ele esclarece: 

 

Compreendo ‘televisão como ideologia’ simplesmente como o que pode ser 

verificado, sobretudo nas representações televisivas norte-americanas, cuja influência 

entre nós é grande, ou seja, a tentativa de incutir nas pessoas uma falsa consciência e 

um ocultamento da realidade, além de, como se costuma dizer tão bem, procurar-se 

impor às pessoas uma falsa consciência e um ocultamento da realidade, além de, como 

se costuma dizer tão bem, procurar-se impor às pessoas um conjunto de valores como 

se fossem dogmaticamente positivos. (ADORNO, 1995, p. 80). 

 

Nesse sentido, “a televisão é ela mesma um produto do capitalismo avançado [...] uma 

cultura do consumismo” (HARVEY, 2014, p.63-64), ideologizante, simpático, agradável, 

sedutor e alienante; ou seja, “por toda parte onde a televisão aparentemente se aproxima das 

condições da vida moderna, porém, [...]” gera-se efetivamente uma falsa consciência. 

(ADORNO, 1995, p. 83). O cenário televisivo que se contempla na atualidade está fundado em 

“uma receptividade não crítica à Arte”, um processo de massificação cultural sem precedentes. 

(HARVEY, 2014, p.64). Notavelmente, para Bourdieu “a televisão cada vez mais torna-se um 

instrumento de criação da realidade”, resultando em uma tendência “cada vez mais rumo a 

universos em que o mundo social é descrito-prescrito pela televisão”. (SIMÃO, 2013, p. 193). 

Observa-se, efetivamente, que para Bourdieu “a cultura é uma maneira particular de 

descrever e compreender o mundo”. Não se trata, desta feita, de uma cultura restrita as artes; 

ora, vale, portanto, considerar os valores e as práticas. “Uma relação de força estabelecida entre 

os vários grupos sociais. ” (REIS, 2013, p. 56). Neste sentido, esses grupos sociais são 

“campos” férteis determinantes de “universos de crença” voltados para a “produção” de 

“determinadas práticas e interesses comerciais no terreno da fé e do sagrado”. Bourdieu, 

considera as faces contraditórias “entre o que é arte e o que não é. Para tanto, observa que há 

fronteiras “entre a arte burguesa e a arte intelectual”. É irrefutável, adverte Bourdieu, há dois 

tipos de empresários que na perspectiva da praxeologia, se opõem: a arte comercial (buscam o 

lucro econômico) e a arte cultural (esquadrinham “acumular lucro cultural”), promovendo, 

assim, uma “distinção entre aqueles que dominam o campo da produção”, pelo viés econômico 

e cultural e, os “novos pretendentes” ou mesmo “recém-chegados” no campo. (BOURDIEU, 

2015b, p. 30-31).  

Quanto aos dominados, Bourdieu faz a seguinte ponderação: 
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[...] estes só terão possibilidades de se impor no mercado através de estratégias de 

subversão que não poderão prodigalizar, a prazo, os ganhos denegados a não ser com 

a condição de derrubarem a hierarquia do campo sem contrariem os princípios que lhe 

servem de fundamento. (BOURDIEU, 2015b, p. 32).  

 

Sobre o processo de transição de uma sociedade industrial para uma sociedade pós-

moderna, o mesmo ocorre com vistas às novas tecnologias da informação, é razoável supor que 

a cultura de massa é o resultado da ação de instrumentos mobilizados pela Indústria Cultural, 

cujo objetivo mercadológico é, essencialmente, voltado para o consumo, seja ele na perspectiva 

da arte comercial/econômica/burguesa ou da arte não-comercial/intelectual. Efetivamente, “não 

há como separar trabalho produtivo de trabalho improdutivo”. (SOUZA, 2018, p. 86). 

Bourdieu (2015b) trata a lógica do consumo de bens culturais a partir da lógica da 

oferta: 

 

De fato, basta abolir a barreira mágica que transforma a cultura legítima em um 

universo separado para perceber relações inteligíveis entre “escolhas”, aparentemente, 

incomensuráveis – tais como as preferências em matéria de música e cardápio, de 

esporte ou política, de literatura ou penteado. [Convém lembrar]. Esta reintegração 

bárbara dos consumos estéticos no universo dos consumos habituais [...] no caso da 

obra de arte, pode constituir a totalidade do consumo e das satisfações que ele 

proporciona, exigindo, além do tempo, determinadas disposições adquiridas com o 

tempo. [Um fato ignorado pelos economistas] – a questão dos determinantes 

econômicos e sociais dos gostos -, para perceber a necessidade de inscrever, na 

definição completa do produto, as experiências diferenciais vividas pelos 

consumidores em função das disposições tributárias da posição que eles ocupam no 

espaço econômico, [...] o habitus permite estabelecer uma relação inteligível e 

necessária entre determinadas práticas. (BOURDIEU, 2015b, p. 95 - 96). 

 

Forçosamente, há de se apreender que em Bourdieu a aparência econômico/não 

econômico, não prevalece; tampouco, o aspecto social, mas sim, “os capitais econômico e 

cultural”. Neste diapasão, o gosto, contrariando a tese de Kant – de que esta característica seria 

uma prerrogativa de alguns poucos – dependerá da “competência estética” dos agentes sociais, 

para subverter a ordem e juízo estético, respectivamente, resultando em um “estilo de vida” 

(SOUZA, 2018, p. 89-98). E, mais ainda, diz Bourdieu (2015b), no que tange a “estilização de 

vida”, há distinções que variam de acordo com o lugar e o espaço “objetivo e subjetivo” “em 

relação ao mundo e aos outros”. (BOURDIEU, 2015b, 352 e 353). 

A passagem do fordismo para aquilo que foi chamado de regime de acumulação 

flexível se deu, segundo Harvey (2014), no período do pós-guerra, respectivamente, entre os 

anos de 1945 e 1973. As transformações ocorrem em todas as perspectivas:  
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[...] nas “relações sociais, de arte áurica e de originalidade, de renovação e 

vanguardismo. A flexibilidade pós-modernista, por seu turno, é dominada pela ficção, 

pela fantasia, pelo imaterial (particularmente do dinheiro), pelo capital fictício, pelas 

imagens, pela efemeridade, pelo acaso e pela flexibilidade em técnicas de produção, 

mercados de trabalho e nichos de consumo. (HARVEY, 2014, p. 303). 

 

Walter Benjamin observou que “uma obra de arte sempre foi reprodutível”, contudo, 

o temerável circunscreveria na seara da reprodução eletrônica e da rapidez com que a imagem 

poderia ser capturada e armazenada, qual seja, “retiradas de seus contextos reais no espaço e no 

tempo” promovendo uma produção em série, arte de massa. (BENJAMIN, 2014, p. 21 e 39). 

Com efeito, uma produção em série significa “produção de massa para todos” 

(HARVEY, 2014, p.303). Caberá aos trabalhadores, intelectuais, às massas, iletradas ou não, 

promover, manifestar uma “cultura de subsistência que lhe permite sobreviver” produzindo 

cultura, humanizando, escapando do processo de coisificação da pessoa humana. (OSOWSKI, 

2017, p. 99).  

Da perspectiva de um projeto educativo fundado na liberdade, Paulo Freire, segundo 

Osowski (2017), escreve e defende “a democratização da cultura” a partir do “empowerment, 

isto é, um empoderamento” de grupos sociais e movimentos sociais para transformação social 

por meio de uma educação libertadora. (OSOWSKI, 2017, p. 100).  

Depreende-se deste projeto de “mudança social” em prol do acesso ao conhecimento, 

a transformação das pessoas e da sociedade. Nesta trama de educação libertadora o 

entendimento do conceito de Cultura vai sendo tecido e o fio da meada desta trama é a tradição 

oral – ou seja, “oralidade cultural do povo”, uma memória popular que é tecida fio a fio 

construindo narrativas (livrescas) para a luta e a resistência. (FREIRE e NOGUEIRA, 2014, p. 

46). Com efeito, cria-se um marco aproximando-se de um “novo polo: o da independência 

nacional – [...] em uma esfera de ‘autenticidade’”. (ORTIZ, 1994, p. 76). 

Paulo Freire (2006), em um “Círculo de Cultura”, exatamente, na República de São 

Tomé e Príncipe, no Golfo da Guiné/África – propôs que se considerassem a partir de textos 

problematizadores, a temática da cultura. Naquele espaço alfabetizador a essência da 

alfabetização ultrapassava a pura e simples decodificação das palavras, o processo de reflexão 

crítico-educativa consistia, na “leitura” da realidade. Assim, a leitura desafiadora da realidade 

acontecia a partir da práxis educativa. Como parte da metodologia freireana, o alfabetizador se 

propõe a debater afirmações expostas pelo colonizador tidas como verdadeiras aberratios. Por 
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exemplo, de “que somente ele [o colonizador] tinha cultura”. A partir desta narrativa, e, em 

uma perspectiva crítica, Paulo Freire, propõe nestes Círculos de Cultura, lugares 

reconhecidamente libertadores, o debate de textos capazes de suscitar uma infinidade de 

conceitos acerca da cultura. A seguir, cumpre colacionar um pequeno fragmento de um destes 

textos44, cujo título é “POVO E CULTURA”: 

 

Eram afirmações necessárias à prática espoliadora que exerciam sobre nós. ‘Para 

prolongar ao máximo a nossa exploração econômica, eles precisavam tentar a 

destruição da nossa identidade cultural, negando a nossa cultura, a nossa História’. 

(FREIRE, 2006, p. 75) 

 

Nessa linha é que se pode afirmar que a história oficial da constituição do povo 

brasileiro passa pela negação à sua identidade cultural, pela expropriação de sua cultura e seus 

saberes por parte de um colonizador cujo fito se pautava, unicamente, na exploração da Colônia. 

No excerto acima, Paulo Freire (2006, p. 75), conclama “os camaradas e as camaradas” a 

problematizar e tentar compreender o sentido de cultura, para que efetivamente, se 

desenvolvessem reflexões críticas acerca do conceito de cultura: que “Todos os Povos têm 

cultura, porque trabalham, porque transformam o mundo e, ao transformá-lo, se transformam”. 

Ademais, além da perversa exploração econômica por meio da extração de riquezas 

da terra e da vil escravidão, expropriação e desqualificação de sua cultura, ao povo, lhe é 

imposto um “estilo de vida configurados por práticas culturais, manifestações fenomênicas da 

cultura, principalmente o gosto estético”. “Bourdieu, supõe a mobilização de um poder 

simbólico que consegue impor certas significações como legítimas”. (PASSIANI e 

NASCIMENTO, 2017, p. 137). Este conjunto de significações define objetivamente a cultura 

de um grupo, que, arbitrariamente, não representam sua cultura, segundo o sociólogo Bourdieu 

“são arbitrários culturais” – uma força simbólica, cujo efeito é a reprodução do capital cultural 

do explorador concebido e distribuído desigualmente constituindo-se no fundamento da 

distinção. (BOURDIEU e PASSERON, 2008, p. 28-29; 36). Assim, o procedimento de desatar 

nós, significa retornar à crisálida para se fortalecer; entrementes, fica claro que a “tomada de 

consciência de sua força”, é condição sine qua non para o então reconhecimento das 

contradições existentes entre a cultura dominante e a cultura dominada, “tanto no processo de 

libertação quanto no da reconstrução nacional”. (FREIRE, 2006, p. 42). O caminho é sinuoso, 

                                                 
44 Textos retirados de Cadernos de Cultura Popular: usados pelos educandos como livros básicos, quer na 

alfabetização quer na pós-alfabetização, não são cartilhas nem manuais com exercícios ou discursos 

manipuladores. Nome dado a uma série de livros para alfabetização. (FREIRE, 2006, p. 38).  
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há a presença de cascalhos, todavia, é notável que a cada passada novos desafios se apresentem. 

“Mas” -como diz Hegel, citado por Benjamin (2012): “só com a escuridão é que a coruja 

Minerva inicia o seu voo”. Só com o desatar dos nós da opressão é que o povo se desprenderá 

das galhas de tudo daquilo que o oprime. O tempo urge e é preciso encetar voos. 

 

2.5 - Movimentos Sociais, o protagonismo do sujeito de direito: Jurista/Leigo Popular. 

 

 

Nisto consistirá o movimento deste subitem. Ele retomará a trama dos Movimentos 

Sociais, as resistências e o modus operandi do Jurista Leigo/Popular, neste contexto. Depois a 

narrativa seguirá na reflexão do papel do Jurista Leigo/Popular como sujeito de direito.  

A propósito da tessitura do Sujeito, nesta breve reflexão, insta suscitar sua constituição 

– e até mesmo a sua “destruição” na sociedade moderna; segundo Touraine (1994) – se 

desenvolve, em nome da racionalidade objetiva; o mundo moderno produz uma verdadeira caça 

ao sujeito. O Sujeito moderno se desprende da ideia de que há um Deus criador, para adotar a 

ideia científica de homem: regido por uma cadeia de sinapses nervosas. “Continuamos a chamar 

de modernidade o que é a destruição de uma parte essencial dela mesma. ” Na perspectiva do 

autor a “sociedade moderna tende a eliminar”, em nome da racionalidade a “sua força de 

libertação e de criação”. O Sujeito constituído nesta sociedade de massa, centralizada na 

produção em série, é dominado pela prática da acumulação e pelo consumo. “A modernidade 

triunfa com a ciência”. (TOURAINE, 1994, p. 219).  

Ainda, Touraine (1994), citando Foucault (1975), afirma que o seu pensamento está 

associado ao “desaparecimento de atores sociais”; diz mais, os movimentos sociais mais 

recentes estariam “mais próximos da contracultura que do conflito social”. Segundo Foucault 

(1987) uma “tecnologia política do corpo” seria instituída dentro das prisões – uma revolta do 

Sujeito contra o Estado – considerando que “a vida se degrada em marginalidade” 

(TOURAINE, 1994, p. 180). Na percepção de Foucault, “trata-se de uma microfísica do poder 

[...] se coloca de algum modo entre esses grandes funcionamentos e os próprios corpos com sua 

materialidade e suas forças” (FOUCAULT, 1987, p. 26). Ainda, sobre o conceito de ‘corpo 

político’ pensado por Foucault, importa destacar, seria o mesmo constituído por um “[...] 

conjunto de elementos naturais e de técnicas que servem de armas, de reforço”; 

estrategicamente, “pontos de apoio para as relações de poder e de saber” investindo nos “corpos 

humanos e os submetem fazendo deles objetos de saber”. (FOUCAULT, 1987, p. 27). 
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Touraine, acerca dos conceitos desenvolvidos por Michael Foucault – mesmo 

considerando as relevantes contribuições do pensador francês no ato de pensar a constituição e 

a destruição do Sujeito na sociedade moderna – considera “que ele destrói a possibilidade de 

compreender os Movimentos Sociais e o Sujeito”, outrossim, observa que Foucault: 

 

[...] de livro em livro descobre que o cristianismo e a economia moderna não podem 

ser acusados de impor a austeridade e de proibir o prazer do paganismo. Conclusão 

principal do seu estudo em O uso de seus prazeres, em particular sobre o amor 

pederástico da Grécia Antiga: a história mostra a passagem do cidadão a Sujeito, 

muito mais que a do prazer à punição de si mesmo. (TOURAINE, 1994, p. 181). 

 

A estratégia abarcada por Touraine consiste em desenvolver a crítica da modernidade 

a partir de autores de pensamento moderno que professam uma corrente de Horkheimer, os 

intelectuais da escola de Frankfurt e Michael Foucault – “esconde” táticas de dominação. 

Entrementes, cumpre ressaltar que o cerne desta discussão se encontra na questão do 

desaparecimento e do reaparecimento do Sujeito que, na percepção de Touraine, está 

diretamente associado “ao tema da produção e do consumo de massa”. (TOURAINE, 1994, p. 

242). 

Com a devida venia, neste ponto vale trazer a lume um pouco do perfil do Novo Sujeito 

Social que se expressa nos Novos Movimentos Sociais. Touraine, se refere a uma nova 

sociedade programada considerando e reconhecendo “a formação de uma cultura e de novas 

relações sociais, [novos atores históricos], ligadas à substituição das indústrias materiais pelas 

indústrias culturais”. (TOURAINE, 1994, p. 264). Neste diapasão, “tanto como alma, o Sujeito 

é corpo; tanto como projeto, ele é memória, origens. Isso aparece claramente em todos os 

movimentos sociais”. (TOURAINE, 1994, p. 313).  

Nesta trama, os Movimentos Sociais travam lutas pela resistência, em defesa da 

transformação social por uma sociedade mais igualitária. 

O protagonismo do sujeito coletivo de direito nasce no fragor dos embates políticos e 

econômicos até as vias de fato. A ascensão destes novos sujeitos coletivos de direito que emerge 

nos espaços públicos nas décadas de 1970 e 1980, marcadamente, inscreveram suas insígnias. 

 

O tratamento dispensado pela mídia às manifestações e aos movimentos sociais 

também está diretamente relacionado à criminalização das manifestações sociais, à 

medida que distorceu informações [...] defendendo maior punição e violência, 

mostrando-nos os profundos problemas oriundos do monopólio da mídia. (SOUSA 

JÚNIOR, 2015, p. 239-240) 
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É importante explicitar neste ponto algumas ações promovidas pelo Jurista 

Leigo/Popular, práticas sociais reivindicatórias e emancipadoras junto as suas comunidades – 

Movimentos Sociais de Luta por Moradia, Catadores de Material Reciclável, e outros tipos de 

Movimentos se inserem neste contexto social de luta – com o fito de mobilizá-las por melhores 

condições de trabalho e moradia, vagas nas escolas e, em creches; serviços públicos de 

qualidade, inclusive, na área da saúde.  

A entrevista com Ricardo (gravação de voz) foi realizada no dia 30 de novembro de 

2018, região Central do município de João Pessoa, em uma das salas de atendimento ao cliente, 

cedida pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/PB, Secção de João Pessoa. O referido 

espaço fora escolhido em razão da proximidade física do prédio da OAB/PB com o hotel em 

que me encontrava hospedada. O Ricardo foi indicado por um dos integrantes da coordenação 

do Curso de Formação de Jurista Popular. Nosso contato, se deu por telefone, no início da 

semana. Marcamos a entrevista para a sexta-feira, às 9h00min. da manhã. 

Ricardo integrou a primeira turma de Jurista Popular – criada no ano 2000 –, da 

Fundação de Defesa de Direitos Humanos Margarida Maria Alves/FDDHMMA. Natural da 

Paraíba, região Metropolitana de João Pessoa, 41 anos de idade. 

O interesse de Ricardo pelo curso de Jurista Popular nasce do desejo de organizar o 

Movimento Social por Moradia. As diversas formas de opressão sofridas por ele e os 

companheiros e companheiras de luta o fez perceber que o conhecimento de algumas 

ferramentas do Direito poderia viabilizar uma luta política mais efetiva. Ao ser questionado 

sobre as razões pelas quais teria procurado o curso, afirma que: 

 

Na verdade, eu me interessei pelo curso porque sou militante e representante do 

Movimento Nacional de Luta por Moradia, na Paraíba. Assim, quando entrei no curso 

a minha intenção era pegar informações para ajudar as comunidades a perceber as 

manobras do Estado, para se defender destas ações. Por exemplo, o governo pensa em 

uma obra para, ou, próxima a comunidade sem dialogar com os moradores. Nós 

tivemos vários problemas, neste sentido. O curso nos preparou de tal forma que a 

gente reunia os moradores, preparava uma petição e levava até o órgão competente 

para resolver o nosso problema. Deu muito certo, sabe?! (Informação verbal). 

 

Dentre as variadas questões enfrentadas pelo, Ricardo (como, Jurista Popular), ele 

narra experiências [petições de natureza “reclamatória”] junto às instituições [Ministério 
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Público e órgãos competentes da Prefeitura de João Pessoa] responsáveis pelas obras urbanas 

na capital João Pessoa. Diz ele: 

 

Olha, foram os excessos de obras feitas pelo governo e nossa intervenção. A gente 

não aguentava mais tanta obra que não acabava. O pior que a gente nem sabia o valor 

investido naquelas obras. Depois do curso de Jurista Popular, pensamos: “- Vamos 

fazer um “inferno” na vida desse pessoal, eles têm que nos dar informações sobre 

estas obras! ” Mas, olha, nós fomos até lá e falamos da nossa revolta e que era nosso 

direito ter acesso às informações sobre as obras que estavam em andamento. Eles não 

tinham estas informações, acredita?! Naquela época, ano 2000, não existia Portal da 

Transparência. Eles divulgavam o que queriam. (Informação verbal). 

 

Dessume-se das declarações do Jurista Popular, Ricardo, conquanto, o mesmo teria 

exercido naquela ocasião o papel de sujeito protagonista, consciente de seus direitos, 

“demonstrando força [...] ao se tomar a palavra em situação de autoridade” ao questionar de 

forma qualificada os interesses arbitrários impostos pela autoridade política – naquele caso: o 

Prefeito –, na medida em que se apropriara dos instrumentos jurídicos adequados, ao caso 

guerreado. (BOURDIEU, 1983a, p. 75). 

Outro fato instigante em que o Jurista Popular Ricardo foi protagonista diz respeito a 

uma intervenção, a favor de um dos membros de sua comunidade. Vejamos: 

 

Eu lembro de um fato, em uma época que uma pessoa da Comunidade foi presa 

injustamente. Ele estava próximo a uma pessoa que havia cometido um delito e, aí, a 

polícia chegou e prendeu, os dois. E, aí, nós fizemos um Habeas Corpus. Protocolei 

e fui lá falar com o juiz. O juiz olhou para o HC, olhou de novo, me ouviu falar sobre 

o caso e falou: “- É, na prática qualquer um pode fazer um Habeas Corpus. ” Eu disse 

para ele que eu aprendi no Curso de Jurista Popular. ─‘Jurista Popular? O que é isso? 

’ ─ Perguntou ele. Eu expliquei que era um curso onde a gente aprendia o Direito e 

como se poderia reivindicá-lo, e foi lá que eu aprendi que qualquer um pode fazer um 

HC. O juiz, achou curioso aquilo e mandou soltar o rapaz. (Informação verbal). 

 

E conclui: “─ São coisas como esta que o Curso me ensinou muito”. 

A entrevista com Danilo, (gravação de voz), presidente da Associação de Material 

Reciclável de João Pessoa-PB, ocorreu na sede da Associação, localizada no Condomínio 

Amizade45, Comunidade Paratibe, no Bairro do Valentina Figueiredo. Indicado, por um dos 

                                                 
45 A história deste Condomínio é inusitada. Segundo a narrativa de um dos moradores -  o encontrei dentro do 

ônibus enquanto fazia o trajeto para o Condomínio Amizade -, o lugar já recebeu o apelido de “Torre de Babel”, 

em razão das violências e de se tratar de torres inacabadas e sem estrutura (saneamento básico, asfalto e energia). 

Tal comunidade foi o resultado de um ajuntamento de pessoas que se encontravam em áreas de risco, nos anos de 

1997 e 1998. Com a promessa da prefeitura de que teriam a sonhada casa própria, as pessoas aceitaram mudar para 

àquele local. Todavia, a falta de estrutura adequada, inclusive Postos de Saúde e Policial, foi agravando as 

condições de vida da Comunidade, somente atenuada no ano de 2011 após muita luta dos moradores - o líder da 



130 

 

formadores do Curso de Jurista Popular da FDDHMMA/PB. O contato com o Jurista aconteceu 

primeiro, via telefone. Combinamos que a entrevista realizar-se-ia na quarta-feira, 28 de 

novembro de 2018, respectivamente, às 14hh00min. O local da Associação, também é onde 

reside o Jurista Popular Danilo. Na hora combinada, Danilo já aguardava com bastante 

entusiasmo, a pesquisadora. Outros Juristas foram convidados por Danilo para participarem 

desta entrevista: Zaíra, Maria e Bia. Todos participaram da conversa, todavia, neste ponto, vou 

me deter na entrevista do Jurista Popular Danilo. 

Danilo participou da formação Jurista Popular ofertado pela Fundação Margarida 

Maria Alves no ano de 2008. Naquela ocasião do curso e, até o ano de 2018 – período em que 

fora concedida a entrevista –, ele permanecia na Presidência da Associação de Material 

Reciclável de João Pessoa. 

Com um misto de simplicidade e intrepidez, Danilo narra suas experiências como 

homem negro, Pessoa com Necessidades Específicas /PNE e Jurista Popular; tudo isso no 

comando da Associação de Material Reciclável da Paraíba. O curso de Jurista Popular marcou 

a transição de um alguém “invisível” para uma pessoa que se tornara sujeito e protagonista de 

sua história, de seus projetos de vida. Esta constatação fica muito clara quando Danilo, declara: 

“─ O importante é que tiraram o Danilo da comunidade e trouxeram para o coletivo”. 

 

Conheci a Fundação em 2008, quando fiz o curso. De vez em quando, eles fazem 

umas oficinas e chamam a gente. O importante é que tiraram o Danilo da 

comunidade e trouxeram para o coletivo. Eu descobri que a pessoa com 

deficiência também tem direito. Antes, eu chegava em um órgão público requerendo 

algum serviço ou orientação e eles me falavam ou me davam qualquer coisa, hoje não, 

porque eu conheço os meus direitos. É bom falar que sou deficiente há 25 anos, assim, 

o Curso Jurista Popular me ajudou bastante a me proteger dos preconceitos. 

(Informação verbal). (Grifos, meus). 

 

O fato de ser e se reconhecer uma liderança na comunidade [membro ativo da 

Associação de Moradores do Condomínio Amizade] fez com que o senhor Danilo buscasse no 

Curso de Formação do Jurista Popular elementos acerca de seus direitos individuais e coletivos, 

corroborando, assim, para o exercício efetivo de seus direitos de cidadania. Exemplo de tal 

assertiva encontra-se materializado na experiência, a seguir, relatada pelo líder da Associação: 

 

                                                 
Associação dos Moradores, naquela ocasião, já era o Sr. Danilo. Hoje, ano de 2018 -, a Comunidade já está 

guarnecida de alguns benefícios, porém, visivelmente, vê-se que ainda há muito o que fazer naquele local no que 

concerne aos requisitos necessários ao “bem-viver” de qualquer Ser humano. 
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Quando eu fui procurar o curso eu pensava no coletivo. Certa vez, tive que ir ao 

Instituto Médico Legal - IML para reconhecer um corpo e ajudei a família a contatar 

a Prefeitura e providenciar um sepultamento, digno. Não foi fácil, mas, eu ajudei a 

família. (Informação verbal). 

 

Os impactos do Curso de Formação não são perceptíveis somente no sujeito coletivo 

(comunidades, associações) haja vista, o sujeito individual (a vida pessoal do Jurista), também 

possa “sofrer” uma variedade de mudanças. Vale colacionar, aqui, o depoimento emblemático 

de uma Jurista Popular, que discorre sobre os impactos do Curso de Formação, em sua vida: 

Olga, (informação verbal), também foi uma entrevistada que trouxe relevantes 

informações no percurso de construção de minha tese. O lugar da entrevista foi a sala de 

reuniões do Centro de Direitos Humanos Dom Oscar Romero – CEDHOR. O espaço está 

localizado no Setor Tibiri II, na cidade de Santa Rita, aproximadamente, 15 km da cidade de 

João Pessoa. O Centro de Direitos Humanos já está ativo há 18 anos.  No início, o CEDHOR 

com a assessoria da Fundação Margarida Maria Alves foi se constituído em um lugar de 

atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica.  O ambiente é bastante acolhedor e boa 

parte das pessoas [advogado, assistente social, pedagoga e filósofo/educador] que compõem a 

coordenação do Centro já fizeram o Curso de Formação Jurista Popular. Esta entrevista foi 

realizada em uma quinta-feira, 29 de novembro de 2018, às 8h00min da manhã. Assim, naquela 

manhã, conseguimos através do esforço de Welington46, entrevistar Edson, Diogo, Mara Lúcia 

e Olga, (gravação de voz). A entrevista com a Olga, coordenadora do CEDHOR, 66 anos, foi 

muito especial, uma vez que, espontaneamente, após responder as perguntas formuladas sobre 

o curso de Jurista Popular ela, sem constrangimentos, se ofereceu para gravar um depoimento 

sobre o qual expusera momentos difíceis de sua vida; por outro lado, Olga expõe como 

conseguiu livrar-se e superar uma série de violências sofridas no âmbito do espaço doméstico - 

da parte de seu ex-marido.  

 

Aqui em Santa Rita existia um alto índice de violência contra mulheres. Foi a partir 

da sensibilização do Padre Severino e um grupo de Mulheres que foi criado o 

CEDHOR. Eu descobri que com minhas forças poderia sair do Ciclo de Violência 

Doméstica que sofria da parte de meu ex-marido; foram 31 anos. A fundação foi o 

“colírio” que eu precisava para a emancipação. Para mim, nenhum direito a menos! 

(Informação verbal). 

 

                                                 
46 Pedagogo e membro do Curso de Formação Margarida Maria Alves. 
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É notável. O “grau de objetivação do capital social acumulado” influenciou sobremodo 

a vida da Jurista Popular, Olga. Bourdieu (2015d), corrobora nesta leitura e amplia a capacidade 

de compreensão daquela realidade, então, problematizada na medida em que se tem a percepção 

de que “as relações de dominação se fazem, se desfazem e se refazem na e pela interação entre 

as pessoas”. Tal situação ficou estampada em sua seguinte fala: “ - Eu descobri que com minhas 

forças poderia sair do Ciclo de Violência Doméstica que sofria da parte de meu ex-marido; 

foram 31 anos. ” 

De diferentes perspectivas, todos os Juristas falaram sobre o papel libertador que o 

Curso de Juristas exercera sobre as suas vidas, e o modo pelo qual, o papel de sujeito 

protagonista também teria impactado a sua comunidade. 

As dificuldades apontadas pelo Jurista Popular Justino chamam a atenção, em razão 

de seu processo de escolarização ter se iniciado tardiamente, aos 17 anos; além do mais, os 

impactos desta escolarização na sua vida revelam um sucesso escolar atípico. O Justino foi 

entrevistado no dia 01 (primeiro) de dezembro de 2018, às 9h00 da manhã. Era um sábado. 

Nem, por isso, o entrevistado pareceu se incomodar, ao contrário, parecia bastante eufórico com 

a ideia de falar sobre sua formação e o Curso de Formação Juristas Populares ofertado pela 

FDDHMMA. A entrevista aconteceu no espaço do refeitório do hotel em que me encontrava 

hospedada. Sem constrangimentos, a nossa conversa teve início com Justino reportando-se à 

época em que iniciara os seus estudos, as dificuldades e sua labuta cotidiana: 

 

Com 15 anos de idade eu não conhecia a escola. Com 16 anos eu sai do Sitio Araçá e 

vim para Sapé. Com 17 anos entrei na escola e fiz o 1º ano. Eu entrei, nesta época, na 

Pastoral da Juventude do Meio Popular. As irmãs de uma Fundação que eu era ativo 

lá me indicaram para fazer o Curso. O Curso de Jurista Popular me preparou para 

fazer parte do Sindicato dos Agentes de Saúde do Meio Popular e, hoje, estou na 

sua presidência e já visitei 12 Estados do Brasil. No curso eu tive contato com 

órgãos públicos, juízes, promotores e outros gestores da administração pública. 

(Informação verbal). (Grifos meus) 

 

A luta por acesso ao conhecimento escolarizado, foi narrado com uma infinidade de 

detalhes por Justino, (gravação de voz), em nosso segundo encontro, no dia 18 de maio de 2019; 

o evento Encontro de Juristas Populares, promovido pela Fundação Margarida Maria Alves, 

foi quem viabilizou o nosso reencontro. Dada a oportunidade aos Juristas de falarem a respeito 

de sua trajetória escolar até, o momento do Curso de Juristas, Justino apresenta a seguinte 

narrativa: 
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[...] eu sou um dos exemplos daqueles que não sabem escrever. [─ Ele fala tão bem! 

Observação feita por uma das Juristas, próximas ao Justino]. Não tentem fazer com 

que eu leia (risos). O Curso de Jurista Popular, como já falei antes, mudou a minha 

vida. Eu nasci em Alagoa Grande, o mesmo lugar em que nasceu Margarida Maria 

Alves. Eu cortava cana-de-açúcar durante o dia e, à noite, corria para estudar. Isso 

porque o meu pai detestava esse negócio de estudos. Ele achava que estudo 

atrapalhava o trabalho. Eu acordava todos os dias as 4h00min. da manhã para cortar 

cana. E quando era 3h30min. ou 4h00 da tarde eu conversava com o dirigente e 

conseguia fugir mais cedo e no próprio caminhão que carregava cana. Eu saltava na 

BR e pegava mais duas caronas para chegar na escola. Por isso que eu não sou bom 

para escrever, porque, como eu chegava no colégio muito cansado, eu parava, sentava 

e ouvia. (Informação verbal). 

 

A entrada do Justino no Curso de Formação de Juristas Populares possibilitou que ele 

fortalecesse a sua autoestima e superasse a sua timidez e exercesse o cargo que exerce 

atualmente - o de Presidente do Sindicato de Agente de Saúde de Sapé. Assim, ele expressa o 

resultado de sua persistência: 

 

Eu hoje sou um militante ativo na área da Saúde Familiar e Presidente do Sindicato 

dos Agentes de Saúde do Meio Popular. Acredito que o Curso Jurista Popular me deu 

muito respaldo para chegar até onde cheguei. Eu ainda não consegui entrar na 

Universidade, mas, tenho feito cursos técnicos na área da saúde bucal. (Informação 

verbal). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo próprio (2019). 

Figura 1 - Justino, ao centro, falando sobre a sua 

trajetória escolar e, sua indicação para fazer o Curso de 

Juristas Populares, no Encontro de Juristas Populares - João 

Pessoa/PB 
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 Ficou claro na fala dos juristas que o Curso de Formação, além de ter um caráter 

emancipatório, ainda reverberou na vida dos sujeitos e de suas comunidades, de forma bastante 

positiva.  

 

2.6 - Rábula: Quem é como se constituiu esse sujeito.  

 

 

Sem querer fazer apologia ao exercício profissional da advocacia sem a específica 

habilitação, com a devida venia, passo a tecer algumas considerações históricas, sociais e 

políticas acerca do papel do Rábula no exercício “da ─ palavra escrita ou falada ─ mercê da 

abnegação, renúncia e compreensão da alma humana”. (OLIVEIRA, 2007, p. 04).  

Por muito tempo nutri conceitos equivocados em torno destes audaciosos e solidários 

profissionais. Hoje, abro esse parêntese para quem sabe, além fazer os colegas advogados e 

advogadas entenderem melhor esse sujeito, minimize o peso de minha consciência.  

A propósito do exercício da advocacia estar regulamentado no Art. 1º da Lei n. 

8.906/9447 (Estatuto da Ordem dos Advogados), depreende-se daí esta regulamentação ser 

recente.  A nobreza dessa profissão, pouco a pouco, politicamente, vai sendo – historicamente 

─ debatida e consolidada no parlamento brasileiro. Sobre a nobreza e seu sentido ─ me refiro 

à uma advocacia “exercida como verdadeiro apostolado, que revela no advogado, como disse 

Voltaire, ‘o mais belo estado do homem’”. Manifestamente, “aquele que empresta a sua voz, a 

sua inteligência e a sua coragem para quem não possui voz e não possui vez”.  (OLIVEIRA, 

2007, p. 06) . 

O termo rábula possui uma série de significados, dos mais vulgares aos mais nobres. 

Sem embargo, traço um panorama a fim de, delinear com certa amplitude, a memória desse 

sujeito. Pedro Paulo Filho (2007), desenvolve com desenvoltura este conceito. Segundo ele, 

“pejorativamente”, rábula reporta ao “mau advogado ou que fala muito e sabe pouco. Também 

designa o advogado” que faz uso da lei para provocar injustificáveis embargos e obstruções nos 

processos. “Podendo ser sinônimo de chicanear48”. Por outro lado, há o sinônimo positivo do 

                                                 
47 Art.1º. A atividade de advocacia é exercida com observância da Lei n.8.906/94 (Estatuto), deste Regulamento 

Geral, do Código de Ética e Disciplina e dos Provimentos. 
48 Chicana: Emprego por parte do advogado de meios inescrupulosos e condenáveis, para prejudicar a parte adversa 

no processo, dificultando-lhe a ação, criando embaraços, armando ardis, tais como a retenção de atos, interposição 
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termo, ou seja: “designativo da pessoa que, desprovida do diploma de bacharel em Direito”, 

recebia a licença ou provisão, para advogar por dois ou três anos em locais da comarca onde 

inexistia advogado graduado, ou mesmo, o quantitativo desses profissionais não era suficiente 

para atender a população local.  (PAULO FILHO, 2007, p. 21). 

É bem verdade, este sujeito “não é criação nacional”. Ou seja, conforme Paulo Filho, 

há registros na história de que estes habilidosos profissionais demandistas, “entre os séculos XI 

e XII” já traziam para si a responsabilidade de arguir teses defensivas a favor daquelas pessoas 

que se julgassem injustiçadas. “Vitorino Prata Castelo Branco lembrou que Irnério, 

jurisconsulto italiano, estudou e aprendeu Direito sozinho”. Tornou-se um exemplo “de 

inteligência e perseverança. A Universidade de Bolonha ficou conhecida como Lucerna Juris 

(foco de luz) do Direito, ” em razão da atuação jurídica do Rábula Irnério. (PAULO FILHO, 

2007, p. 23). 

No Brasil, ainda no período colonial a escassez de homens de “cultura jurídica” 

predominava; esse quadro não se reverteu quando o Brasil deixou de ser colônia. O legado do 

“colonizador português no Brasil” se caracterizou por não priorizar escolas de primeiras letras, 

tanto menos, o ensino jurídico. Assim, os poucos bacharéis em Direito que chegavam ao Brasil, 

vinham de Portugal, alguns destes, eram jovens filhos da aristocracia brasileira retornando dos 

estudos em Portugal ─ Universidade de Coimbra. Uma elite repressora e do tipo patriarcal. 

“Corrompida de um lado, e de outro, rabulice analfabeta e trapaceira”. Cumpre, neste ponto, 

problematizar aquilo que Jessé de Souza (2018), chamou de “sentimento de vira-lata”. Assim, 

não pretendo aqui trilhar por uma linha de raciocínio histórico-social que distorce os fatos 

sociais “para melhor servir aos interesses dos poderosos”. Desejo avançar nesta análise para 

além do “culturalismo [que] mantém o racismo e todo o seu efeito pernicioso de legitimação 

pseudocientífica de situações fáticas de dominação, dando a impressão de tê-lo superado. ” 

(FREYRE, 2006, p. 265); (PAULO FILHO, 2007, p. 25); (SOUZA, 2018, p. 26-27). 

Segundo Paulo Filho (2007), a partir do período pós-independência cursos jurídicos 

foram criados. O Decreto de 3 de janeiro de 1833, regulamentou as Relações do Império 

outorgando o poder aos “Presidentes das Relações” para exigir exame prévio de todos aqueles 

que desejassem advogar – rábulas. Com a criação da Universidade no Império, “duas 

Faculdades de Direito” foram criadas, “uma em São Paulo e outra em Olinda ─ Lei de 11 de 

                                                 
de recursos protelatórios, contestação capciosa, abuso de direito, citações falsas de leis ou autores etc.  (NÁUFEL, 

1997, p. 218). 
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agosto de 1.827”. Nestes termos, a atuação do rábula foi cada vez mais sendo restrita a certos 

requisitos: número de advogados atuantes na comarca, preenchimento de determinados critérios 

morais [reputação ilibada], além da necessária comprovação, por meio de prova oral pública, 

de conhecimento das leis e jurisprudência.  (PAULO FILHO, 2007, p. 28). 

Paulo Filho (2007), em sua obra “Famosos Rábulas no Direito Brasileiro”, desenvolve 

uma sistemática biografia dos mais famosos rábulas no Direito Brasileiro: Antônio Pereira 

Rebouças, Antonio Conselheiro, Luiz Gama, Amaro Cavalcanti, Cosme de Farias, Quintino 

Cunha, João da Costa Pinto, Evaristo de Morais, Manoel Vicente Alves e Café Filho. São vários 

os casos pitorescos historiados pelo autor, todavia, vale destacar, ainda que de modo sucinto a 

trajetória do Rábula Luiz Gonzaga Pinto da Gama, ou, como era chamado – Luiz Gama. O 

jovem era filho de uma mulher negra africana e livre Luiza Mahin. A questão problemática 

girava em torno dos constantes envolvimentos de sua mãe com os Movimentos Sociais. Ela 

vivia presa. “O pai de Luiz Gama era [branco], rico e fidalgo, pertencendo à tradicional família 

baiana, de origem portuguesa”. Entretanto, devido ao envolvimento com o alcoolismo e jogos 

perde tudo e acaba vendendo o seu filho Luiz Gama, como escravo no dia “10 de novembro de 

1840”. (PAULO FILHO, 2007, p. 105). 

A vida de Luiz Gama é marcada por revezes – por vezes amarguras e decepções! Foi, 

inclusive, “recusado por vários compradores de escravos”. Narra, o próprio Luiz Gama que um 

de seus compradores ao questioná-lo sobre a sua origem e ouvir do rapaz que havia nascido na 

Bahia, sem titubear, teria exclamado: “Baiano! -  Nem de graça o quero. ”  Assim, Luiz Gama 

foi morar com um senhor no Rio de Janeiro, onde estudou com o jovem Antônio do Prado Jr. 

─ humanidades. 

 Ficou preso (39 dias) por insubordinação, no exército.  “Em 1856, depois de trabalhar 

como Escrivão de Polícia, foi nomeado amanuense [copista] da Secretaria da Polícia, de São 

Paulo”, posteriormente, seria demitido por perseguição política no ano de 1868. Já era membro 

do Partido Liberal. (PAULO FILHO, 2007, p. 105-106). 

Luiz Gama, como Rábula, ingressou na luta contra o escravagismo no ano de 1869 

“quando o escravo Jacinto, africano, fugira do cativeiro em Minas Gerais”. A causa lhe custou 

o emprego de amanuense da Secretaria da Polícia. Com coragem e intrepidez, o honrado Rábula 

enfrentava juízes e fazendeiros para defender os seus clientes contra a ilegal escravidão. Sobre 

o respeitado e ousado Rábula, assim testemunhou o escritor Raul Pompéia, citado por Paulo 

Filho (2007, p. 107): 
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[...] não sei que grandeza admirava naquele advogado, a receber constantemente em 

casa um mundo de gente faminta por liberdade, uns escravos humildes, esfarrapados, 

implorando libertação como quem pede esmola; outros, mostrando as mãos 

inflamadas e sangrentas das pancadas que lhes dera um bárbaro senhor; outros 

...inúmeros. E Luiz Gama os recebia a todos com sua aspereza afável e atraente, e a 

todas satisfazia, praticando as mais angélicas ações, por entre uma saraivada de 

grossas pilhérias.  

 

Sem o curso de Direito Luiz Gama atuou nos foros de São Paulo, como rábula, desde 

o ano de 1869 “sem nunca ter sentado num banco acadêmico, mas, fez Direito de ofício 

transformando-se, em pouco tempo, em proeminente advogado sem diploma”. A sua história, 

segundo Paulo Filho “é uma das páginas mais emocionantes da escravidão no Brasil”.  (PAULO 

FILHO, 2007, p. 109 -111). Homem negro, ex-escravo, impetuoso.  

Atuando como Rábula despertava o ódio de muitos, assim, o famoso abolicionista 

morreu no dia 25 de agosto de 1882. Rui Barbosa, citado por Paulo Filho (2007. p. 126), 

declarou: “Uma das raras fortunas de minha vida é a de ter cultivado intimamente a sua amizade 

em lutas que nunca esquecerei”. Do mesmo modo, segundo Evaristo de Morais, citado por 

Paulo Filho (2007), Luiz Gama era “um autodidata sem traço de pergaminho, ‘um legítimo 

expoente da cultura jurídica brasileira’”.    

Historiar a vida de Luiz Gama teve por objetivo desmistificar para compreender a 

constituição e o modus operandi dos Rábulas no cenário brasileiro. Embora estes atores sociais 

tenham permanecido atuantes até a década de 1990, a partir da década de 1940 uma série de 

debates em torno do exercício da advocacia era a tônica nos burburinhos da advocacia. Cumpre 

registrar que o exercício da advocacia está regulamentado pela Lei n.8.906, de 04 de julho de 

1994 – Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, além do que, o exercício 

irregular da profissão poderá ser punido, segundo o Art. 47 da Lei das Contravenções Penais – 

Decreto-Lei n. 3.688 de 3 de outubro de 1941 ─ com pena de prisão simples, de quinze dias a 

três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis. 

Enfim, para exemplificar, trago a colação a emblemática estória de “Getúlio Vargas e 

seu Rábula49”. Rememorando, a “filha de Getúlio Vargas [afirma] que todas as vezes” que seu 

pai deveria tomar alguma decisão, retrucava: “Preciso é de ‘fundamento’, como ‘seo’ 

Medeiros”. Getúlio Vargas, “contou à filha que fora chamado [pelo dileto amigo] para assisti-

lo na defesa que faria de um peão, acusado de ter furtado crinas do cavalo de seu patrão. ” 

                                                 
49 Várias estórias de Rábulas são narradas na terceira parte do livro, a partir da página 283. 
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Segundo a filha de Vargas, o rábula e amigo de seu pai não economizou argumentos: “Reza o 

Código Penal que é passível de crime de furto todo aquele que retira coisa alheia, sem o 

consentimento do dono.  Ora, o dono da crina é o cavalo. O cavalo não reclamou, logo não há 

crime”. (PAULO FILHO, 2007, p. 300). 

Conversa encerrada. Desse modo, fica aqui registrado um pouco do papel da prestação 

jurisdicional dada pelos Rábulas a todos àqueles que na perspectiva de Dante Alighieri, fazem 

uma verdadeira “odisseia pelo inferno”, ainda vivos. É como se vivessem na ante-sala do 

inferno. Lugar destinado “para as almas que não podem ir para o céu e nem para o inferno”. 

Miseravelmente, miseráveis. Destes, foram retirados os direitos de “assumir compromissos, 

tomar decisões firmes ou fazer qualquer coisa definitiva”. (ALIGHIERI, 1999, p. 45 - 46). 

  

 2.7 - ONGs – Reelaborando conceitos para além da demonização ou da santificação destas 

organizações.  

 

 

O interesse pelo estudo das Organizações Não-Governamentais-ONGs, vem crescendo 

em todo o mundo, haja vista, as publicações de bons autores, em parte, contemplados em nosso 

trabalho. As ONGs estão reconhecidamente presentes no Brasil. A crise econômica mudou a 

dinâmica do sistema produtivo e acabou gerando a diminuição da empregabilidade e o aumento 

da economia informal. “Esta economia semicomunitária encontrará nas ONGs” um método 

prático e eficiente para desenvolver “algumas mercadorias”. (GOHN, 2014, p. 300). Neste 

respeito, para melhor compreender estas entidades não-estatais, foi necessário despender um 

certo esforço, a fim de levantar publicações dos últimos dez (10) anos fazendo deste modo um 

breve resumo dos pontos fundantes que caracterizam e apontam algumas questões relevantes, 

e, contraditoriamente, controvertidas em torno destas organizações não-governamentais. Veja 

bem, estas publicações pesquisadas são deverasmente recentes, todavia, o grau da abordagem 

é substancialmente abrangente; ousaria mesmo, afiançar: de caráter satisfativo. É no cenário 

destas organizações (ONGs) que serão considerados os elementos para uma análise 

compreensiva da formação do Jurista leigo/Popular. Autores já consagrados por pesquisarem 

e promoverem estudos em torno da temática das Organizações Não-Governamentais, 

Associações e Movimentos Sociais, mereceram destaque, nesta análise. São eles: Maria da 

Glória Gohn, Carlos Montaño, Maria Lúcia Duriguetto, Regina Bega dos Santos, Ilse Scherer-

Warren. Alguns trabalhos de pesquisa – teses de doutoramento – também, trouxeram 
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contribuições significativas para o melhor entendimento do modo pelo qual surgem as ONGs 

na América Latina e a forma que elas de espraiam pelo Brasil. 

O Terceiro Setor. Esta é a nomeação que denomina as Organizações Não-

Governamentais-ONGs, resta conhecer o porquê de tal designação e um pouco da estrutura 

destas organizações, além do papel social das mesmas junto aos Movimentos Sociais, 

Associações de Moradores de Bairros e outras entidades organizadas com o fim de reivindicar 

ações específicas. Embora, no início deste capítulo eu tenha trazido algumas questões pontuais 

sobre o Terceiro Setor, volto ao tema a fim de desenvolver mais, algumas considerações 

críticas. 

Carlos Montaño (2010) pondera críticas tenazes em desfavor da ideia de alguns autores 

conquanto organizam, em setores, a realidade social (Estado – 1º Setor; Mercado – 2º Setor e a 

“Sociedade Civil” – 3º Setor). Montaño chega mesmo a observar certa carência “de rigor 

teórico” acerca do termo. A falta de precisão ao invés de esclarecer, “antes confunde”. Ressalta 

que esta nomeação “Terceiro Setor”, seria “uma denominação equivocada”. Outro fator que 

“salta aos olhos” consiste em considerar que a sociedade civil [nomeada de Terceiro Setor] 

deveria ser, na verdade, o primeiro setor, haja vista, o Estado e o Mercado serem forjados na 

sociedade. Outro fator, nomeado por Montaño como problemático seria “a sociedade civil estar 

desenvolvendo atividades antes atribuídas ao Estado”. O autor não descarta integralmente o 

termo “terceiro setor”, contrario sensu, analisa o conceito “a partir da análise do real, como 

totalidade histórica”, na perspectiva de um projeto neoliberal. Com efeito, Montaño infere o 

termo “na verdade” deveria ser “interpretado como ações que expressam funções a partir de 

valores”. Vale observar serem estas funções a expressão da resposta “às demandas sociais”. 

(MONTAÑO, 2010, p. 181-184). 

No Estatuto Social da Associação Brasileira das ONGs – ABONG, em seu Art. 2º, 

assim enunciam o conceito de ONG: 

 

ART. 2º- Para efeito do disposto neste estatuto, são consideradas Organizações Não 

Governamentais-ONGs, as entidades que, juridicamente constituídas sob a forma de 

fundação ou associação, todas sem fins lucrativos, notadamente autônomas e 

pluralistas, tenham compromisso com a construção de uma sociedade democrática, 

participativa e com o fortalecimento dos movimentos sociais de caráter democrático, 

condições estas, atestadas pelas suas trajetórias institucionais e pelos termos dos seus 

estatutos. 
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Machado (2012) traça a trajetória das ONGs brasileiras em uma perspectiva histórica. 

A pesquisadora considerou em sua pesquisa de doutorado [em Educação-Universidade Federal 

da Paraíba-UFPB], o aspecto social e a natureza jurídica das ONGs. Jurídico no que concerne 

à sua natureza, qual seja, de Fundação ou Associação, além dos procedimentos normativos 

relativos aos aspectos formais, como, por exemplo, registro da entidade em Cartório de 

Registros Públicos. Social no que diz respeito à atuação destas entidades junto a grupos e 

comunidades populares, “engrossando” e qualificando suas lutas sociais e reivindicações por 

inserção no cenário político e social brasileiro.  

Maria da Glória Gohn (2014) desenvolve o raciocínio de que a partir dos anos de 1990 

“novos atores sociais” surgem em meio a “sociedade civil brasileira”; estas organizações 

institucionalizadas” configuram as Organizações Não-Governamentais - ONGs. Contudo, 

convém observar que o termo “ONG” (Organização Não-Governamental) foi utilizado pela 

primeira vez pela Organização das Nações Unidas (ONU) para se referir a entidades que 

prospectavam projetos filantrópicos e de interesse popular, no ano de 1940. Estas entidades já, 

naquele período emergiam com uma liderança bastante peculiar oriunda “de organizações de 

‘Cooperação Internacional’ formadas por igrejas” que sob a orientação do clérigo 

arrebanhavam a juventude católica que se articulava em grupos - Juventude Operária Católica 

(JOC), Juventude Estudantil Católica (JEC) e Juventude Universitária Católica (JUC) – e 

travavam lutas sociais e políticas. Este foi o caso do Brasil ao passar pelo notório processo de 

redemocratização do país. “Durante décadas estes grupos [de jovens católicos] desempenharam 

importante papel junto à igreja no Brasil e no mundo” (COUTINHO, 2005, p. 56); GOHN, 

2014, p. 299; ZLUIZ, 2018, p. 43).  

Segundo Santos (2008), a sociedade civil atuaria “ao lado do Estado”. “Seria uma 

espécie de terceiro setor. ” Esta porção da sociedade civil organizada é taxada por Santos, como 

“ingênua”, por estar imbuída de um objetivo pueril, qual seja, o de “atuar contra as injustiças 

do mundo”, ignorando, contudo, as influências, os desdobramentos e os impactos sociais e 

econômicos perpetradas por instituições financeiras transnacionais como o Banco Mundial e o 

FMI (Fundo Monetário Internacional), sobre a população brasileira. (SANTOS, 2008, p. 70-

71). Na concepção de Coutinho (2005), “a partir dos anos de 1990, as ONGs estão submetidas 

[...] em ‘parceria’ com o Estado e/ou empresas”, com caráter humanitário, a atuar em prol das 

minorias. As causas eram as mais diversas: ‘gênero’, ‘diversidade cultural’, ‘educação popular’, 

‘direitos humanos’, outros. (COUTINHO, 2005, p. 58). Machado (2012) afirma que para Gohn 
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estas ONGs “atuam no espaço urbano construindo redes de solidariedade [...] junto a minorias 

discriminadas”, neste norte, designadas por Gohn de “ONGs cidadãs. ” (MACHADO, 2012, p. 

2). 

Nesta esteira, Scherer-Warren (2006) promove reflexões em torno do conceito 

contemporâneo de sociedade civil, embora não aprofunde na questão, todavia, reforça a 

perspectiva teórica de Gohn, Montaño; Duriguetto, e Santos ao conceber o “modelo tripartite 

da realidade social: Estado, mercado e sociedade”. Segundo a pensadora, o interior da sociedade 

civil é combativo e tomado por forças “de representações sociais e políticas diversificadas e 

antagônicas” que objetivamente, almejam impor hegemonia. Montaño e Duriguetto (2011) 

partem do pressuposto de que a sociedade civil estaria setorializada; “assim existiria um 

primeiro, um segundo e um terceiro setor” que desenvolveria parcerias e “projetos sociais”. “É 

nestes termos que a Sociedade Civil Organizada é tratada “como sinônimo de ‘terceiro setor’, 

ora, neste ponto vale observar que Scherer-Warren, não julga adequado o emprego deste termo, 

ainda que signifique uma organização formal “sem fins lucrativos e não-governamentais, com 

interesse público” (SCHERER-WARREN, 2006, p. 110); MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, 

p. 305). 

No que tange à organização e mobilização “de redes de ONGs e associações” a 

pesquisadora Scherer-Warren (2006), faz algumas constatações: 

 

[...] [as associações] [...] possuem certa institucionalidade: algumas com registro 

legais e certificações, outras apenas com normas; [...] as mobilizações na esfera 

pública são fruto da articulação de atores dos movimentos sociais [...]; essas 

organizações em rede abrem-se para a articulação da diversidade, mas com limites 

quanto à capacidade de absorção de posturas ideológicas ou políticas conflitivas; [...] 

no nível da captação de recursos materiais e de sustentação organizacional, [...] 

registram-se os apoios financeiros, especialmente os das agências não-

governamentais nacionais e internacionais e, frequentemente, governamentais. 

(SCHERER-WARREN, 2006, p.111 -113) 

 

Desta forma, Scherer-Warren (2006), ao afirmar que a articulação das ONGs e 

Associações se configuraria em uma rede de movimento social, entende esta rede como um 

conglomerado de “sujeitos coletivos em torno de valores, objetivos ou projetos em comum [...] 

que busca apreender o porvir ou o rumo das ações de movimento”. A pesquisadora na tentativa 

de melhor delinear as ONGs busca em Manuel Castells uma certa caracterização destas 

organizações, ou, “associativismo localizado”, ao se referir as ONGs “comunitárias”, “ou 

setorizado” ao tratar das ONGs voltadas aos interesses de gênero, questões de caráter étnico, 
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“movimentos sociais de base locais” envolvendo “moradores, sem teto, etc.” A pesquisadora 

promove a reflexão em torno das ONGs pelo viés da mobilização para a integração e 

legitimidade de movimentos localizados e organizados em rede, reservadas a autonomia e 

peculiaridades de cada movimento social. (SCHERER-WARREN, 2006, p. 113-114). 

Ao tratar de redes sociais que se interligam atuando de acordo com especificidades 

próprias, vale aqui o destaque à ABONG - Associação de Brasileira de ONGs do Brasil. 

Segundo Santos (2008) e Machado (2012), ela teria sido “fundada em 1991” exatamente para 

dar às ONGs visibilidade e o suporte de legalidade. (SANTOS, 2008, p. 82; MACHADO, 2012, 

p.01). De acordo com o Art. 1º do Estatuto Social da ABONG, a mesma consiste em “uma 

associação civil sem fins lucrativos e econômicos, democrática e pluralista, com duração 

ilimitada [...]” (ABONG, 2016, p. 01). 

A partir destas narrativas, o que está em questão é que se conceba as ONGs a partir de 

práticas voltadas para o resgate da “dignidade dos sujeitos socialmente excluídos”, o 

“pluralismo de ideias e a promoção da democracia, [...] criando novas formas de governança” 

(SCHERER-WARREN, 2006, p. 123). 

Vale reiterar a posição de Montaño e Duriguetto (2011), ao suscitarem a crítica às 

ações sociais e projetos prospectados por ONGs a partir da perspectiva de uma política 

neoliberal. Eles apontam termos que inexoravelmente fazem parte da tessitura dos projetos 

sociais apresentados pelo terceiro setor: “’o voluntariado’, o ‘empoderamento’, a ‘economia 

solidária’”, e outros, conquanto não vislumbram alterar o status quo do poder “ (econômico, 

político, intelectual) ”, antes, porém, “concentrado nas classes hegemônicas, poderia ampliar o 

poder das massas empobrecidas. ” (MONTAÑO E DURIGUETTO, 2011, p. 308). A discussão 

é considerar e diferenciar aquelas ONGs que se colocam “no campo progressista” e creem “na 

possibilidade de conciliar pragmatismo com conscientização”, daquelas outras que 

desenvolvem projetos de caráter “assistencialista/filantropia” para coadunar com o projeto e a 

“lógica de seus financiadores”. (COUTINHO, 2005, p. 64). Nesta perspectiva, as duas entidades 

pesquisadas por meio de seus representantes e colaboradores, por meio de entrevistas 

responderam a algumas questões, efetivamente, voltadas para a conscientização, superação da 

barbárie e resistência.  
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2.7.1 - Análise topológica das estruturas das ONGs proponentes do Curso de Formação do 

Jurista/Leigo Popular. 

 

 

Já fora desenvolvido, anteriormente, uma reflexão crítica sobre as entidades não-

lucrativas e não-governamentais – ONGs; o modo pelo qual estas entidades são estruturadas, 

a organização; algumas questões foram levantadas, por exemplo: ações desenvolvidas por estas 

entidades – intervenção e respostas para as problemáticas da sociedade civil, algumas 

afirmativas e outras controvertidas, além do financiamento das mesmas. Acrescente-se ainda 

ao fato de a referida temática e seus desdobramentos remeterem a mobilização dos movimentos 

sociais.  

Com efeito, neste tópico o enfoque será dado, exatamente, às entidades proponentes 

do Curso de Formação do Jurista/Leigo Popular, ou seja, a Associação de Advogados de 

Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia-AATR e, a Fundação de Defesa dos Direitos 

Humanos Margarida Maria Alves – FDDHMMA. 

 

2.7.1.1 - A Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves – FDDHMMA. 

 

 

Prosseguindo na análise das organizações não-governamentais, cumpre enveredar pelo 

caminho de investigação que aponta a Fundação de Defesa de Direitos Humanos – FDDMMA, 

como uma das entidades envolvidas com a Educação Popular Jurídica, especialmente, a 

Formação do Jurista Popular, na cidade de João Pessoa – PB. Caracterizar o lugar da Fundação 

não significa se ater aos aspectos físicos, ou mesmo formais; é preciso dizer o essencial. Este é 

o campo de lutas de onde se traçam “as estratégias de reconversão” para que o sujeito individual 

ou coletivo encorajado faça um movimento para “compreender as estratégias, [...] que visam 

conservar e transformar ou transformar para conservar”. (BOURDIEU, 2015, p. 151). 

Com efeito, um dos instrumentos capazes de enunciar o papel da Fundação Margarida 

Maria Alves como elemento constituinte da sociedade civil, dando-lhe sustentação 

institucional, viabilizando o exercício de direitos e a criação de novos direitos – é o seu Estatuto. 

 

De plano, no art. 1º já fica explicitada a natureza da Fundação: 
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Art. 1º - A Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves, 

instituída pela Arquidiocese da Paraíba, através de Escritura Pública [...], é uma 

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, regendo-se pelo presente Estatuto e 

pela Legislação aplicável às Fundações [...]. (ALVES, 2016, p. 01). 

 

Outro quesito, igualmente importante, são os seus objetivos. Estes dados se encontram 

esculpidos no art. 4º, de seu Estatuto. São dez (10) os incisos, todavia, trago a colação apenas 

dois (02), embora considere os outros tanto importante, quanto.  

 

Art. 4º - São objetivos da Fundação: 

I. Contribuir para a construção de uma sociedade democrática, através do 

fortalecimento da cidadania, do apoio e assessoria aos movimentos sociais 

organizados e do estímulo à implementação de políticas públicas participativas e na 

promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social; 

 

II. Fomentar a formação e capacitação de educadores que atuem junto aos setores 

populares, contribuindo para o fortalecimento do seu nível de organização e 

participação; 

 

Diante destes alvos, ou seja, finalidades, um compromisso social democrático se 

estabelece junto aos setores populares e movimentos sociais; no decorrer da investigação e, 

através da trajetória de constituição da Fundação ficou perceptível: a ação social da Fundação 

junto a setores populares (Associações de Moradores de Bairro, Cooperativas de Reciclagem, 

outros), reside na assunção e proposição de outras possibilidades de vida. Corroborando com 

este pensamento, assim diz Freire. (FREIRE, 2015, p. 41-42):  

 

É interessante estender mais um pouco a reflexão sobre a assunção. O verbo assumir 

é um verbo transitivo e que pode ter como objeto o próprio sujeito que assim se 

assume. [...]. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. 

 

O caso emblemático de assunção, nesta perspectiva, freireana mira-se no exemplo de 

Wellington. Trata-se de um homem na faixa de seus 50 anos, formado politicamente em meio 

as lutas políticas por justiça social, nos sindicatos e nas reivindicações. Pedagogo e Teólogo. O 

Wellington faz parte da equipe técnica da Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida 

Maria Alves – FDDHMMA, todavia, a condição de Wellington assim que chegou na Fundação 

não era exatamente a qual ele se encontra, hoje. Sobre sua história, ele descreveu como se 

aproximou da Fundação e o modo pelo qual a relação entre ambos foi se estreitando. Sua 

entrevista foi realizada dia 26 de outubro de 2018, às 9h00 da manhã na área de convivência da 
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Fundação. O Wellington é muito alegre e extrovertido. Segundo suas palavras, chegou na 

Fundação em uma condição bastante peculiar: 

 

Fui ameaçado de morte e entrei no Programa de Proteção às Testemunhas. E assim, o 

grupo de proteção às testemunhas conseguiu que eu viesse para a Fundação Margarida 

Maria Alves como voluntário para que eu arrumasse arquivos da Fundação, auxiliasse 

na edição dos jornais da Fundação. Era o dia 29 de maio do ano 2000, às 11h30 da 

manhã. (Wellington). (Informação verbal) 

 

Durante a entrevista respondeu as questões propostas com desenvoltura e bastante 

entusiasmo. Grande parte dos Juristas Populares que entrevistei foram indicados, por ele.  Mas, 

não demorou muito deixou o voluntariado e saiu da Fundação. Após aproximadamente uns sete 

(7) meses foi convidado a retornar desta vez assinou um contrato como Serviços Gerais. A 

convivência com a dinâmica dos Cursos de Formação de Juristas incentivou, Welington a fazer 

o Curso de Pedagogia. Concluído, o curso Pedagogia foi contratado como técnico para compor 

a equipe de formação de Juristas Populares, na Fundação. A forma como ele descreve a sua 

trajetória denota o papel marcadamente democrático “no aprendizado de sua autonomia” 

(FREIRE, 2015, p. 92). 

 

Sempre estudei em escolas públicas e sou adepto da teoria freireana. Comungo com 

todas as teorias que colocam o ser humano como senhor da história e senhor da vida. 

E que se contrapõe a todo o desmando de poder, inclusive, humilhar e tornar decadente 

a pessoa humana. Eu acredito que a leitura da palavra aflora e, ela aflorando tende a 

dar sentido as palavras, não como objeto de dominação, mas, como objeto de 

transformação social, política e econômica, buscando superar a diferença entre os 

seres humanos não criando sistemas políticos, mas, elevando o ser humano e dando 

liberdade para que ele construa o mundo ao seu redor. (Wellington). (Informação 

verbal). 

 

Face ao nome da Organização Não Governamental – Fundação Margarida Maria 

Alves, torna-se relevante historicizar o porquê de ter sido dado a uma Fundação nome de 

mulher, e mais, porque Margarida Maria Alves e, não, Joaquina, Mara, Antônia, Joana, Patrícia, 

Raimunda, enfim, Margarida Maria Alves, por quê? Bastou uma breve investigação 

bibliográfica para que fosse desvelada, trazida à lume quem, o que representou e, ainda 

representa, esta mulher. É bem verdade, não se trata, apenas, de um belo nome, mas, de uma 

mulher extraordinariamente aguerrida, combativa e defensora dos direitos humanos e da 

dignidade dos trabalhadores sem-terra. A revista organizada e publicada pela Fundação 

Margarida Maria Alves – Sistematização da Experiência do Curso de Formação de Juristas 
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Populares (1999 – 2017), no ano de 2018, já em suas primeiras páginas traz uma sucinta 

biografia desta mulher que se tornou um símbolo de resistência para os trabalhadores rurais. 

Assim, é apresentada Margarida Maria Alves: 

 
[...] nascida e criada em Alagoa Grande, no Brejo Paraibano, foi a primeira mulher 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade. Lá, fundou o Centro 

de Educação e Cultura do Trabalhador Rural. Lutou pela defesa dos direitos dos 

trabalhadores sem-terra, suas principais metas eram o registro em carteira de 

trabalho, a jornada de trabalho de 8 horas, 13º salário, férias. Margarida foi 

assassinada no dia 12 de agosto de 1983, quando um pistoleiro de aluguel disparou 

um tiro de escopeta calibre 12 em seu rosto, quando ela estava na frente de sua casa. 

O crime teve repercussão internacional e o dia de seu assassinato, 12 de agosto, é 

conhecido como o Dia Nacional de Luta contra a Violência no Campo e pela Reforma 

Agrária. (SILVA; COELHO, 2018, p.09). (Grifos dos autores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Fonte: (ALVES, 2004) 

A Fundação Margarida Maria Alves é uma Organização Não-Governamental, entidade 

da sociedade civil, sem fins lucrativos, organizada no ano de 1994 a partir dos “esforços e 

debates da equipe do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese da Paraíba”, 

representada pelo arcebispo Dom José Maria Pires50 e o Conselho Consultivo da Arquidiocese 

da Paraíba. De modo especial e significativo, a Fundação nasce a partir das ações de um grupo 

que já desenvolvia certa militância em prol da defesa dos direitos humanos. Cumpre, ainda, 

ressaltar que a finalidade inicial da Fundação é o “apoio e assessoria jurídica junto aos 

                                                 
50 Dom José Maria Pires, ordenado bispo em 1957, era o único bispo negro no episcopado brasileiro. Chegou a Paraíba no 

ano de 1966 quando assumiu a Arquidiocese da Paraíba, permanecendo ali até o ano de 1995. Fundou o Centro de Defesa dos 

Direitos Humanos da Arquidiocese da Paraíba, no ano de 1971. Faleceu no dia 27 de agosto de 2017. (SILVA; COELHO, 

2018, p.09) 

Figura 2 - Imagem de Margarida Maria 

Alves 



147 

 

Movimentos Sociais”, a posteriori, a Fundação Margarida Maria Alves amplia o projeto social 

que já era desenvolvido pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese da 

Paraíba, participando de “fóruns e redes; como o Fórum de Controle Externo do Judiciário – 

FOCOEJ” e o “Fórum Estadual de Reforma Urbana - FERURB”. Todos os fóruns contaram 

com a participação popular, cooperação e fortalecimento de grupos sociais, especificamente, 

este último corroborou para que se pensasse de modo crítico a ocupação dos espaços a partir de 

“processos de elaboração e revisão de planos diretores”. (SILVA; COELHO, 2018, p. 09-10).  

A Sede da Fundação está situada na Rua Irineu Jofilly, 185, Centro, em João Pessoa, 

capital da Paraíba. 

 

 

 

 

 Fonte: Acervo próprio (2018) 

 

No que tange à missão e objetivos da Fundação Margarida Maria Alves, cabem aqui 

algumas considerações. A missão consiste em “fortalecer e difundir uma cultura de respeito 

aos direitos humanos na perspectiva dos movimentos populares e da justiça social”. Esta missão 

será desenvolvida a propósito dos objetivos já enumerados. Destarte, importa pontuar os 

instrumentos jurídicos à serem utilizados para os fins anteriormente narrados. Quanto a estes, 

são o instrumento de Ação Civil Pública e demais recursos jurídicos que sejam necessários. 

(SILVA; COELHO, 2018, p.10). 

A pesquisa acerca da Educação Popular Jurídica – Curso de Formação de Juristas 

Populares – foi estrategicamente construída a partir de um levantamento de documentos 

Figura 3 - Fachada da Sede da Fundação de Defesa dos 

Direitos Humanos Margarida Maria Alves - FDDHMMA 
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variados, publicações de informativos impressos e digitais da Fundação, além de depoimentos 

[pessoais] de membros da ONG e cursistas. 

Os documentos escritos, manifestamente, apresentam-se no formato de revistas, 

apostilas, folders, fotografias, cartazes, fichas de inscrição e de avaliação, sobre o curso. Os 

dados digitais são exibidos, em ambiente virtual. 51 

Depreende-se que as ações desenvolvidas na Fundação Margarida Maria Alves, são 

como um esforço de Sísifo. A grande pedra de mármore transmuta-se através do esforço diário 

de seus colaboradores. É preciso chegar ao topo. Tal qual Sísifo, o movimento de resistência e 

persistência da Fundação, na pessoa de seus cooperados, se traduz em manifesto afeto, respeito 

e seriedade na condução, realização e equacionamento das ações desenvolvidas, 

especificamente, junto a Formação de Juristas Populares. Todavia, como o personagem do mito 

grego, a equipe de formadores também passa por momentos de suplicio, de dor, desânimo, 

antes, porém, cônscios de que o trabalho não é inútil. Com audácia, autodeterminação e 

empenho continuam fiando no projeto de Formação de Juristas, “subindo a ladeira empurrando 

a grande pedra de mármore”, dia após dia, faz-se a retomada para elevá-la ao cume mirando a 

vitória da rocha, notadamente, a conquista de uma sociedade democraticamente pautada na 

justiça das minorias injustiçadas e oprimidas.  

Vera, já referida psicóloga e mestre em antropologia, é uma agente social envolvida 

neste esforço cotidiano de carregar sobre os ombros a carga das responsabilidades atinentes a 

sua função no interior da Fundação Margarida Maria Alves, contudo, de outra feita, alegra-se 

de modo inefável ao executar a tarefa de pesquisar e sistematizar a história do Curso de 

Formação de Juristas Populares. A história do Curso, da Fundação e, da própria Vera se 

entrelaçam e, às vezes, até se confundem. 

Eis o seu relato:  

 

Na verdade, eu cheguei na Fundação no ano de 1989 como secretária, fiquei algum 

tempo [...], depois assumi a coordenação. Participei da seleção de Marcina, a atual 

coordenadora. Ela chegou [a Marcina], como Assistente Social do Estado, depois, 

acabada a parceria com o Estado, ela foi contratada.  

[...] começamos a pensar de que modo poderíamos ajudar estas pessoas das 

comunidades que não tem nenhum conhecimento do Direito, para que elas não 

                                                 
51 Exemplo: material extra a publicação da Revista Física: “A Sistematização do Curso de Formação de Juristas 

Populares de 1999 a 2017”, foi publicado no formato digital no seguinte endereço: 

https://cursodeformacaodejuristaspopulares.webnode.com/ 
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precisem chegar até aqui [na fundação]. Lembrando que os deslocamentos tinham 

um custo de tempo considerando que elas saiam de suas comunidades e, as vezes 

tomavam até dois ônibus para chegar aqui no Centro. (Vera) (Informação verbal).  

 

É perceptível, através da fala de Vera que o projeto inicial da Fundação, ainda, na 

década de 1980, era o de “Socializar o Direito” para as pessoas carentes de orientações básicas 

sobre os seus direitos. No final da década de 1990 a Fundação MMA criou o Balcão de Direitos. 

Este espaço servia para que as pessoas carentes procurassem e recebessem informações acerca 

de seus direitos trabalhistas, direitos do consumidor, direitos previdenciários, direitos de 

família, e outros direitos relacionados a problemas da vida cotidiana de qualquer cidadão. Neste 

percurso de ações solidárias de um fazer pedagógico-jurídico foi sendo construído o Curso de 

Formação de Jurista Popular. 

A Educação Popular Jurídica, cujo foco é o Projeto de Formação do Jurista Popular, a 

propósito, buscou inspiração nas ações de basicamente duas Organizações Não-

Governamentais: AATR/BA – Associação de Advogados Trabalhadores Rurais e a 

THEMIS/RS – Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero. Outras entidades e órgãos colaboraram 

para a emancipação popular, sobretudo, por meio da informação e do esclarecimento dos 

direitos das minorias, ou seja, homens e mulheres hipossuficientes, econômica e socialmente, 

foram elas a Arquidiocese da Paraíba, Defensoria da Paraíba, INSS, Ministério Púbico.    

Quanto ao formato do Curso do Jurista Popular proposto pela Fundação Margarida 

Maria Alves, projeto, metodologias e estratégias de ensino, é o que será detalhado nos próximos 

capítulos. 

 

 2.7.1.2 - A Organização Não Governamental (ONG) - AATR – Associação de Advogados de 

Trabalhadores Rurais - A AATR integra a RENAP (Rede Nacional de Advogadas e Advogados 

Populares). 

 

 

Na década de 1980 o cenário político, econômico e social brasileiro ficou marcado por 

lutas de diversas naturezas. Segundo, Montaño e Duriguetto (2011, p. 268-269) “[...] o 

acelerado processo de industrialização, centrada no polo da indústria de bens duráveis e 

expansão da capitalização no campo, reforçou velozmente o assalariamento do processo 

econômico [...]”. Ora, é insofismável, o “milagre econômico” (1968-1973) que promoveu a 

“expansão do capitalismo”, contrario sensu, na década de 1980 ampliou drasticamente o bolsão 

de miseráveis, no Brasil. Os números conseguem traduzir muito bem os impactos daquele 
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regime ditatorial, haja vista, “o proletariado brasileiro” ter duplicado “aproximadamente, de 7,7 

milhões para 14,3 milhões”. O processo migratório desordenado do homem do campo para a 

cidade corrobora a amplitude e os impactos de uma explosão social e de pauperização dos 

centros urbanos. Neste processo de urbanização, a “distribuição espacial da população tem um 

caráter socioeconômico, sendo um reflexo da divisão social do trabalho e uma extensão dela”. 

(GOHN, 2014, p. 201). 

Frigotto (1995), assim registra os anos 80: 

 

No plano da ordem econômica, os conceitos ou categorias pontes são: flexibilidade, 

participação, trabalho em equipe, competência, competitividade e qualidade total. [...]. 

Fundamentalmente, a tese neoliberal (que não é unívoca) postula a retirada do Estado 

da economia – ideia do Estado Mínimo -; a restrição dos ganhos de produtividade e 

garantias de emprego e estabilidade de emprego; a volta das leis de mercado sem 

restrições; o aumento das taxas de juros para aumentar a poupança e arrefecer o 

consumo; a diminuição dos impostos sobre o capital e diminuição dos gastos e receitas 

públicas e, consequentemente, dos investimentos em políticas sociais. (FRIGOTTO, 

1995, p. 55; 80-81) 

 

A tese neoliberal daquele contexto, não difere dos dias atuais - quase 40 anos depois, 

políticas neoliberais solapam, atingindo violentamente a social-democracia brasileira ao 

postularem sob a “bandeira” da maior eficiência e com supedâneo no Estado Mínimo, a redução 

do Estado, ou seja, mais mercado e menos pessoas, mais desigualdade e, menos Direito às 

minorias. Cabe, portanto, ponderar: mais mercado para quem? Cumpre considerar que a 

pauperização da população rural (camponeses, povos indígenas, povos quilombolas, fundo de 

pasto, pescadores/as artesanais, e outros) deve-se a falta de políticas públicas que sejam capazes 

de identificar as necessidades e prioridade de cada comunidade para a construção de projetos 

que venham ao encontro de suas especificidades. Ora, o que impressiona é entrever, todas as 

ações engendradas sob o manto de certa irracionalidade das massas. Etienne de La Boétie (1530 

– 1563), no século XVI, ainda jovem, prodigiosamente aos 18 anos evidenciou em seu Discurso 

sobre a Servidão Voluntária, a liberdade e a igualdade entre todos os homens, tais princípios 

sobretudo servem de diretrizes e pautam os Direitos Humanos de qualquer sociedade que se 

diga democrática. Ainda, sobre o Discurso da Servidão Voluntária, diz La Boétie: 

 

Não existe nada mais caro para o homem do que readquirir o seu direito natural e, por 

assim dizer, de animal voltar a ser homem. [...]. Se para ter liberdade basta deseja-la, 

se para isso basta um simples desejo, haverá nação no mundo que ainda a considere 

cara demais, podendo obtê-la com uma simples aspiração?  
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Entretanto, aquele que vos oprime tem só dois olhos, duas mãos, um corpo, nem mais 

nem menos que o mais simples dos habitantes do número infinito de vossas cidades. 

O que ele tem a mais são os meios que lhe destes para destruir-vos. De onde tira tantos 

olhos que vos espiam, se não os colocais à disposição dele? Como tem tantas mãos 

para vos bater, se não as empresta de vós? Os pés com que pisoteia vossas cidades 

não são também os vossos? Tem algum poder sobre vós que não seja de vós mesmos? 

Como se atreveria a atacar-vos, se não tivesse vossa conivência? Que mal poderia 

fazer-vos, se não fôsseis os receptadores do ladrão que vos pilha, os cúmplices do 

assassino que vos mata e os traidores de vós mesmos? [...] E de tantas indignidades 

que os próprios animais não suportariam, se as sentissem, vós podereis livrar-vos se 

tentardes, não vos livrar, mas somente querer fazê-lo. Sede resolutos em não querer 

servir mais e sereis livres. Não vos peço que o enfrenteis ou o abaleis, mas somente 

que o não o sustenteis mais, e o vereis, como grande colosso do qual se retirou a base, 

despencar e despedaçar-se debaixo do próprio peso. (LA BOÉTIE, 2009, p. 36-39). 

 

Assim, na expectativa de romper com todas as práticas manifestas de autoritarismo, 

opressão e desinformação, um desafio se impõe: o de desenvolver um projeto voltado para o 

resgate da dignidade humana e o combate às desigualdades sociais a partir da construção e do 

exercício de um Direito emancipador, cujo protagonista é o sujeito vivo e atuante – sujeito 

coletivo de Direito –, junto aos Movimentos Sociais, para a socialização do saber jurídico. Com 

efeito, respectivamente, no ano de 1982 é fundada a Associação de Advogados e Advogadas de 

Trabalhadores Rurais, no Estado da Bahia – AATR/BA, uma Organização Não-

Governamental/ONG. O sujeito de suas ações sociais é o trabalhador rural. Dentre os projetos 

da AATR-BA, um merece especial destaque por sua relevância social, e por ser o objeto deste 

trabalho investigativo. Trata-se do Projeto de Formação de Juristas Leigos. Esta experiência de 

Educação Jurídica Popular, além dos princípios libertários de Paulo Freire, tem como base, pilar 

e/ou sustentáculo legal e pedagógico, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. “Este é um 

princípio fundamental, ‘o princípio dos princípios’”. “[...], que assegura aos cidadãos a sua 

dignidade respeitada e, mais, proíbe qualquer tratamento cruel, degradante e desumano, 

além da pena de morte e da prisão perpétua. ” (AATR, 2018, p. 07). (Grifos dos autores) 

A AATR-BA se constitui em uma Associação, cujo esteio são advogados voluntários. 

A finalidade precípua deste grupo de defensores e defensoras associados é a socialização do 

saber jurídico para a democratização do acesso à justiça para a emancipação popular. Neste 

ponto, será fundamental colacionar a natureza jurídica da AATR e alguns de seus objetivos, 

segundo o seu Estatuto.  

 

Art. 1º A Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia – 

AATR/BA, associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, com base 

territorial estadual e prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade e 

Comarca de Salvador, Estado da Bahia. (ESTATUTO DA AATR/BA). 
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Figura 4 - Sala de Visitas da Associação de Advogados de 

Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia-AATR 

 

No que tange aos objetivos traçados pela Associação de Advogados após breve análise 

foi possível constatar serem os mesmos, em grande parte, respectivamente voltados para o 

exercício da advocacia Popular, ou seja, “congregar advogados na defesa da causa dos 

trabalhadores e suas organizações”; ser uma base de apoio “a advogados, estagiários, estudantes 

de direito e trabalhadores; “promover ampla denúncia de arbitrariedades, injustiças e lesões aos 

direitos fundamentais do cidadão”; enfim, dentre as atribuições da Associação voltadas ao 

exercício da Advocacia Popular, uma merece destaque por se tratar do objeto desta investigação 

– trata-se da promoção a Assistência Educacional e desenvolvimento da cultura; objetivo este 

que prospecta a Formação do Jurista Leigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo próprio (2019) 

 

Uma imersão no campo de investigação permite ao pesquisador aproximações e uma 

pluralidade de descobertas. Com efeito, o campo científico estabelece que o pesquisador aja 

com a cientificidade que a prática sociológica exige; é preciso estar atento/a para não ignorar 

os “efeitos sobre os resultados obtidos”. Nesta mesma linha de raciocínio importa compreender 

que “nesses assuntos não se pode confiar somente na boa vontade, porque todos tipos de 

distorções estão inscritos na própria estrutura da relação da pesquisa”, assim, o que está em 

jogo é a superação destas distorções. Nesta perspectiva, no transcurso de toda esta pesquisa fui 
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provocada sobre o olhar sociológico de Bourdieu a reconhecê-las e dominá-las. (BOURDIEU, 

2007, p. 694).  

Ao utilizar uma escuta ativa e metódica foi possível apreender, em termos gerais, a 

estrutura da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais da Bahia – AATR/BA. A 

Associação de Advogados foi sendo instituída a partir dos anos de 1990 com o fito objetivo de 

criar uma rede de proteção; ações de resistência por parte dos advogados e advogadas foram 

sendo pensadas no afã de conter e inibir os fazendeiros e grileiros de terras, evitando, 

efetivamente, as arbitrariedades escrachadas que de modo vil e pusilânime, resultaram nas 

mortes de advogados e lideranças sindicalistas na luta pela posse e reivindicação do direito à 

terra. (BOURDIEU, 2007, p. 695). O desafio da AATR/BA “é pensar a advocacia a partir do 

campo da esquerda” [Zé Luiz], (informação verbal). Na medida em que advogados envolvidos 

com as causas da terra e os direitos das minorias exploradas começam a sofrer ameaças de 

morte, algumas das quais, efetivamente, resulta na morte do advogado Eugenio Lyra.  

O cenário emoldurado nas décadas de 1980 a 1990 enuncia bem este período. A 

perestroika de Mikhail Sergeevitch Gorbatchov e a consequente queda do muro de Berlim 

ensejando, oportunamente, na derrocada do projeto socialista; a promulgação da Constituição 

Cidadã, em 1988; a mobilização do povo brasileiro pelas eleições diretas, a culminância dos 

movimentos sociais e a democratização da justiça. O terreno tornou-se fértil e propício para que 

se instituísse uma Associação de Advogados e Advogadas de Trabalhadores Rurais.  

Efetivamente, cumpre rememorar que a estrutura eclesiástica católica, exerceu notória 

influência na constituição da AATR. As entrevistas dos atores sociais envolvidos na 

composição da estrutura da Associação demonstram com clareza meridiana, a influência dos 

clérigos que estavam à frente da Diocese de Santa Maria da Vitória – lugar em que Eugênio 

Lyra sofrera o atentado – dos advogados populares e da população campesina nas estratégias 

da constituição da AATR/BA. A organização da AATR/BA surge como um movimento 

político. Nos anos de 1990 a orientação vai pelo campo dos Direitos Humanos, e é quando a 

entidade envereda pela senda da Educação Popular Jurídica que de modo efetivo, se constrói 

um projeto efetivo de Formação de Juristas Leigos. 

Essa dimensão do Projeto de Formação de Juristas Leigos está registrada, também, no 

formato de fotos e depoimentos registrados, pela AATR, no decorrer dos Cursos de Formação, 

vejamos a seguir, alguns destes: 
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O curso tem oferecido subsídios para lutar em prol da organização do movimento e 

capacitar as comunidades. ” Valdivino – Turma de Canudos (1996/1997) 

 

O curso foi ponto base para uma intervenção que não acontecia; base para o 

fortalecimento da organização social; e coragem para enfrentar os poderes 

constituídos e desmascaramento dos usos do direito. ” (Grupo de Trabalho do 

Encontro de Juristas Leigos, 26 e 27 de março de 2010). 

 

Outro ponto relevante e merecedor de destaque, trata-se de relatos de Juristas acerca 

de sua percepção do Direito, segundo eles/elas: 

 

A questão da lei é muito séria porque a gente não aprende a lei em nenhum lugar.  

Valdirene – Turma de Brumado (2003/2005) 

 
Nem sempre o que está na lei é justo, mas também acredito na importância da 

intervenção do direito nos processos, a exemplo da atuação no combate ao trabalho 

escravo” Benjamin – Turma de Barreiras (1997/1998) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (AATR, 2010) Fonte: (AATR, 2010) 

 

Os relatos dos Juristas Leigos engendram e enfeixam aspectos positivos do Curso de 

Formação que por sua vez, revelam “a história de um indivíduo [...] como uma ‘variante 

estrutural’ do habitus de seu grupo ou de sua classe”. Nesta perspectiva bourdieusiana, trata-se 

de “adequação entre ação subjetiva [sujeito] e objetividade da sociedade”; por este viés de 

análise a transformação ou conservação da sociedade “não é o resultado das ações individuais 

dos agentes, mas sim, de um sujeito coletivo. (ORTIZ, 1983, p. 18-20). 

 Ao desenvolver este capítulo pretendi considerar de forma clara, concisa e crítica 

questões que buscassem desmistificar os conceitos sobre os Movimentos Sociais, e, a Sociedade 

Figura 6 - Grupo de 

Formação AATR 

Figura 5 - Apresentação 

de Grupo 
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Civil Organizada; representada, neste passo, pelas Organizações Não-governamentais – ONGs. 

Por um lado, um grupo de teóricos acena para possibilidades de se desenvolver o potencial e a 

criatividade de sujeitos participantes da camada mais pobre de setores populares da sociedade 

civil. De outro, autores de uma linha histórica observam que há um projeto neoliberal em plena 

atividade e, mais, sob a esteira de um capitalismo que se reinventa dia-a-dia, portanto, é 

necessário estar atento para escapar das ciladas do Banco Mundial, e congêneres. 

Com efeito, o objeto deste Capítulo 2 também foi o de conhecer e caracterizar o 

Jurista/Leigo Popular, principalmente, por meio da polissemia das muitas vozes das pessoas 

entrevistadas. Em que pese a amplitude da abordagem sociológica, importa destacar, no entanto, 

que como a Odisseia de Ulisses para chegar a Ítaca, assim foi e tem sido a construção desta 

pesquisa – resoluta e desafiadora. 

O exercício de todo este capítulo consistiu em uma Odisseia para encontrar Ítaca. Neste 

projeto, retroceder não faz parte do imaginário de Ulisses, tal qual o herói grego reforcei as 

amarras teóricas em autores de grande envergadura intelectual, tal como, Bourdieu e outros. Os 

desafios foram se apresentando na medida em que o tema foi se tornando mais complexo. Como 

o herói idílico lutas foram travadas. Algumas habilmente, outras nem tanto. Importa neste 

ponto, compreender fundamentalmente o centro, cujo pilar foi Ulisses. O Canto da Sereia tentou 

incansavelmente desencadear as distrações. Tudo em vão. Pois bem. Eis a desejada e festejada, 

Ítaca. As reflexões foram alcançando dimensões não pensadas, a princípio.  

Dito isso, é preciso ressaltar que todas as questões suscitadas nos capítulos anteriores 

irão reverberar mais adiante. O que importa é que Ulisses não se conforma e continuará a 

jornada. 
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3. EDUCAÇÃO JURÍDICA POPULAR: ESTRUTURA PEDAGÓGICA 

DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DO JURISTA LEIGO/POPULAR 
 

 

A máxima de Hans Kelsen é de que “a Teoria Pura do Direito [...] é uma teoria jurídica 

monista. Segundo ela, só existe um direito: o direito positivo” (KELSEN, 2001, p. 153), 

organizado e garantido pela força do Estado. De outro modo, Lyra Filho ao se propor pensar a 

dogmática do Direito ressalta: tal qual, a teologia sofreu uma “reviravolta” em seus dogmas, 

assim, deveria acontecer com o Direito. “Assim teríamos uma ciência jurídica da Libertação”, 

voltada para a arte de pensar um Direito Plural e Emancipatório, prospectado, no pensar 

bourdieusiano, a partir de um campo de lutas constituído por agentes cônscios de se ter direito 

ao direito voltados, para a construção coletiva de uma sociedade justa e onde homens e mulheres 

sejam livres. Liberdade, como assinala poeticamente Cecília Meireles: “[...] é uma palavra que 

o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique e ninguém que não entenda”. Lyra 

Filho (1980) observa, em linhas gerais, urge mudanças nas atuais práticas jurídicas, assim, diz 

ele, é necessário que se promova a “quebra” de paradigmas de “um decálogo de máximas 

eternas” outorgadas ao Direito. (LYRA FILHO, 1980, p. 18-29). Segue sua narrativa, 

retomando sutilmente o fragmento de uma das mais famosas “Histórias” de Hegel. A narrativa 

trata do voo da “coruja de Minerva que só voa no início do crepúsculo”. Na perspectiva de Lyra 

Filho, Hegel narra sobre uma filosofia decadente: “quando a filosofia grisalha sobre o grisalho”. 

Todavia, Lyra Filho (1980) contextualiza e contesta a crítica hegeliana. Brilhantemente, assim 

expõe: 

 

É na saúde e luz solar das sociedades jovens que a filosofia dorme e nas decadências 

que se filosofa deveras. Mas isto significa, ao contrário de grisalhar sobre o grisalho, 

como repetição do manifesto, uma abertura fremente para o futuro e uma 

conscientização de que a vida tem de mudar. 

Na chamada aurora da filosofia grega, está o crepúsculo das teogonias primitivas, não 

para que se deite a mortalha filosófica sobre o cadáver de práticas e ideologias 

obsoletas, mas para que, da sociedade agonizante, vista com o sal da heresia, emerja, 

na antecipação filosófica, a imagem da sociedade nascente.  

 

Encerrando esse raciocínio Lyra Filho assevera que “cabe ao filósofo autêntico a divisa 

do poeta (:)”; assim, evoca o escritor Carlos Drummond de Andrade: “ó vida futura, nós te 

criaremos! ” (LYRA FILHO, 1980, p. 29). Parafraseando o grande poeta: ó direito futuro, nós 

te reconstruiremos!  



157 

 

Considerando os direitos populares, “as alternativas ao direito e a justiça [...] como 

uma possibilidade de [...] quebrar o caráter monista da ordem jurídica [...], o pluralismo jurídico 

é objetivamente valorizado e utilizado em favor da justiça social” (JUNQUEIRA e 

CAPELLER, 2001, p. 164). Neste aspecto, contrariando a dogmática jurídica, ou seja, “(...) a 

sacralização do costume ou da lei, no mundo capitalista e burguês” (LYRA FILHO, 1980, p. 

11), a Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais-AATR-BA e a Fundação de Defesa 

dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves – FDDHMMA-PB, prospectaram Programas 

permanentes de Educação Jurídica Popular, melhormente dizendo, estruturaram os cursos de 

Formação do Jurista Leigo e, do Jurista Popular; os quais, foram sendo instituídos enquanto 

projetos consonantes e alinhados na esteira de uma “perspectiva crítica [...] comprometida com 

[...] construção de uma sociedade livre, justa e igualitária”. (OLIVEIRA, 2001, p. 165). 

Neste ponto, vale relembrar, as informações foram encontradas em material coletado 

(cartilhas, cartazes, folders) de cada uma das organizações insertas na pesquisa. Cada qual 

contribuiu de acordo com sua singularidade para a análise de uma série de elementos fundantes 

em torno dos sujeitos formados e/ou em formação. Foram observados os seguintes aspectos: 

idiossincrasias, localização geográfica, gênero, faixa etária predominante, a natureza das 

demandas, escolaridade, profissão, para a elaboração de “perfis” dos juristas populares. Trata-

se da construção do objeto de pesquisa, em si.  A reunião e análise de dados devem suscitar a 

problematização do objeto de pesquisa, assim, um modus operandi adequado a captar os 

“aspectos da realidade colocados em relação entre si pela questão que lhes é formulada”. 

(BOURDIEU, CHAMBOREDON e PASSERON, 2015, p. 48).  

Importa ressaltar, embora os dados empíricos tenham sido coletados em outro 

momento e em outras condições epistemológicas, na pesquisa realizada considerei o aspecto 

nomeado por Bourdieu, et al. (2015) de retradução, melhormente dizendo, embrenhei-me em 

um esforço de releitura dos dados. Ora, é necessário lembrar ainda, quanto a dados serem 

analisados por outra teoria, a afirmação do próprio Bourdieu, et al. (2015):  

 

Os que estão à espera de milagres a partir da tríade mítica – arquivos, data e computers 

– ignoram o que separa esses objetos construídos que são os fatos científicos 

(coletados por questionário ou inventário etnográfico) dos objetos reais que são 

conservados nos museus. (BOURDIEU; CHAMBOREDON, PASSERON, 2015, 

p.49).  
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Assim, foram considerados elementos empíricos e, de modo especial e rigoroso a lente 

teórica utilizada no ato de desvelar os conceitos, os fatos científicos elaborados para além da 

aparência dos aspectos da realidade. Indubitavelmente, o objeto foi apreendido, elaborado e 

reelaborado tendo por princípios basilares os pressupostos teóricos bourdieusiano e de outros 

teóricos em consonância, tendo em vista ter sido o compromisso da pesquisadora “coletar [...] 

discursos, mas com a condição de ver neles não a explicação do comportamento, mas um 

aspecto do comportamento a ser explicado. ” (BOURDIEU; CHAMBOREDON, 

PASSERON, 2015a, p.49). (Grifos meus). 

Feitas estas considerações iniciais, é importante assinalar que pelo viés da Educação 

Jurídica Popular prospectada pelas referidas entidades, o Direito Alternativo e Pluridisciplinar 

deverá ser encarado como instrumento de participação e luta política para a superação da 

barbárie. Porém, contudo, Adorno (1995, p.185), adverte: 

 

[...] quando é grande a ânsia de transformar, a repressão se torna muito fácil; que as 

tentativas de transformar efetivamente o nosso mundo em um aspecto específico 

qualquer imediatamente são submetidas à potência avassaladora do existente e 

parecem condenadas à impotência. Aquele que quer transformar provavelmente só 

poderá fazê-lo na medida em que converter esta impotência, ela mesma, juntamente 

com a sua própria impotência, em um momento daquilo que ele pensa e talvez também 

daquilo que ele faz.    

  

 Nisto consiste o esforço de todos os envolvidos nos cursos de Formação de Juristas 

Leigos/Populares, “submeter” as lideranças das comunidades populares a “emancipação pela 

demolição da estruturação vigente”. (ADORNO, 1995, p. 170). Albergando, inclusive, no 

sentido bourdieusiano, ‘disposições incorporadas’, ou seja, “impulsos para fazer as coisas de 

determinada forma”. O discurso, como já se falou, é sempre ideológico. Isso significa romper 

com “qualquer fenômeno ideológico” por meio da conscientização e contestação da ideologia 

‘oficial’, promovendo, assim, um modo de pensar o Direito sob outra ótica: a dos Direitos 

Humanos.  (LUGLI, 2007, p. 28); (LYRA FILHO, 1991, p. 18). Isto vale também para a 

educação. Em entrevista de Adorno com Hellmut Becker e Gerd Kadelbach, intitulada 

“Educação e Emancipação”, Becker considera que caberá à educação “parte da 

desbarbarização”. Para que se possa alcançar “uma transformação” pela via da educação “em 

vez da subordinação” - rebeldia. Subversão passa a ser a melhor medida ante “aos inevitáveis 

cânones educacionais”. (BECKER, 1993, p. 163).   
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3.1 - Jurista Leigo/Popular: cortando o nó górdio - de sujeito de direito (burguês), para sujeito 

coletivo. 

 

 

A maior dificuldade numa narrativa é trabalhar o conceito de um objeto que se 

encontra com uma imagem ainda pouco inteligível, talvez um pouco esmaecida até pelo lugar 

social que ocupa – os Movimentos Sociais Urbanos e Rurais, Movimentos por Moradia, 

Associação de Catadores de Material Reciclável, Movimentos de Barragem, Movimento de 

Fundo de Pasto, Movimento Contra a Discriminação Racial, Movimento contra Grilagem e 

Falsificação, Movimento dos Quilombolas x Agronegócios. Contudo, convém perscrutar o 

material coletado no decorrer da colheita de dados para conhecer melhor o sujeito desta 

pesquisa.  Um aspecto fundamental de nosso sujeito é pensar no modo pelo qual historicamente 

ele/ela vai sendo forjado por estas entidades, a partir de uma proposta de Educação Jurídica 

Popular.   

O Jurista Popular Danilo em suas declarações52 verbalizou bastante emocionado o 

quanto fez diferença em sua vida o Curso de Formação de Juristas Populares. Descobrir que a 

sua deficiência física não deveria ser um entrave para alcançar direitos foi como ver brotar uma 

flor no pântano. Suas raízes espraiaram robustamente por toda a sua comunidade [Condomínio 

Amizade] e hoje compõem a sua belíssima história. O Jurista Danilo é procurado pelos 

moradores da comunidade e respeitado por tomar decisões acertadas. Depreende-se claramente, 

a partir das declarações do Jurista Popular, Danilo, que “os agentes mais bem-sucedidos em 

termos sociais são aqueles que dominam o habitus”, ou seja, dominam as regras do jogo a ser 

jogado, tomam “a decisão adequada no momento certo, uma vez que a lógica de funcionamento 

daquele grupo ao qual pertence está incorporada”. (LUGLI, 2007, p. 32). 

É perceptível, a “educação popular é entendida como meio de troca de saberes e de 

produção de novos conteúdos transformadores” que capacitam o sujeito tornando-o (a) 

protagonista de sua história. (SILVA e COELHO, 2018, p. 45). 

O Curso de Formação, pelo qual, o Jurista Popular Danilo participou aconteceu no ano 

de 2008.  A frase escolhida para representar à turma de 2008 - “Justiça para Todos” – retrata 

um “grau de conscientização” do grupo. Lyra Filho (1991), em sua narrativa sobre “Ideologias 

Jurídicas” observa que “a atitude modesta, limitada mesmo, já é uma forma válida de [...] ajuda 

material e moral a espoliados e oprimidos” (LYRA FILHO, 1991, p. 22) . 

                                                 
52 Suas entrevistas se encontram integralmente, no apêndice, desta Tese.   
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 Fonte: (ALVES, 2004) 

 

Ivanete A. da Silva, Neusa, Etelvina, Ivan e Gilberto. Eles são pessoas que possuem 

uma identidade. Um nome. Quando participantes do curso de Formação Juristas Leigos – 

AATR-BA, expressaram os seus sentimentos acerca daquilo que o curso representava em suas 

vidas, por meio da composição da seguinte poesia: 

Meus colegas 

prestem atenção 

no que aqui vou falar 

Dos executivos 

em geral 

E com eles venho  

executar 

é bom que fiquemos 

atentos para não mais  

nos enganar 

Depois de conhecer 

o dever do executivo, 

queremos lhes dizer 

Que há tantas 

coisas erradas 

Que venha acontecer 

Todos sendo 

enganados 

Com seus olhos vedados 

Sem ver... 

(Fonte: ROCHA et al, 2005, p.13) 

 

Figura 7 - Turma de Juristas Populares - Formandos - 2008 
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A construção poética do grupo de Juristas revela, objetivamente, os impactos das 

práticas educativas estabelecidas pelos Cursos de Formação do Jurista Leigo/Popular; tais ações 

consistem em um processo de subversão “das estruturas objetivas e subjetivas do social”.  Neste 

papel de desanuviamento, “tomada de consciência”, “das relações arbitrárias do funcionamento 

das formações sociais tradicionais ou capitalistas”, homens e mulheres vão recuperando a sua 

“humanidade roubada” em uma perspectiva revolucionária (SETTON, 2015, p. 14-15); 

(FREIRE, 2016, p. 118-119). 

Em outras palavras e nessa mesma linha de raciocínio será significativo considerar a 

percepção de Olga, acerca do papel transformador que o Curso de Formação Jurista Popular 

exerceu sobre ela: 

Para mim o Curso de Jurista Popular é um projeto de Educação Jurídica comprometido 

com os problemas sociais. Lá eu me encontrei comigo mesma, apesar de ter apenas a 

4ª série primária eu decidi que voltaria a estudar. [...], voltei para escola e terminei o 

Ensino Fundamental. Incentivada por minhas filhas fiz o Ensino Médio e tentei o 

vestibular, entrei na Faculdade de Pedagogia, resultado: concluí o curso e estou aqui 

desenvolvendo vários trabalhos com mulheres vítimas de violência. (Informação 

verbal). 

 

É inexorável. O volume do capital cultural apropriado pela Olga influenciou 

sobremodo na formação de sua consciência provocando um desajuste dos efeitos de uma 

adaptação anteriormente “consolidada”. Adaptação, esta, fruto da “aceitação da [relação de] 

dominação” imposta pelo ex-marido. (BOURDIEU, 2015, p. 360). (Grifos meus). 

 Na verdade, o ex-marido e Olga mantinham uma relação de “dominação e 

dependência”, todavia, ao ser encorajada pelas filhas a romper com aquele sistemático mal-

estar cotidiano pôde sentir os significativos efeitos de sua inconformidade, agora orquestrada 

por sua consciência. (BOURDIEU, 2015, p. 193).  

Sobre o modo pelo qual, o Curso de Formação do Jurista Popular teria contribuído 

para uma efetiva mudança na vida de Olga, vale considerar sua declaração:  

 
Quando eu entrei no Curso de Formação eu tinha uma visão só minha, das coisas. Não 

era extensa a minha visão. Eu até achava que já havia chegado no meu limite e não 

passaria de uma dona de casa. Então, conheci uma Associação chamada “Flor Mulher” 

e, assim, comecei a frequentar as reuniões. Foi esta Associação quem me indicou para 

o Curso de Formação do Jurista Popular. Aí já fui questionada e “aconselhada” pelo 

meu ex-marido a deixar o curso porque, segundo ele, eu não tinha mais o que aprender. 

E, disse mais: “que papagaio velho não fala! Que tudo aquilo era besteira, e que, eu 

não iria passar daquilo que eu era. ” Mas, ao contrário do que ele esperava, aquelas 

palavras me incentivaram, e, lá, no Curso de Formação dos Jurista Populares eu 

encontrei comigo, mesma! Eu disse: - Ó, meu Deus existe um mundo que eu não 

conhecia! (Informação verbal) 
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No processo de desencastelamento do Direito a sua dogmática vai se esgotando; “para 

ser realmente emancipatório”, sua apropriação e incorporação deverá se dar na perspectiva da 

justiça social, nisto consiste os Cursos de Formação do Jurista Leigo/Popular, considerando que 

ninguém se liberta “isoladamente, mas em conjunto”. (LYRA, citado por SOUSA JÚNIOR, 

2015, p. 50). Cumpre, neste ponto, considerar a relevância da constituição da cidadania coletiva 

na constituição dos Juristas Leigos/Populares. Estes grupos são pluriculturais. Trata-se de 

mulheres que lutam pela não violência contra as mulheres; campesinos que resistem aos 

grileiros “pela posse da terra”; grupos de moradores da zona urbana que reivindicam moradia 

e estrutura básica de saneamento; além do que, todos eles, inexoravelmente, rogam por outras 

demandas que lhes são inerentes e, mais, imanentes em qualquer pauta de Direitos Humanos; 

quais sejam: “vida, saúde, educação [...], liberdade, igualdade, justiça [...];” grupos que 

levantam suas vozes contra a discriminação racial, e pelo pleno “exercício da cidadania dos 

negros, homossexuais [...], pela paz, em defesa da ecologia etc.” E mais. “A educação ocupa 

lugar central na acepção coletiva da cidadania” (GOHN, 1999, p. 16).  

Ainda, sobre a instituição do sujeito coletivo de direitos, cumpre considerar o que o 

Projeto de Formação Juristas Leigos (2012) da AATR, preconiza em sua “metodologia”: 

 

O que permite o fortalecimento de laços e articulações dos cursistas entre si e deles 

com a AATR, resultando na criação de redes entre as comunidades, movimentos e 

entidades parceiras, que passam a atuar em conjunto, valendo-se também do 

conhecimento jurídico nas suas lutas emancipatórias. 

Assim, os cursos de formação servem também como espaços de articulação e 

organização, permitindo que diferentes sujeitos tenham contato uns com os outros e 

possam traçar identidades e especificidades em suas lutas e demandas, e a partir delas 

pensar em ações conjuntas e articuladas embasadas pelo conhecimento jurídico 

aplicado às suas próprias vivências. (AATR, 2012, p. 05). 

 

A formação proposta pelo Curso de Juristas Leigos/AATR/BA orienta os cursistas na 

busca efetiva da construção coletiva de um projeto de sociedade emancipatório “de efetiva 

intervenção anticapitalista” (MONTAÑO, DURIGUETTO, 2011, p. 350). Este também é o 

sentido concebido pela Formação de Juristas Populares ofertado pela FDDHMMA. É com 

clareza meridiana que a consciência “de determinadas questões por que se luta” se dão 

paulatinamente “a partir da agregação de informações dispersas sobre como funciona tal órgão 

público, como se deve proceder para se obter tal verba”. Por fim, segundo Gohn (1999, p. 18): 
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A construção da cidadania coletiva se realiza quando, identificados os interesses 

opostos, parte-se para a elaboração de estratégias de formulação de demandas e táticas 

de enfrentamento dos oponentes. Este momento demarca uma ruptura com a postura 

tradicional de demandatários de bens de consumo coletivo: não se espera o 

cumprimento de promessas, organizam-se táticas e estratégias para a obtenção do bem 

por ser um direito social. 

 

Um exemplo emblemático do modo pelo qual, este novo sujeito coletivo vai sendo 

constituído está expresso na fala de Jorge Alexandre, um jovem de 23 anos à época de nossa 

entrevista, no ano de 2018. Segundo ele, desde muito cedo as injustiças sociais o preocuparam, 

assim, tratou logo de se envolver com instituições que tratassem de pensar e fomentar práticas 

em prol da emancipação e erradicação da barbárie, razão pela qual tratou logo de se inscrever 

no curso de Formação Margarida Maria Alves: 

 

Desde os 7 (sete) anos estou ligado as pastorais que tratam da causa de menores. 

Quando fiz 18 anos fui contratado como educador e estou aqui. [...], tentava me 

inscrever, mas, sempre perdia o prazo. A Associação que faço parte está ligada a ONG 

Amazonas e, foi esta ONG quem indicou a mim e outra pessoa para participar do 

Curso. Desde muito cedo sempre estive sensível as injustiças sociais. A minha ideia é 

que a gente possa conhecer os nossos direitos e, também, possa orientar outras pessoas 

a buscar os seus direitos, ou seja, distribuir direitos. Eu pretendo no próximo ano 

disputar as eleições para o cargo de Conselheiro Tutelar aqui em João Pessoa, eu 

acredito que o Curso de Jurista me dará as condições para isso. (Informação verbal). 

 

Jorge Alexandre ainda estava em fase de formação, na FDDHMMA. O seu curso 

estava previsto para finalizar no ano de 2019. Foi entrevistado53 no local em que desenvolve 

atividades envolvendo o Serviço Social com crianças e adolescentes. Nossa entrevista 

aconteceu no dia 30 de nov. 2018, às 14h00min. O cursista Jorge Alexandre deixou bastante 

claro, na sua fala, o seu anseio pelo engajamento na política, sobretudo, partidária; até por 

acreditar ser no pleno exercício da prática política que irá vencer a opressão e fortalecer a causa 

social em que se encontra engajado.  

Soma-se a isso a emblemática experiência da Jurista Popular, Michele. A imagem que 

tem de si é bastante positiva. Se considera uma mulher empoderada e guerreira. Lutadora, 

destemida e com espírito de liderança. Fez o Curso de Jurista Popular, no ano de 2008. Foi 

entrevistada no dia 28 de nov. 2018, às 8h00 da manhã. Nossa conversa aconteceu na residência 

de Michele. Trata-se de uma mulher negra. Desenvolveu, quando morava na Comunidade 

“Condomínio Amizade” uma relação estreita com os membros de sua comunidade. As 

demandas das pessoas, com as quais convive, foram responsáveis por revelar esta espirituosa 

                                                 
53 Gravação de voz. 
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Jurista Popular. Ela assinala em sua entusiástica narrativa uma das experiências que marcaram 

sua memória, enquanto Jurista Popular. O relato é um pouco extenso, contudo, foi importante 

trazê-la com o mínimo de supressões para demonstrar conquanto as percepções da Jurista 

Popular Michele fazem parte de uma lógica educativa de prática libertadora, construída 

“segundo as necessidades que a conjuntura lhes coloca”. (GOHN, 1999, p. 20).  

 

Quando eu fui fazer o curso eu imaginei que iria aprender algumas coisas para eu 

desenvolver com a minha comunidade e também, na minha vida. Mas, quando cheguei 

lá é como se o curso despertasse em mim uma pessoa que eu nem sabia que existia. 

Eu era líder comunitária. A Comunidade era chamada Carandiru. Era uma 

comunidade bastante complicada. Uma coisa que me irritava muito é que a polícia 

fazia uma propaganda bastante pejorativa da Comunidade. Eles iam rotulando as 

pessoas. Eu tenho a impressão que quanto mais sombrio e macabro é o nome, mais o 

apelido da Comunidade “pega”.  [...] . Para mim o Curso Jurista Popular foi um divisor 

de águas. Eu concluí o Curso de Jurista Popular e fui procurar dar continuidade aos 

estudos, assim, prestei vestibular e fiz o Curso de Biologia. Tem 6 anos que eu saí 

da Comunidade, mas, eu me lembro de um fato emblemático. Foi sobre uma 

mudança de gestão que fez um rebuliço em uma escola. Nenhum professor queria 

ficar nesta escola devido a Comunidade que era tida como violenta. Mas, um grupo 

de professores ficou. Uns 3 anos depois, teve eleição e o novo prefeito no dia 31 de 

dezembro, demitiu todo mundo. Iniciou o ano e os professores iniciaram as aulas, no 

mês de fevereiro, como se nada tivesse acontecido. Quando chega um Oficio do 

Prefeito avisando que chegariam os “Novos” professores, da nova gestão. O diretor 

reuniu os professores e pais e mães inconformados com aquela situação e disse: “ – 

Gente, vocês vão até a casa de Michele que é uma pessoa que articula bem e 

combinam bater umas panelas, quem sabe esta situação possa ser revertida. ” Eu 

fui lá no Colégio e me inteirei da situação. Marquei um horário para que todos 

estivessem na porta do Colégio com R$1,00 na mão. Arrumei um ônibus e fomos para 

a Secretaria da Educação Municipal. Fomos chegando e entrando e ocupando os 

espaços. Rapidinho chegou uma mulher pedindo para a gente esperar lá fora que as 

pessoas ali tinham que trabalhar. Eu logo gritei: “ – Oh, minha filha esse povo paga 

impostos e vocês são pagos com o nosso dinheiro, assim, vocês estão liberados e não 

precisam trabalhar mais hoje! ” Ligaram para a Secretária e ela mandou um recado 

que não poderia ir falar com a gente porque estava ocupada. Eu disse: “ – Não tem 

problema, nós temos o dia todo! Meia hora depois, chegou a Secretária. Expliquei a 

situação e ela disse: “ – A Senhora, dona Michele, vai fazer uma lista com o nome das 

pessoas que a senhora julga necessário no Colégio Dom Marcelo, traga para mim 

amanhã que a gente vai analisar. Agora, as nomeações vão continuar. Eu disse que 

tudo bem e falei para ela: “a senhora, por favor, dê o meu recado ao prefeito, diz para 

ele: “ A gente não foi até a casa dele pra chamar ele pra ser prefeito – ele se ofereceu, 

pra ser o prefeito, então, ele é um funcionário que a gente tá pagando pra ele trabalhar 

e que o município não é dele, o município é nosso, tá certo?! Ela disse, tá certo! No 

dia seguinte, eu fui lá com a lista e a entreguei...ela olhou e disse: “ - Você é uma 

pessoa muito difícil negociar. Eu pedi uma lista dos indispensáveis e você traz uma 

lista com todo mundo?! Eu disse a você que não vou suspender as nomeações para 

esta escola. ” E eu com isso?! Respondi. Eu disse pra ela: “ – Nós temos dez dedos 

nas mãos, certo? ”  - Certo. Ela respondeu. Nós temos 10 dedos nos pés, certo? Sim, 

certo. Pois, é. Se o seu dedo mindinho, do pé faltar você se tornará uma aleijada, certo? 

Certo. Então, se faltar a menina que lava o banheiro, pra mim não serve. No outro dia, 

a Secretária foi até escola. Ela pediu para eu chamar TODOS que estavam trabalhando 

no dia 31 de dezembro que ela iria recontratar todos eles. Pronto. Tudo se resolveu. 

Mas, foi com luta! (Informação verbal). 
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Dessa forma, o Direito manifesto pelos juristas, em comento, “não é abstrato, genérico 

e impessoal, pelo contrário, tem natureza concreta” com amplitude e impactos objetivos na vida 

das comunidades envolvidas. “Este direito é bem mais eficaz e adequado à situação em que é 

aplicado, porque justamente construído e moldado para exatamente esta situação. ” (ROCHA, 

2004, p. 76). 

 

3.1.1 - Traçando o perfil do novo sujeito em formação: quem são os participantes do curso de 

formação? Como se dá o processo de escolha do participante do curso? 

 

 

O presente subitem representa o esforço de traçar sistematicamente características de 

meus entrevistados assinalados como - novo sujeito coletivo. No decorrer da oitiva e análise 

objetiva dos depoimentos destes sujeitos foi possível ir construindo certa percepção de sua 

conformação. Dessume-se de aí tratar-se de “um sujeito vivo, atuante e livre, que se 

autodetermina, participa e modifica a mundialidade do processo histórico-social. ”  Wolkmer 

(2001), anota precisamente que a literatura majoritária tem adotado “noções de ‘sujeito 

coletivo’, ‘sujeito histórico-em-relação’, ‘sujeito popular’, ‘povo’ e/ou ‘o outro’”. Como bem 

observa Wolkmer, trata-se de “uma pluralidade concreta de sujeitos diferentes e heterogêneos”.  

Com efeito, nesta perspectiva do sujeito coletivo, o mesmo, deixa de ser analisado através do 

aspecto subjetivo histórico-social - para ganhar objetividade. Traçar o perfil deste novo sujeito 

implica considerar determinados critérios que “não devem ser pensados em termos de 

identidades humanas que sempre existiram”, ou seja, critérios de “classe, etnia, sexo, idade, 

religião ou necessidade, mas em função da postura que permitiu que sujeitos inertes, 

dominados, submissos e espectadores passassem a sujeitos emancipados”, capazes de forjar a 

sua própria história. (WOLKMER, 2001, p. 236-237). Vale reiterar, o perfil dos entrevistados 

foi sendo desvelado a partir da coleta de dados bibliográficos, das entrevistas e observações da 

pesquisadora. 

Nesta nova perspectiva de se enxergar o sujeito, a lente foi sendo ampliada. 

Historicamente, no interior da massa dominada e oprimida foi sendo identificado – o “povo”. 

(WOLKMER, 2001, p. 238). Este “povo”, segundo Eder Sader, citado por Wolkmer (2001, 

p.238) se identifica pelo sofrimento. “Compõe o ‘conjunto dos despossuídos (descamisados) ’” 

As lutas contra a opressão e a marginalização é uma constante no cotidiano desses “povos”. 

“Los conflictos y las crisis pasan a formar parte de los tipos de dominación, de las formas de 
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racionalidad y de los mecanismos de legitimidade del poder. ” (ROSENMANN, 2000, p. 168).  

Sobre os variados tipos de opressão sofridos por este novo sujeito coletivo, transcrevi, a seguir, 

relatos dos Juristas Populares que participaram do Encontro de Juristas Populares promovido 

pela Fundação de Defesa de Direitos Margarida Maria Alves, no dia 18 de maio de 2019, na 

cidade de João Pessoa- PB: 

 

Ao entrar em um banheiro, ou mesmo um ônibus, você não podia falar porque se se 

entendessem que ali se tratava de uma travesti, era expulsa. Hoje estou em uma 

situação muito difícil porque estou desempregada. Eu estava à frente de uma gestão, 

mas, sofri assédio moral e transfobia dentro do meu ambiente de trabalho que era um 

espaço voltado para LGBT; tudo porque quando eu denunciei, tudo ficou mais difícil. 

Porque muitas ‘meninas’ passam por isso, mas, não denunciam por medo de ficarem 

desempregadas, porque se isso acontece a única opção é a rua. [...], mas, enquanto 

vida eu tiver eu não vou desistir!    (Jurista Popular: Kathy Silva – (Transexual – 

mulher redesignada). (Informação verbal). 

 

[...] eu me sentia vitimizada por ser mulher lésbica e feminista. (Jurista Popular: 

Branka). (Informação verbal). 

 
Como doméstica sempre me senti bastante explorada pelos patrões. Ninguém respeita 

a trabalhadora doméstica. Elas sofrem muito! Não é nada fácil trabalhar porque a 

maioria de nós são mulheres. (Jurista Popular: Cynthia). (Informação verbal). 

 

[...] eu lutei contra policiais que executam pessoas...passei por momentos muito 

difíceis na minha vida. Só eu e Deus sabe da minha luta. (Jurista Popular: Bruna – 

Agente de Saúde) 

  

A FDDHMMA, publicou, no ano de 2018, uma Revista intitulada: Formação Jurídica 

Popular: sistematização da experiência do Curso de Formação dos Juristas Populares (1999 – 

2017). No que tange ao perfil dos Juristas Populares, a revista trouxe informações relevantes 

que foram “colhidas tanto nas fichas de inscrição dos Cursistas, [quanto] dos perfis construídos 

a cada nova turma”. Dois gráficos significativos, um que aponta explicitamente, qual o lugar 

de origem dos Juristas Populares, além de possibilitar uma visão ampliada da “diversidade 

dessas vinculações o que permite amplas e variadas formas de atuação”, e outro, que aponta os 

participantes do curso, na perspectiva do gênero. (SILVA e COELHO, 2018, p. 47):  
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            Fonte: (SILVA e COELHO, 2018, p. 47) 

 

O gráfico número 1 confirma matematicamente o que os dados desta pesquisa 

revelaram, isto é, a maior parte dos Juristas Populares é formada por advindos do Movimento 

Comunitário; Movimentos Religiosos e/ou Sindicatos Urbanos/Federações.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: (SILVA e COELHO, 2018, p. 47) 

 

No que tange a participação de mulheres e homens, no gráfico 2, há controvérsias. 

Existiu na síntese dos dados coletados desta investigação um empate técnico. Foram 8 mulheres 

e 8 homens Juristas Populares. Mas. Necessário se faz considerar, o que o gráfico ignorou. Os 

Gráfico 2 - Os Juristas Populares e os grupos de origem 

Gráfico 3 - Os Juristas Populares e os grupos de origem 
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Tts [transexuais] e os Gays [homossexuais]. Nesta investigação, in tela, considerei mais dois 

sujeitos. A Kathy e o Romildo José. Uma trans. e um gay. Nesta pesquisa, considerei entrevistar 

os Juristas ativos nos seus respectivos lugares de atuação (Associações de comunidades e 

sindicatos). 

No ano de 201054 a Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais no Estado 

da Bahia – AATR, realizou um Encontro de Juristas Leigos, na cidade de Salvador - BA. 

Segundo o Relatório do já referido Encontro, o objetivo deste foi o de avaliar o Programa de 

Formação Juristas Leigos, promover o mapeamento das turmas presentes e identificar a sua 

distribuição geográfica no Estado da Bahia. A seguir, colaciono algumas declarações de Juristas 

Leigos que expressam sentimentos de sofrimento e anseio por justiça, e, dias melhores para si 

e os membros de sua comunidade. Vale observar, a transcrição dos relatos fora feita pela Equipe 

da AATR, na 3ª pessoa.   

 

[Minha] militância [começou] na pastoral rural. Fala de seu engajamento na luta pela 

retomada no sindicato de trabalhadores rurais das mãos dos pelegos. Lembra que 

tiveram que ocupar o sindicato para que as mulheres pudessem se filiar. (Jurista Leiga: 

Zilda - Feira de Santana- 1996/ 1997 e Valente- 2001/ 2002) 

 

[Comecei a minha] militância na Comunidade Eclesial de Base – CEBS, depois 

[comecei] a atuar no Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada – 

IRPAA, trabalhando com a convivência no semiárido. Começou a perceber a 

necessidade das pessoas que atuam na região em saber das leis. Principalmente ligados 

a questão agrária (por causa dos conflitos na região), ambiental (por causa dos grandes 

projetos etc.). Começaram, a partir dos anos 90 a estudar as leis. Foi marcante a 

questão do Rio São Francisco (a questão da disputa pela água. O olhar sobre as 

comunidades tradicionais e os outros caminhos percorridos pelo Estado para disputar), 

as barragens e os grandes projetos de irrigação. A contradição do que é legal e a 

utilização arbitrária do direito pelo Estado e especificamente do Poder Judiciário (a 

exemplo de Casa Nova). Fala que o direito positivado não basta e que é fundamental 

fazer a disputa política, porque sem a luta política a letra fria das leis não garante o 

direito das comunidades. (Jurista Leigo: Cícero - Juazeiro - 1998; atuava na época no 

IRPAA; é representante atualmente da CPT). 

 

Em 2007 trabalhou no projeto de convivência com o semiárido ao lado do Instituto 

Regional da Pequena Agropecuária Apropriada IRPAA. A formação [Juristas Leigos] 

que instrumentalizou o movimento de fundo de pasto para o enfrentamento da 

grilagem e fortalecimento da organização das comunidades. Faz parte também do 

processo de capacitação da comunidade. Formação da comissão dos povos e 

comunidades tradicionais (a partir de 2005). (Jurista Leigo: Valdivino - Canudos - 

1996/ 1997). 
 

Os relatos dos Juristas Leigos testificam um cenário bastante hostil no contexto 

nordestino baiano. Mostram traços de uma política econômica pautada em arraigado 

                                                 
54 Ver: Relatório Encontro de Juristas Leigos - 2010, anexado. 
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coronelismo, o qual caracteriza-se, essencialmente, “pelo chefe de uma única família ou clã”, 

que exerce um poder político bastante conservador em determinada região. Nos municípios 

onde o coronelismo predominava[?] os coronéis davam[?] as ordens, e, caso julgassem 

necessário utilizavam “forças militares próprias”. Neste panorama nordestino do país verifica-

se uma Bahia com urbanização crescente, todavia, uma incipiente industrialização; neste 

contexto, a estrutura urbana vai sendo consolidada sob um padrão bastante conservador. Este é 

mais um desafio elementar da luta das bases na política baiana – vencer as práticas próprias do 

coronelismo em busca da autonomia e das práticas democráticas. O desafio dos Juristas Leigos 

será o de desenvolver “na comunidade local” novos “direitos que se buscam confrontar com 

estas estratégias” “familiocráticas”; com efeito, “[...] a partir da experiência [de] instituir novos 

direitos, pela base, pois só assim eles se tornam legítimos”.   (ROCHA et al, 2005, p.24 – 29) 

Cumpre ressaltar, este novo sujeito coletivo circula entre os seus pares, não silente; 

mas, recalcitrante em prol da pauta pela dignidade da pessoa humana, justiça e liberdade; esta 

última, inclusive, reivindica a entrada e saída de locais públicos – direito constitucional de todo 

cidadão e/ou cidadã de bem.  

De acordo com as entidades pesquisadas a grande maioria destes sujeitos é constituída 

de lideranças dos Movimentos Sociais envolvidos, em graus diferenciados, na resistência e na 

luta pelo direito à moradia; pelo direito à posse e escrituração da terra; pela perseverança na 

luta contra a grilagem55; pela dignidade e liberdade de gênero (homossexuais, Transexuais, 

Lésbicas, Travestis, Gays); pela dignidade dos quilombolas que vivem em comunidades Negras 

Rurais; pelo direito à permanência na terra por parte de Comunidades Indígenas; pela NÃO 

violência contra mulheres, jovens, crianças e idosos. A movimentação destas lideranças 

também ocorre nos sindicatos em benefício de categorias, como das empregadas domésticas; 

call centers, catadores de reciclagem; enfermeiras/os. Com efeito, a luta é contra “toda a forma 

de poder que [os] subordine”, pela justiça social, contra “a tirania e opressão”. José Geraldo de 

Sousa Júnior (2005), ao desenvolver o pensamento acerca dos princípios norteadores e 

fundantes do Estado Moderno, evoca a reflexão crítica e inteligente do sociólogo português 

Boaventura de Sousa Santos. Segundo Santos, afirma, Sousa Júnior (2005), os princípios do 

                                                 
55 Ato de apossar terras ilegalmente: “...pôr fim à indústria da grilagem, regularizando a situação dos posseiros. ” 

H. Gomes, 65, GSEG. (ORTÊNCIO, 1978, p. 212); “A grilagem é um fenômeno que sofreu transformações 

significativas em seu modus operandi ao longo do tempo, desde o método bastante rudimentar de falseamento de 

documentos para dar-lhes aparência de ancianidade, com a utilização de excrementos de grilos ou suor de equinos, 

a procedimentos sofisticados (às vezes, nem tanto) de transcrição de imóveis rurais em registros imobiliários” 

(AATR, 2017, p. 12).  
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contrato social deveriam passar por um ato de reinvenção democrática, “para assegurar a 

concretização das expectativas de inclusão social de uma sociedade solidária”. As práticas 

sociais e políticas libertárias destes Juristas Leigos/Populares deverão “instaurar vias de acesso 

à cidadania” indicando aos membros da comunidade, sindicato ou associações “direitos novos 

concretizados pelo agir coletivo” que tenham por objetivo a garantia “do direito à vida” 

(SOUSA JÚNIOR, 2005, p. 92-96).  

Segundo levantamento específico da equipe da AATR56, no que concerne ao perfil dos 

participantes do curso Juristas Leigos, os mesmos em sua grande maioria, são da cor branca. 

As principais atividades econômicas de sua região de origem são a pecuária, mineração e 

agricultura. O nível de escolaridade, média, é a do Ensino Fundamental 1. Os conflitos e 

reivindicações que envolvem os cursistas da Região de Brumado57se constituem na “má 

distribuição de renda, desigualdade social, carência de recursos hídricos, falta de políticas 

socioeconômicas justas e igualitárias, falta de transparência do poder público, êxodo rural, 

migração e pobreza”. A partir dos dados coletados, a equipe da AATR conseguiu identificar 

uma representação bastante diversificada de categorias de profissionais. Precisamente, tratam-

se de professores, lavradores, comerciantes, agentes comunitários de saúde, estudantes, 

fotógrafos, motorista, empregados (as) domésticos (as), missionários (as), sindicalistas e 

párocos. Uma análise mais detida sobre os dados informa que o número de professores - 14 

(catorze) -, suplantou a quantidade de representantes das outras categorias; acompanhada dos 

lavradores - 09 (nove). O curso, objetivamente, deu azo a “significativa mudança no 

comportamento dos cursistas, principalmente em relação à qualidade das intervenções, auto 

estima, nível de comprometimento e engajamento”.  A significativa participação de professores 

nos cursos de formação, proporcionalmente, promoveu aumento considerável no “número de 

intervenções” gerando inúmeras ações, inclusive, “acompanhamento, fiscalização e 

distribuição do programa ‘bolsa família’, orientação a idosos sobre os direitos previdenciários, 

orientação sobre os direitos Trabalhistas, criação do Movimento Negro de Brumado, e outras 

significativas intervenções. (ROCHA et al, 2006, p. 62 - 63). 

                                                 
56 Nesta investigação a equipe da AATR, segundo informações anotadas, se utilizou de questionários, por ora, 

aplicados aos 41 cursistas, da 23ª turma de Formação Juristas Leigos, do período 2003-2005, da Região de 

Brumado.  
57 Região de Brumado abrange as comunidades dos seguintes municípios: Brumado, Aracatu, Tremedal, Presidente 

Jânio Quadros, Caraíbas, Maetinga, Jacaraci, Licínio de Almeida, Condeúba, Cordeiros, Ibassuce, Mortugaba e 

Rio do Antonio. 
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Levando em conta a escolha dos sujeitos participantes do curso de Formação, o Projeto 

de Formação Juristas Leigos (2012) da AATR, em sua ‘Justificativa’ ressalta o seguinte: 

 

[...] o curso de Formação de Juristas Leigos – carro-chefe do programa de Educação 

Jurídica Popular da AATR – cuja aplicação em todo o Estado da Bahia tem 

contribuído efetivamente para que lideranças de movimentos sociais e povos e 

comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, pescadores, marisqueiras, etc) 

adquiram maior conhecimento e segurança em relação ao direito e às instâncias 

jurídicas. E possam, ainda, atuar como multiplicadores deste saber em suas 

comunidades, esclarecendo e incentivando seus pares à defesa de seus direitos, na 

medida em que se forja, na experiência concreta do dia-a-dia, um novo direito 

insurgente, fruto das suas próprias necessidades comuns. 

 

Lili, atual coordenadora do Curso de Formação Juristas Leigos da AATR, em 

entrevista, sobre os critérios de escolha dos cursistas observa: 

 

[...] geralmente, a AATR trabalha com homens e mulheres que exercem papel de 

liderança e que depois, possam dar um retorno dos conhecimentos, para a sua 

comunidade. Cada pessoa escolhida a participar do curso representa uma comunidade. 

Na verdade, é um ‘leque’ de pessoas. Elas são escolhidas pelas entidades parceiras 

históricas da AATR, dentre as quais, a Comissão Pastoral da Terra/CPT é uma delas, 

por estar mais próxima dos agentes das comunidades. Este controle é imperioso, é 

necessário e muito importante para que nossa formação dê certo! (Informação verbal) 

 

Diferentemente da AATR, a Fundação Margarida Maria Alves/FDDHMMA promove 

a seleção dos cursistas por meio de Edital, o qual, deverá descrever “de modo abreviado as 

temáticas do curso, critérios para participação”. Todos os requisitos mínimos necessários para 

se participar do curso de Formação são publicados por este instrumento público considerando 

o “período de inscrição, número de vagas, idade”. Outro fator relevante a ser considerado diz 

respeito ao grau de estudo do candidato. Ele, ou ela, não deverá possuir o terceiro grau 

completo, contudo, deverá ser alfabetizado, e desenvolver alguma atividade junto aos 

movimentos sociais. (SILVA e COELHO, 2018, p. 26-27 e 57). Outra via de preenchimento 

destas vagas (editalícia) dar-se-á pela indicação. Sobre estas indicações trago a colação alguns 

relatos de Juristas Populares: 

 

Eu fazia parte do “Movimento por Moradia” e já participava de reuniões promovidas 

pela Fundação, aí, um dia me disseram que seria bom fazer o Curso de Jurista Popular 

porque eu era uma liderança, eu fui até lá, me ofereci e, hoje sou uma das pessoas que 

indicam outras lideranças comunitárias para fazer o Curso. (Jurista Popular Danilo). 

(Informação verbal). 
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Foi assim, duas colegas de trabalho que já haviam feito o curso foi que me disseram 

que seria bom pra mim, também fazer. Assim, elas me indicaram. (Jurista Popular 

Zaíra).58 

 
Desde muito cedo eu aprendi que quem tem conhecimento, tem poder. Ai, resolvi 

fazer um Curso de História que abriu muito a minha mente. Parei o curso de História 

e fui fazer o Curso de Juristas, depois, me animei e fui fazer o Curso de Direito. Hoje, 

enquanto advogado do CEDHOR nós estamos preparando dois cursos com duração 

de dois meses. Bem na forma dos Juristas. Queremos envolver as lideranças dos 

Movimentos Sociais, GRÊMIOS estudantis, Associações e Cooperativas.59  
 

Ao analisar as narrativas dos Juristas Leigos/Populares a percepção que se tem é que 

o poder simbólico dos agentes passa “pelo poder de conhecimento, pelo poder por meio do 

conhecimento” contra o monopólio da violência simbólica legítima do Estado. (BOURDIEU, 

2010, p. 149). Neste ponto, vale reproduzir o fragmento de uma das últimas entrevistas de 

Bourdieu. O depoimento contundente foi dado à pesquisadora Maria Andréa Loyola, no ano de 

1999. Na referida entrevista, assevera Bourdieu (2002, p. 17), que é preciso ter coragem e 

audácia para “ir contra a maré, contra a corrente”. Neste sentido, noto que a mola propulsora ─ 

de cada um destes sujeitos ─ foi a audácia e a intrepidez.  

Nesta perspectiva, o novo sujeito coletivo, de acordo com Bourdieu (2010, p. 14-15), 

vai se constituindo pela anunciação “de fazer ver e fazer crer, de confirmar [...], a ação sobre o 

mundo. Isto significa que o poder simbólico não reside nos ‘sistemas simbólicos’, [...], mas que 

se define numa relação determinada”. Não se deve olvidar, estes novos sujeitos  

 

[...] compõem uma constelação de múltiplas subjetividades coletivas, aglutinando: a) 

os camponeses sem-terra, os trabalhadores agrícolas, os emigrantes rurais; b) os 

operários mal remunerados e explorados; c) os subempregados, os desempregados e 

trabalhadores eventuais; d) os marginalizados dos aglomerados urbanos, subúrbios e 

vilas, carentes de bens materiais e de subsistência, sem água, luz, moradia e assistência 

médica; e) as crianças pobres e menores abandonadas; f) as minorias étnicas 

discriminadas; g) as populações indígenas ameaçadas e exterminadas; h) as mulheres, 

os negros e os anciãos que sofrem todo tipo de violência e discriminação; e, i) 

finalmente, as múltiplas organizações comunitárias, associações voluntárias e 

movimentos sociais reivindicativos de necessidades e direitos. (WOLKMER, 2001, 

p. 239). 

 

                                                 
58 Integrou a 12ª Turma de 2012. Atualmente Agente de Saúde. 
59 Jurista Popular Diogo – 10ª Turma: 2009 – Atualmente Advogado do CEDHOR Centro de Direitos Humanos 

Dom Oscar Romero. 
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Em síntese, a força transformadora, destes novos sujeitos coletivos de Direito deve 

“fazer valer direitos já conquistados”, além de fomentar movimentos de resistência, subversão 

e luta em prol do Estado Democrático de Direito. (WOLKMER, 2001, p. 240). 

 

3.1.2 - Qual a procedência [região] do sujeito interessado na formação. 

 

 

Nosso sujeito faz parte da heterogeneidade da população brasileira espraiada por 

bairros carentes de uma infraestrutura mínima e adequada. O Estado da Paraíba não destoa do 

restante do Brasil. Na cidade de João Pessoa, capital do Estado, grande parte dos cidadãos e 

cidadãs das camadas populares carece das condições mínimas de moradia digna. Segundo 

Santos (2008), estes grupos “podem reunir indivíduos pertencentes a camadas mais pobres da 

população, como no caso do movimento por moradia. Com efeito, estes “movimentos urbanos” 

de outra sorte, “são comumente designados como populares”.   (SANTOS, 2008, p. 10 - 13). 

(Grifos da autora). 

Por outro lado, a pesquisa junto à Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais 

do Estado da Bahia – AATR, também mostrou que muitos destes sujeitos oprimidos se 

encontram distribuídos no Estado da Bahia. A morte de Eugênio Lyra, advogado assassinado 

“por grileiros e latifundiários, que viram em Eugênio empecilho aos seus planos de apropriação 

de terras na região” é a prova contundente de que a problemática dos latifúndios, da disputa da 

terra, gera conflitos, “violências, expulsões e mortes”, portanto, “a vergonhosa história 

fundiária brasileira, com todas as consequências nefastas que ela provoca” são elementos 

fundantes para que homens e mulheres se mobilizem para conhecer princípios e, possibilidades 

de desencastelamento e reinvenção do Direito. (TORRES, 2017, p. 10)60. 

De acordo com informações colhidas do material fornecido pela AATR – Programa 

de Formação [folder, 2012] -, a Educação Jurídica Popular “além da mera informação sobre o 

Direito, trata-se de uma formação de cunho ideológico, [...], em favor dos setores oprimidos e 

em busca da transformação social”; com efeito, esta formação libertadora envolvendo 

lideranças de diversas comunidades, chega, até mesmo, a extrapolar os limites geográficos do 

estado baiano. No ano de 2012, ao realizar um Encontro de Juristas Leigos a AATR publicou 

uma lista de cidades e cidadelas; enfim, grandes e/ou pequenas comunidades que já foram 

parceiras junto ao Programa de Formação Juristas Leigos. A participação neste Projeto de 

                                                 
60 Paulo Rosa Torres, é advogado. Sócio fundador da AATR.  
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Formação compreendeu até mesmo a cidade de Aracajú, no Sergipe. Na região da Bahia a 

pluralidade de sujeitos envolvidos pela formação foi facilmente percebida quando lancei um 

olhar panorâmico sobre o mapa da Bahia. No mesmo instante impactou-me o alcance do 

Programa de Formação da AATR. Considerando a importância de se identificar a amplitude do 

alcance dos Cursos de Juristas Leigos, anexei, no presente trabalho um quadro que representa 

o “Histórico do programa Juristas Leigos”, desde a 1ª turma, de 1992-1994 até a 33ª turma, de 

05/2014 a 09/2015. 

A Educação Popular Jurídica praticada pela AATR sistematicamente desenvolve suas 

ações junto aos assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra – MST e 

Movimentos de Organização Comunitária – MOC, Comunidades Quilombolas etc. Estas e 

outras comunidades, além de, reivindicarem políticas públicas na área da saúde e da estrutura 

envolvendo o saneamento básico, reclamam por políticas agrárias e agrícolas, bem como, escola 

pública de qualidade para o exercício pleno da cidadania. 

As parceiras funcionam, segundo informações dos gestores da AATR, como agentes 

mediadores entre os integrantes da AATR e os sujeitos da Comunidade Popular Rural. 

Efetivamente, são estes parceiros que irão selecionar os cursistas, preparar o local onde ocorrerá 

a Formação e outros determinantes que envolvem um curso desta monta. A união destes atores 

sociais é que permite que se instale um “processo de fala e de escuta”, condição “sine qua non 

da comunicação dialógica” no sentido de uma efetiva ação pedagógica. A força social desse 

tipo de discurso, inicialmente, importará a eficácia e efetividade do Programa.  Segundo Freire 

(2015, p. 114): 

 

Quem tem a dizer tem igualmente o direito e o dever de dizê-lo. É preciso, porém, que 

quem tem o que dizer saiba, sem sombra de dúvida, não ser o único ou a única a ter o 

que dizer. Mais ainda, que o que tem a dizer não é necessariamente, por mais 

importante que seja, a verdade alvissareira por todos esperada. É preciso que quem 

tem o que dizer saiba, sem dúvida nenhuma, que, sem escutar o que quem escuta tem 

igualmente a dizer, termina por esgotar a sua capacidade de dizer por muito ter dito 

sem nada ou quase nada ter escutado.  

 

 

O pensamento do professor Silva (SILVA, 2010, p. 125) suscita reflexões acerca da 

força da tese da enunciação dialógica bakhtiniana e suas ressonâncias no discurso jurídico, o 

qual, por sua vez, de plano, corrobora a narrativa freireana: 
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A atitude responsiva do receptor é esperada e querida pelo emissor, sob pena de se ter 

um solilóquio travestido de diálogo. Além disso, o emissor é potencialmente um 

respondente. Assim, cada enunciado acaba sendo um elo na cadeia complexa de outros 

enunciados. O outro, o ouvinte, fala! Isso torna possível o processo comunicativo 

mediante sua unidade, o enunciado. 

 

O modo pelo qual deverá ocorrer a mediação dos parceiros e sua importância é 

explicado pela coordenadora do Curso de Formação, Lili. Diz ela: 

 

[...] ao planejarmos o curso Juristas Leigos procuramos “amarrar” muito bem toda 

esta logística para não corrermos o risco de o curso parar no 2º ou 3º Módulo. Aí, não 

teria sentido algum todos os nossos esforços.  [...]. Geralmente, procuramos 

municípios que tenham espaços nas igrejas, ou, uma CPL, (Centro de Formação de 

Lideranças), por exemplo. Costuma sair de graça, ou, quando pedem uma 

contribuição, ela é menor. O papel de nossos parceiros nesse processo inicial do 

planejamento e organização do curso é pontual. (Lili) (Informação verbal). 

 

 

Assim, vale “destacar [que] o importante processo de educação popular” prospectado 

pela AATR/BA conta com a adesão de “associações de bairros, comunidades rurais, fábricas, 

assentamentos dos trabalhadores rurais sem-terra etc. com o apoio decisivo das igrejas, 

sindicatos, ONGs, universidades. ” (ROCHA et al, 2006, p. 36) 

Os aspectos físicos de cada região de origem dos sujeitos investigados, a organização 

deste espaço geográfico, a distribuição desordenada da população, além da desigual distribuição 

de renda, oferta cultural (escolas, bibliotecas, museus, teatro etc.) precária, são variáveis 

reveladoras.  Por exemplo, formalmente não está enunciado, mas é possível identificar e 

caracterizar os homens e as mulheres distribuídos no espaço geográfico, o estilo de vida, faixa 

etária, o modus, ou seja, o habitus de classe, “como forma incorporada da condição de classe e 

dos condicionamentos que ela impõe” (BOURDIEU, 2015a, p.97). Ao analisar as variáveis e 

o sistema de variáveis de uma pesquisa o sociólogo Bourdieu pondera que uma: 

 

[...] classe social não é definida por uma propriedade [...], nem por uma soma de 

propriedades (sexo, idade, origem social ou étnica – por exemplo, parcela de brancos 

e de negros, de indígenas e de imigrantes, etc. – remunerações, nível de instrução, 

etc.)  (BOURDIEU, 2015a, p. 101). 

 

Assim, não se poderia justificar uma classe e/ou determinado fenômeno a partir da 

análise de uma única variável, “mas pela estrutura de relações entre todas as propriedades [...] 

e aos efeitos sobre práticas” (BOURDIEU, 2015a, p. 101). Por exemplo:  



176 

 

 
[...] é impossível imputar as variações da prática cultural, segundo o porte da 

aglomeração de residência, ao efeito próprio da distância puramente espacial e às 

variações da oferta cultural, antes de ter sido verificado se as diferenças subsistem 

com a eliminação do efeito das desigualdades em relação ao capital escolar, 

decorrentes - inclusive, na mesma categoria profissional – da distribuição do espaço 

geográfico. (BOURDIEU, 2015a, p. 101) 

 

Nota-se que, no transcorrer desta investigação nenhuma variável foi considerada 

isoladamente, mas, no conjunto de relações, e práticas de seus agentes. Feitas estas 

considerações, prossigo na presente análise, nesta sequência, da região de origem dos Juristas 

Populares/FDDHMMA. 

Dados panorâmicos da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba revelam um estado 

promissor e, em crescimento. Em entrevista, a psicóloga e colaboradora da FDDHMMA – Vera, 

esclarece:  

 

A grande João Pessoa possui uma formação bastante complicada. Ela é extremamente 

ampla. Porém, para efeitos práticos quando a gente se refere a grande João Pessoa, 

abrange: João Pessoa, Bayeux, Cabedelo e Santa Rita. Na prática o Estado está 

dividido em 15 ou 16 Municípios. ”  (Vera). (Informação verbal). 

 

Trata-se agora de traçar, ainda que brevemente, o perfil panorâmico das principais 

cidades de João Pessoa. Estes municípios não foram eleitos ao acaso, mas sim, por abrigarem 

os sujeitos da presente pesquisa, quais sejam, os Juristas Populares. Depois de João Pessoa, 

nota-se a cidade Bayeux.  

O município de Santa Rita é uma dessas cidades do Brasil que surge a partir de ações 

e reações de determinados grupos para manter-se no domínio ou em vantagem a qualquer 

preço, em determinado campo. Ela surge, respectivamente, em 1930. Três Distritos compõem 

a região: Várzea Nova, Odilândia e Nossa Senhora do Livramento. 

Pensar estes espaços significa traçar um panorama topográfico da região em que atuam 

os Juristas Populares formados pela Fundação Margarida Maria Alves. Tal qual, os 

instrumentos anteriores, os elementos gráficos [a seguir] não trazem dados expressivos sobre 

as classes sociais, apenas a seleção de alguns elementos, enfim, mas este é o olhar do 

pesquisador segundo a sua seleção do objeto de pesquisa. Mormente, de acordo com Bourdieu 

(2015b), “somente a análise estrutural do sistema de relações que definem um determinado 

estado do campo intelectual pode imprimir eficácia e verdade à análise estatística” 

(BOURDIEU, 2015b, p.186). Vale dizer, estes dados foram colhidos junto aos Juristas 
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Populares enquanto os mesmos se encontravam “[...] dentro das reuniões dos núcleos, nos 

Encontros Municipais e nos Estaduais da Rede dos Juristas Populares”. (ALVES, 2005a, p. 13). 

Os gráficos, a seguir, foram compilados da Revista Formação Jurídico-Popular, 

publicado pela FDDHMMA/PB. Os respectivos instrumentos, de cunho estatístico, apontam 

que a grande maioria dos Juristas Populares “estão concentrados na Capital do Estado e da sua 

região metropolitana”. Inclusive, o mapa ratifica esta assertiva. (SILVA e COELHO, 2018, p. 

48): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fonte: (SILVA e COELHO, 2018, p. 48) 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SILVA e COELHO, 2018, p. 48) 

Gráfico 4- Municípios participantes do Curso de Juristas 

Populares 

Gráfico 5 - Mapa de distribuição dos Juristas Populares nos 

municípios do Estado da Paraíba 
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3.2 - Educação Jurídica emancipatória, para o acesso à justiça. 

 

 

O tema da investigação que resultou na presente tese desde o seu início prospectou 

desdobramentos de cunho educacional e jurídico. O campo da Pedagogia e o subcampo da 

Educação Jurídica Popular, o desencastelamento do Direito e o acesso democrático à justiça 

tem sido o mote de minha narrativa. Nesta senda, o campo de conhecimentos da Pedagogia e o 

subcampo da Educação Jurídica Popular, em uma perspectiva emancipatória foram sendo 

“tateados” com acuidade a partir dos Programas de Formação de Juristas Leigos, na AATR/BA 

e, Juristas Populares, na FDDHMMA/PB. 

Acrescente-se ainda a estas reflexões os relatos dos Juristas Leigos/Populares e, 

também dos atores sociais envolvidos na formação destes sujeitos de direito. Todos os esforços 

foram direcionados no afã de pensar compreensivamente o campo da Pedagogia e um de seus 

subcampos ─ o da Educação Jurídica em uma outra perspectiva, destarte, democrática e 

emancipatória. A rigor, vale ressaltar ainda que “o conhecimento jurídico consiste na 

capacidade humana de reconhecimento de direitos e obrigações de forma integrada à sociedade, 

sendo requisito essencial para o exercício da cidadania”. (FERREIRA, 2016, p. 69). Sobre esta 

verdadeira “revolução democrática da justiça”, assim se expressa o sociólogo português 

Boaventura de Sousa Santos (2007, p. 73-74):   

 

Uma extensão emancipatória assenta numa ecologia de saberes jurídicos, no diálogo 

entre o conhecimento jurídico popular e científico, e numa aplicação edificante da 

ciência jurídica, em que aquele que aplica está existencial, ética e socialmente 

comprometido com o impacto de sua atividade.   

  

É inarredável, não há como pensar relacionalmente o “fenômeno educativo” 

(LIBÂNEO, 2006, p. 156) sem assinalar, ainda que pontualmente, aspectos indesejáveis e 

pouco democráticos conquanto entremeiam a “formação dos professores, uma vez que a 

maioria nunca teve acesso a qualquer preparação pedagógica, [...], os professores de direito”, 

ao menos, a grande maioria, são “selecionados exclusivamente por critérios de prática 

profissional”. (SANTOS, 2007, p. 74). 

  Neste diapasão, os escritos seguintes terão a finalidade de pensar o campo da 

Pedagogia e um de seus subcampos: o da Educação Jurídica Popular. O campo do Direito e a 

“relação entre a capacitação/educação em “Direito” e direitos humanos e o agir político” dos 

militantes/Juristas Leigos/Populares, junto aos movimentos sociais. Cumpre acrescentar: “o 
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objetivo do programa, pois, para além da mera informação sobre o Direito, trata-se de uma 

formação política de cunho ideológico claro”. Oxalá, instrumento de emancipação para 

superação da barbárie. (MEDEIROS, 2015, p. 187); (ROCHA, NUNESMAIA JÚNIOR, et al., 

2006a, p. 52). 

 

3.2.1 - Perscrutando o corpo docente do curso de formação. 

 

 

Tomando como referência Paulo Freire a concepção de professor considera saberes 

demandados por uma prática educativo progressista-crítica. Segundo Freire, “o papel, [...], do 

educador ou da educadora progressista é desafiar, enquanto ensina a curiosidade ingênua do 

educando no sentido de, com ele, ‘partejar’ sua criticidade”; complementa esta ideia da prática 

educativa que desvela a verdade a partir da seguinte afirmação: “[...] a prática educativa vai se 

afirmando como prática desocultadora de verdades escondidas e não alienante”.   (FREIRE, 

2013, p. 137). 

É nesse sentido que pretendo pensar esse sujeito que trabalha junto à formação dos 

Juristas Leigos/Populares; a partir de uma educação “voltada para a emancipação dos sujeitos 

e o exercício da cidadania” (SANTIAGO, 1995, p. 160). A propósito de cada uma das 

observações, leitura cuidadosa da teoria e entrevistas, todas as pessoas que desempenham e/ou 

desempenharam a prática educativa junto aos sujeitos do conhecimento demonstraram clareza 

cristalina de que “a educação problematizadora coloca, desde logo, a exigência da superação 

da contradição educador-educandos”. Com efeito, as práticas educativas desenvolvidas por 

estes atores sociais encontraram no arcabouço teórico freireano algumas vertentes de uma 

fecunda Educação dialógica e emancipatória. Por este viés, pretendo, neste espaço pensar “os 

modos de ensinar” dos educadores envolvidos na Formação dos Juristas Leigos/Populares. A 

aproximação se dá na tentativa de compreender as nuanças da concepção “bancária” de 

educação em contraposição a educação dialógica. Ora, sobre o modus operandi das pedagogias 

bancária e dialógica, cumpre lembrar que a primeira “serve à dominação; outra, a 

problematizadora seve à libertação. ” (FREIRE, 2016, p. 94-95).  

Consultando a literatura produzida pela equipe da AATR tem-se a percepção de que a 

experiência da ONG de se aproximar dos movimentos sociais se dá, em um primeiro momento, 

através da prática da advocacia popular, intermediada pela Igreja Católica, Movimentos de 

Jovens Católicos; instituições civis de caráter não-governamental - como a Pastoral da Terra e 
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a Pastoral da Pesca. Posteriormente, um grupo de advogados e advogadas associados decidem 

pela criação de um Programa de Educação Jurídica Popular para “enfrentar o desafio de levar 

aos trabalhadores rurais, de forma sistematizada o saber jurídico; retirando deste, “aquela 

condição de ser uma regalia de meia dúzia de privilegiados”, doutos e “iluminados”. (ROCHA 

et al, 2006, p. 42). O associado e Co-fundador da AATR e, também, seu ex-diretor, Zé Luiz, 

relata sua experiência à época do incipiente Programa de Educação Jurídica Popular:  

 

A gente desde o início se pautava pelo método Paulo Freire, mas, sem perder de vista 

o direito positivo. A gente queria mesmo era que a comunidade se apropriasse do 

direito positivo. Então, pegávamos a legislação mesmo, o Código Penal, o Código 

Civil, a Constituição e tentávamos traduzir tudo em um formato mais simples até para 

que eles tivessem aquele material para estudo e também para pesquisas [...] A gente 

fez muitas, mas, muitas oficinas, quer dizer, a nossa proposta era bastante dinâmica. 

Nós ficávamos muito preocupados em não desenvolver uma aula “salivar” [risos]. Era 

sempre uma dinâmica muito participativa. (Zé LUIZ). (Informação Verbal). 

 

O relato do associado e Co-fundador da AATR/BA revela um habitus professoral.  

Estas formas de percepção pedagógica constituem uma metodologia, uma prática pedagógica. 

Diria, até, ser este um “conjunto de valores, esquemas de pensamento incorporados, [...], em 

geral inconsciente, [...], um princípio gerador de estratégias. ” Assim, vale reiterar o conceito 

de habitus, compreendido “como sistema de disposições duráveis, funciona cotidianamente 

como matriz de percepção [...] que tende a orientar as ações individuais.  (CANEZIN, 2001, 

p.114 e 125).  

Para Zé Luiz, o processo ensino-aprendizagem parece se constituir em uma prática de 

educação jurídica popular que se dá sob a plataforma de uma abordagem sócio interacionista, 

plural e interdisciplinar. Neste ponto de vista do ensino “a aprendizagem do aluno só acontece 

na medida em que este age sobre os conteúdos específicos”; esta é uma prática pedagógica 

pautada na teoria vigotskyana que encontra seu fundamento na Zona de Desenvolvimento 

Proximal – a ZDP61. (BECKER, 1993, p. 122). Vejamos, o depoimento do 

colaborador/advogado e professor da AATR:  

 

Em relação a Teoria Geral do Estado, a gente discutia o papel da Câmara, do prefeito, 

dos deputados, mas pegando questões concretas. Uma vez, um colega nosso no dia do 

curso não pôde ir, não me lembro o motivo, e eu fiquei em uma situação difícil porque 

                                                 
61 Segundo (REGO, 1995, p. 73), para Vygotsky a ZDP se caracteriza naquilo que nomeou de “zona de 

desenvolvimento potencial ou proximal”, ou seja: é a “distância entre aquilo que ela [a criança] é capaz de fazer 

de forma autônoma (nível de desenvolvimento real) e aquilo que ela realiza em colaboração  com os outros 

elementos de seu grupo social (nível de desenvolvimento potencial) .  
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era Direito Civil.  Mas, mesmo assim, não arredei. Peguei o módulo e dei uma olhada. 

Vi que falava de Pessoa, Capacidade Civil, Bem Móvel e Imóvel, e seguia. E, aí eu 

tive uma ideia. Falei para a minha parceira do curso: Depois das apresentações dos 

grupos a gente chama dois cursistas e propõe a eles a simulação de um “rolo” 

envolvendo a compra e venda de um relógio um para o outro, em uma feira. Bem, e a 

partir daí a gente vai discutindo.  Foi um sucesso a aula. Eles fizeram a dramatização 

da venda do relógio. ” Discuti com eles que, neste caso, há uma exigência de 

formalidade, inclusive, se possível, deve ter registro em uma Escritura Pública. E 

continuei as discussões, levando-os a pensar sobre a capacidade jurídica. (Zé Luiz). 

(Informação Verbal). 

 

No campo dos estudos envolvendo a formação de professores, pesquisadores como 

Fernando Becker (1993, p.335), ao discutir a epistemologia do professor a partir de várias 

experiências docentes, observa: “a superação do apriorismo62 e, sobretudo, do empirismo é 

condição necessária, embora não suficiente, de avanços apreciáveis e duradouros na prática 

docente”. Neste sentido, a experiência do associado da AATR – Zé Luiz aponta para uma 

prática pedagógica que considera os saberes do educando o que torna a aprendizagem dos 

cursistas bem mais, significativa. Ainda no campo da pesquisa envolvendo a formação do 

professor cumpre observar o que nos ensina (GUIMARÃES, 2004, p. 108): 

 

[...] as disciplinas, além de proverem os conhecimentos para que foram instituídas, 

façam interfaces também com a experiência dos alunos, apoiando sua atuação, 

ampliando a interpretação da realidade, possibilitando surgimento de alternativas de 

atuação e acompanhando os desdobramentos dos problemas e das decisões adotadas 

por eles [...] 

 

O modo pelo qual o colaborador/advogado e professor da AATR/BA Zé Luiz provê o 

conhecimento aos cursistas, parece passar por esse viés dialógico, contextualizado, 

problematizador e pluridisciplinar. Continuemos a análise de sua narrativa: 

 

Noções de Teoria Geral do Estado - TGE e Noções de Teoria Geral do Direito. Eu 

ministrava as aulas de TGD. Eu começava perguntando, por exemplo, se alguém já 

teria sido parte em uma ação, por exemplo. E aí um deles respondia: ‘Ah, eu fui 

testemunha’; outro dizia, ‘Eu participei de uma ação possessória’. E a partir daí a 

gente começava a discutir o Direito, a Justiça, o funcionamento do judiciário como 

um todo e, aí vinham mil exemplos das dificuldades, dos temores: ‘- Pois é dr. a gente 

já chega naquele Fórum pequenininho...e é aquele negócio todo atapetado, o juiz me 

aparece lá com aquela toga preta...’ E, então, a gente começava a discutir a partir 

destas representações de distanciamento de opressão e violência. (Informação Verbal) 

                                                 
62 Sobre o apriorismo e o empirismo, diz Becker (1993, p. 15): “aprioristas são todos aqueles que pensam que as 

condições de possibilidade do conhecimento são dadas na bagagem hereditária: de forma inata. [...]. A postura 

apriorista opõe-se à empirista na medida em que relativiza a experiência, absolutizando o sujeito.  

O empirismo, segundo Chauí (CHAUÍ, 1996, p. 71): “[...] os defensores do empirismo afirmam que a razão, a 

verdade e as ideias racionais são adquiridas por nós através da experiência. Antes da experiência, dizem eles, nossa 

razão é como uma ‘folha em branco’, onde nada foi escrito. ”  
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É notável, a ideia dos gestores da AATR/BA de promover a socialização e a 

democratização do acesso aos saberes jurídicos parece estar estampada, neste procedimento 

didático-pedagógico. Ainda, sobre as metodologias empregadas por aqueles [associados 

colaboradores] que exercem o papel da docência na AATR/BA, em sua entrevista, a atual 

coordenadora [Lili] do Curso de Formação da AATR, relata: 

 

Por exemplo, o uso do Interdito Proibitório [– O que isso quer dizer, 

gente!?][ironizando o termo]. Então, a gente fala: “- o uso da Ação que Prioriza 

Manter as Pessoas na Posse do Imóvel”. Efetivamente, nós vamos dizer que: ‘vamos 

entrar com uma Ação no Judiciário pedindo para que surta aquele efeito e dê força, 

imediata’. Esta metodologia ajuda muito na melhor compreensão e manuseio dos 

instrumentos jurídicos, no dia a dia, do jurista na comunidade. Outra metodologia, 

bastante utilizada é aquela que envolve as targetas. Nós vamos promovendo a 

discussão sobre a estrutura do Estado (burocrática, autoritária, classista, racista), 

divisão de poderes e as bases da organização do Estado-Moderno: Poderes 

Legislativo, Judiciário e Executivo; as entidades federativas, competências de cada 

um destes entes. Durante a discussão, nós vamos juntos formando um painel [com 

vários fluxogramas] com toda esta estrutura e, ao final, o resultado é bastante rico. 

(Informação verbal). 

 

De acordo com a Advogada-Educadora da FDDHMMA/PB, Dra. Candida Moreira 

Magalhães (2001 a 2009), a experiência como “facilitadora” do Curso de Formação de Jurista 

Popular promovido pela Fundação Margarida Maria Alves foi um exercício “importante para 

construção de um mundo mais justo, solidário e respeitoso”, assim, diz ela: 

 

[...] o caminho metodológico foi o estabelecimento de diálogos em sala estimulando 

os participantes a reunir materiais que tivessem relação com a história de suas 

comunidades, articulando essas narrativas de vidas e lugares onde viviam, com os 

diversos direitos que eram estudados: constitucional que traça a garantia de direitos 

fundamentais de cidadania; os civis, com reconhecimento da pessoa na sua 

individualidade e dignidade, a ordem econômica justa, a propriedade, as relações 

contratuais e de parentesco; o mundo do trabalho digno e salários justos com direito 

a descanso e férias; o direito urbano, moradia e meio ambiente de qualidade como 

tripé do saneamento básico: água potável, coleta de resíduos e esgoto sanitário; 

educação pública com garantia de material didático, merenda escolar e transporte [...] 

(MAGALHÃES, 2018, p. 71 – 72). 

 

O relato da professora Magalhães (2018), corrobora a assertiva de Brandão (2007), 

referente a uma metodologia pautada no diálogo, qual seja, pressupor que “ambas as partes” 

envolvidas no processo de ensino-aprendizagem renunciem “suas porções narcísicas [...] para 

ouvir um ao outro, [...], esforçando-se por se entenderem”. (BRANDÃO, 2007, p. 58). 

Inarredavelmente, a pedagogia desta professora escapa do interior da “caixa” conservadora de 
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ensino, do modelo hermético, vedado, isolado do tipo “antidialógico”. Na visão de Boaventura 

de Sousa Santos (2007), “esta anti-pedagogia asfixiante subjaz ainda hoje a grande parte do 

ensino jurídico”. A propósito de se superar esta deformação jurídica faz-se necessário conceber 

“a dogmática jurídica [...] apenas um dos saberes que vigoram na sociedade. ” Para exemplificar 

a possibilidade plural de se estudar e investigar com cientificidade o Direito, o sociólogo 

português cita o projeto “Polos de cidadania”, um projeto pensado pela Universidade Federal 

de Minas Gerais e o projeto Direito Achado na Rua - desenvolvido pela Universidade de 

Brasília.  (SANTOS, 2007, p. 74 - 75).  (Grifos, meus). Estes projetos, a exemplo do Direito 

Achado na Rua, criado por Lyra Filho, e coordenado, atualmente, por José Geraldo de Sousa 

Júnior, certamente fomentam e disseminam saberes jurídicos em prol da erradicação da barbárie 

e o acesso democrático à justiça.  

A narrativa de um dos advogados-educadores da FDDHMMA, chamou-me a especial 

atenção devido ao fato de este ter exercido uma atividade pedagógica fundante ao bom processo 

de ensino-aprendizagem dos cursistas daquele período em que estivera à frente das atividades 

de ensino, em parceria com a Dra. Cândida Magalhães. Sua ação pedagógica consistia na 

tradução dos termos jurídicos encontrados nos textos das apostilas direcionadas aos cursistas, 

tornando-os palatáveis e compreensíveis. Segundo o advogado-educador:  

 

Ainda como estagiário, a experiência com a formação dos chamados ‘Juristas 

Populares’ (em sua grande maioria pessoas sem formação superior, mas com uma 

trajetória de liderança associativa e/ ou experiência de serviço comunitário 

significativo) me desafiou a traduzir a linguagem técnica e acadêmica do Direito em 

termos compreensíveis e relevantes para aqueles que, na prática, já lidavam com 

questões de justiça em seu cotidiano e no cotidiano de suas comunidades. (BRANCO, 

2018, p. 78). 

 

Rubem Alves (1991) poeticamente ilustra ─ em sua obra “Conversas com quem gosta 

de ensinar” ─ “receitas de como ser humano têm de ser ensinadas, aprendidas, preservadas. ”   

O grande professor salienta ainda que a linguagem é o canal da aprendizagem. Neste jaez, vale 

reiterar, o ato de transpor a linguagem rebuscada e quase ininteligível para termos 

compreensíveis significa ressignificar o Direito. Ademais, é preciso se livrar dos entraves 

linguísticos. “Das treliças, sulcos, teias, redes...” (ALVES, 1991, p. 59 - 72). 

Branco (2018) depõe sobre a sua experiência junto aos cursistas; o que significou para 

ele ensinar e conviver com o grupo: 
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[...] as relações interpessoais [...] muito me ensinaram sobre a realidade do processo 

educativo, fazendo-me perceber que: 1 – ensinar tem a ver com superar a distância 

entre ‘teoria’ e ‘prática’; 2 – toda educação que vale à pena é necessariamente, uma 

educação libertadora e para cidadania. (BRANCO, 2018, p. 79) 

 

Os relatos dos professores associados da AATR e FDDHMMA, acompanham 

Guimarães (2004, p. 110), quando este afirma: “Ao que parece, ouvir mais e melhor os alunos 

pode ser uma maneira de construir entrelaçamentos da teoria e da prática” superando, assim, 

“um ‘modo de fazer bancário’ [...] que enlaça diferentes códigos culturais, tradições étnicas e 

religiosas” (DAUSTER, 2007, p. 81). Neste tipo de ação pedagógica, certamente, consiste “o 

processo educativo”; na objetiva “passagem da desigualdade à igualdade”. Tal procedimento 

só encontra solo fértil para fecundação e consequente crescimento e vida saudável e abundante, 

na democracia. Fora dela, não há possibilidade de mudança. (SAVIANI, 1983, p. 81). 

 

3.2.2 - Elementos constituintes de uma Educação Jurídica Popular 

 

 

Antes de tratar sobre os elementos constitutivos da Educação Jurídica Popular, toca-

me uma breve reflexão, sobre a Pedagogia, [ou Pedagogias]?  

A educação precede a tudo. Adorno se reportou à educação como uma “exigência que 

Auschwitz não se repita”. Segundo o pensador alemão desnecessário seria até tentar “justificá-

la”. E mais. “Justificá-la teria algo de monstruoso em vista de toda monstruosidade ocorrida”. 

“Que Auschwitz não se repita” (ADORNO, 1995, p. 119).  

Müller (2012), ao tratar do pensamento pedagógico brasileiro, lembra que a população 

brasileira já passou por uma série de histórias de escravidão, opressão devido à cor, à raça, ao 

gênero, à preferência sexual, religião. A história registrou avanços na civilização brasileira e 

aprouve à educação grande parcela de contribuição. “Infelizmente esquecida e apagadas as 

luzes e as virtudes postas de lado”. Esmaecidas as virtudes, toma o seu lugar o maniqueísmo. 

Neste cenário autoritário e opressor surgem educadores desenvolvendo metodologias 

pedagógicas embasadas em vertentes humanistas-progressistas, alguns deles nessa direção, 

protagonizaram resistências:  Moacir Gadotti, Paulo Freire, Rubem Alves, Marilena Chauí, 

Florestan Fernandes, e tantos outros. A discussão é bastante longa, aqui caberá uma breve, 

contudo pontual provocação: “uma coisa é certa: de um passado muito presente o pensamento 

pedagógico busca uma práxis”, para a resistência. Para tanto, faz-se necessário enfrentar os 

problemas que reiteradamente têm sido impostos ao campo da Pedagogia (má qualidade das 
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escolas, avaliação tecnicista e excludente, repetência e evasão escolar, ‘má qualidade das 

aprendizagens’).  Este último apontado pelo autor é um dos pilares do ensino. Sua proposta, 

que encontra ressonância nos autores já citados passa pelo “comprometimento e real 

transformação”. O caminho para uma Pedagogia Libertadora se traduz em “um processo de 

uma luta contra si mesmo à tomada de consciência e contínua; o engajamento, por uma real 

mudança” (MÜLLER, 2012, p. 64-72). 

É clarividente, a atenção deve ser elemento presente nas práticas educativas por parte 

de todos os atores sociais envolvidos direta ou indiretamente com estes saberes específicos da 

ciência da educação – pedagogia -; devem ter ciência das armadilhas pedagógicas, as quais 

foram nomeadas por Paulo Ghiraldeli Jr. de ‘tecnicismo pedagógico’, o qual “proclama o fim 

da pedagogia enquanto um pensar complexo sobre a educação”. Esta pedagogia, 

contemporânea, “passa a entender a educação como o que se deve fazer a partir da escolha 

ótima de procedimentos que visam a melhor performance para a aquisição de determinadas 

habilidades”. Uma temeridade. (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1991, p. 40). 

Educação. Considerando que educação passa pela consciência de seu inacabamento, 

evoco o exemplo de “educação perfeita” uma metáfora narrada por Rubem Alves. Trata-se da 

vespa-solitária e de seu ciclo de vida ─ reprodução e morte. Segundo o filósofo, “numa eterna 

caçada que se repete há milhares de gerações, ” a vespa, à época de sua reprodução, sai em 

busca de sua presa, geralmente, uma aranha do tipo caranguejeira. Ao encontrá-la, travam uma 

luta mortal, “pica-a várias vezes, paralisando-a viva”.  Ato contínuo, a vespa arrasta a indefesa 

aranha para o seu ninho. Lá a vespa deposita, sobre a aranha, seus ovos e fecha o ninho com 

areia. “Depois disto sai e morre”. Suas larvas se alimentarão da “carne viva da aranha” e sairão 

do ninho quando chegarem à fase adulta.  “Crescerão sem ter nenhuma mestra que lhes ensine 

o que fazer, [...], farão exatamente o que fizeram sua mãe, sua avó, e todos os ancestrais...”  

(ALVES, 1991, p. 57). (Grifos do autor). 

A metáfora presente à narrativa de Alves instiga, provoca, faz pensar na educação. 

Mais. Na sua constituição. O próprio filósofo desenvolve uma longa e densa reflexão sobre a 

educação, a repetição e a consciência. E conclui: “À vespa são poupadas as dores da 

aprendizagem. Todo o conhecimento necessário à sua vida já está presente, inconscientemente, 

no seu corpo. Objetivamente, programada perfeitamente para viver e para morrer. ” No modo 

de argumentar de Bourdieu, este se propõe a pensar o ser humano em termos racionais, ou seja, 

subjetivamente, na sua capacidade livre e infinita de engendrar pensamentos, percepções, 
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expressões e ações. Ponderar sobre a sua incompletude. Nesta perspectiva bourdieusiana como 

produto histórico, segundo o sociólogo: 

 

[...] o habitus produz as práticas, individuais e coletivas, portanto, da história, 

conforme aos esquemas engendrados pela história; ele garante a presença ativa das 

experiências passadas que, depositadas em cada organismo sob a forma de esquemas 

de percepção, de pensamento e de ação, tendem, de forma mais segura que todas as 

regras formais e que todas as normas explicitas, a garantir a conformidade das práticas 

e sua constância ao longo do tempo, [...], as práticas não se deixam deduzir nem das 

condições presentes que podem parecer tê-las suscitado nem das condições passadas 

que produziram o habitus, principio durável de sua produção. Só se pode explicá-las, 

portanto, com a condição de relacionar as condições sociais nas quais se constitui o 

habitus que as engendrou. (BOURDIEU, 2009, p. 89-92). 

 

Tal qual Bourdieu, o filósofo Alves crê que o ser humano se constitui nas relações com 

o mundo, e explica: “as receitas de como ser humano têm de ser ensinadas, aprendidas, 

preservadas. E isto se faz através da linguagem. [...]. Educação é o processo pelo qual 

aprendemos uma forma de humanidade. E ele é mediado pela linguagem. ” (ALVES, 1991, p. 

58). Consequentemente, aqui também vale lembrar Paulo Freire (2016, p.227):  

 

O eu dialógico, pelo contrário, sabe que é exatamente o tu que o constitui. Sabe 

também que, constituído por um tu – um não eu -, esse tu que o constitui se constitui, 

por sua vez, como eu, ao ter no seu eu um tu. Desta forma, o eu e o tu passam a ser, 

na dialética destas relações constitutivas, dois tu que se fazem dois eu. 

 

O legado de Bourdieu estimula uma reflexão compreensiva dos “efeitos simbólicos da 

linguagem”. A rigor, segundo o sociólogo “o discurso jurídico é uma palavra criativa, que faz 

existir o que ela enuncia”. Nesta senda, a língua não se resume em um conjunto de códigos e 

signos linguísticos com exclusivo fito da comunicação, faz-se necessária a “eficácia simbólica” 

que dependerá da credibilidade de quem fala. “Em outras palavras, a forma e o conteúdo do 

discurso dependem da relação entre o habitus63 e um mercado definido por um nível de tensão 

mais ou menos elevado”. (BOURDIEU, 1998a, p. 28 e 67). Neste ponto, é interessante observar 

a importância da “conectividade intrínseca da realidade social e o raciocínio sociológico” de 

Bourdieu, ao refletir corpo e alma. Por este viés, a percepção do mundo de um dado universo 

                                                 
63 Habitus: é um conjunto de desejos, vontades e habilidades, socialmente constituídas, que são ao mesmo tempo 

cognitivas, emotivas, estéticas e éticas. (WACQUANT, 2002, p. 102). 
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deverá se dar por meio do corpo, assim, será “a partir do corpo” por meio da prática social o 

princípio da superação da “illusio64 como esta maneira de estar no mundo”. 

Nesta linha argumentativa bourdieusiana, Loïq Wacquant (2002, p. 103),  

 

[...] considera que as mais fundamentais e distintas competências que nós possuímos 

como seres sociais são conhecimentos e habilidades personificados, que operam sob 

o discurso e a consciência, em um sentido encarnado que surge de fora da mútua 

interpenetração do ser no mundo. 

 

Então, segue-se, em uma perspectiva bourdieusiana, com o necessário esforço 

consciente que exige uma análise reflexiva, uma explanação envolvendo um movimento pela 

Formação de Juristas Populares. Nesse ato, a Fundação de Defesa de Direitos Humanos 

Margarida Maria Alves, por meio de sua Revista - 2018, intitulada Formação Jurídico-

Popular: Sistematização da Experiência de Formação de Juristas Populares (1999 a 2017) 

apresenta uma série textos ligados ao Curso de Formação de Juristas Populares desde a sua 

inauguração, no ano de 1999.  Cumpre observar, este tipo de movimento em prol da Educação 

Jurídica Popular torna-se o ponto central das atenções do grupo de agentes colaboradores da 

FDDHMMA, no início no ano de 1999; entretanto, implica registrar haver projetos similares 

de Educação Jurídica Popular, inclusive, em execução, em países “como Filipinas, Peru e 

Índia”. No Brasil, vale reiterar, amplamente difundido por ONGs, principalmente, AATR/BA 

e THEMIS/RS.  

No campo da educação jurídica popular este projeto auspicioso surge como um projeto 

de enfrentamento, conquanto nomeado “guerrilha” jurídica ─ enquanto instrumento de direitos 

─ contra as injustiças sociais direcionado para a formação de lideranças populares para que as 

mesmas possam acessar a justiça “e exercer os seus direitos de cidadania”, junto as suas 

comunidades. Além do que, estes sujeitos também deverão multiplicar o conhecimento jurídico 

apreendido “ampliando o acesso à justiça, principalmente, para as pessoas mais vulneráveis 

                                                 
64 Illusio: Segundo Aguiar (2017), Pierre Bourdieu, ao se referir “ao termo – cuja origem vem da raiz ludus (jogo) 

– ele extrai da obra de Huizinga, Homo Ludens, essai sur la fonction sociale du jeu (1938), onde a illusio surge 

associada à ideia de estar no jogo, estar envolvido no jogo, levar o jogo a sério. [...] O que a noção de illusio reflete, 

como interesse em um campo, é uma cumplicidade e o ajustamento entre as estruturas mentais dos sujeitos (seu 

habitus ou suas disposições) e as estruturas objetivas (os próprios campos, suas regularidades, os alvos em jogo, 

as disputas), manifestados numa tendência à ação, ao investimento, que nasce desse acordo. ‘A illusio é essa 

relação encantada com um jogo que é produto de uma relação de cumplicidade ontológica entre as estruturas 

mentais e as estruturas objetivas do espaço social’. [...] a illusio não passa pela consciência: ‘A illusio não é da 

ordem dos princípios explícitos, de teses que apresentamos ou defendemos, mas da ação, da rotina, de coisas que 

fazemos porque sempre fizemos assim’. (AGUIAR, 2017, p. 231-232). 
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econômica e socialmente. (SILVA e COELHO, 2018, p. 12). Neste passo, os elementos 

constituintes da Educação Jurídica Popular se fundam no pluralismo jurídico; 

desencastelamento do saber jurídico; participação popular e “reorganização dos movimentos de 

massa”; sujeito de conhecimento e sujeito de direito: protagonistas sociais (SOUSA JUNIOR, 

2015, p.222).  

 

3.2.2.1 - Pluralismo Jurídico 

 

 

Sob um olhar periscópico pude constatar, os cursos de Formação de Juristas 

Leigos/Populares promovidos pelas entidades pesquisadas, por ora, estão voltados para a luta 

contra as injustiças sociais. É insofismável. Os desafios tanto da AATR/BA, quanto da 

FDDHMMA/PB consistem basicamente na execução de “um projeto construtor de novas 

formas de se fazer e pensar o direito à luz do pluralismo jurídico. ”  (MENDONÇA, 2015, p. 

252). É perceptível que nessa nova narrativa o Direito é vislumbrado por outro prisma – sob 

uma ótica plural ─ que não a monista, cujo alicerce se funda em uma ideologia dogmática-

positivista. Segundo Antonio Carlos Wolkmer (2001, p. 171), 

 

O novo pluralismo jurídico, de características participativas, é concebido a partir de 

uma redefinição da racionalidade e uma nova ética, pelo refluxo político e jurídico de 

novos sujeitos – os coletivos; de novas necessidades desejadas – os direitos 

construídos pelo processo histórico; e pela reordenação da sociedade civil – a 

descentralização normativa do centro para a periferia; do Estado para a Sociedade; da 

lei para os acordos, os arranjos, a negociação. É portanto, a dinâmica interativa e 

flexível de um espaço público aberto, compartilhado e democrático.   

 

Mas, afinal de contas, em que consiste o pluralismo jurídico? De acordo com 

Wolkmer, o pluralismo jurídico inaugura um jeito plural de pensar o Direito. O pluralismo 

jurídico se opõe, exatamente, ao monismo – o Direito dogmático que “mascara as contradições 

e as diversidades” do pluralismo; nesta senda, tudo deve seguir o seu curso em consonância 

com a norma. De outro modo, o pluralismo Jurídico tem por princípio dialogar com os 

Movimentos Sociais. São estes novos sujeitos coletivos que, através de práticas sociais 

emancipadoras, militam por garantias como a da autonomia e, a da liberdade. 

Com efeito, neste processo de transição de paradigmas há de se considerar o Estado. 

Esta nova cultura jurídica pluralista e democrática, até reconhece a importância do Estado, 

contudo, nega, “[...] que o Estado seja a fonte única e exclusiva de todo o Direito”. Nesse 
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sentido, os Movimentos Sociais terão o desafio de semear lírios sobre pedras para “o 

florescimento de uma nova cultura jurídica”. (WOLKMER, 2001, p. 183).  

A perspectiva da pluralidade está pautada no “‘Direito Vivo’, que não se prende a 

doutrinas, dogmas, normas de decisão ou prescrições estatais, mas provém da ‘vida concreta e 

diária das pessoas”. Exemplo deste exercício do “Direito Vivo” faz-se presente nas obras de 

autores defendentes desta vertente emancipatória, como, “Roberto Lyra Filho e as investigações 

do pluralismo legal de Boaventura de S. Santos, José Geraldo de Souza Júnior”. (WOLKMER, 

2001, p. 193 e 214). Este último destaca-se por desenvolver o Projeto voltado para os Direitos 

Humanos: “Direito Achado na Rua”; o mesmo, tem por pressuposto uma concepção humanista 

e emancipatória do Direito, na Universidade Federal de Brasília – UnB.  

Essas breves considerações serviram, e, ainda servem para problematizar a temática 

da difusão e sistematização do exercício plural do Direito, a partir de entidades como a AATR 

e FDDHMMA, obtemperando-se a uma ordem jurídica respaldada no monopólio jurisdicional 

do Estado.  

 

3.2.2.2 -  Desencastelamento do saber jurídico 

 

 

O distanciamento dos saberes jurídicos no seu formato presunçoso e soberbo, além de 

sua desmistificação, tem sido o desafio de todos os educadores envolvidos com a Educação 

Jurídica Popular. Tal qual “as práticas sociais instituintes do Direito, ” as ações pedagógicas no 

campo da Educação Jurídica Popular deverão passar por um contínuo processo de (res) 

significação de seus “sujeitos e de suas práticas emancipatórias”. (MENDONÇA et al, 2015, p. 

246). Com efeito, os esforços dos atores sociais que militam neste campo jurídico-social 

(espaço de disputa dos interesses mais diversos) estão enredados, em prol, dentre outros, do 

objetivo de “retirar do âmbito exclusivo das universidades e dos bacharéis” o beneplácito de 

exercer, através do Direito, direitos constitucionalmente e democraticamente, dados. 

“Comunicar” saberes, ensinar e aprender. Ao modo de Rubem Alves, significa dizer 

simples (mente): dizer o direito para “matar a fome” de justiça. Ora, segundo as palavras de 

Mário Sérgio Cortella, “não sacia a fome quem lambe pão pintado. ” Por analogia, se poderia 

dizer dos saberes jurídicos. Eles precisam ser objetivamente palpáveis e acessíveis a partir de 

uma perspectiva do Direito vivo e dinâmico. Nesta concepção as práticas pedagógicas e a 

efetiva socialização do Direito teriam o condão de fomentar “a atuação dos sujeitos coletivos 
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de direitos [...] para que a aplicação da Constituição não se volte contra o humanismo 

pretendido no momento revolucionário no Brasil” (NARDI et al, citado por SOUSA JUNIOR, 

2015, p. 38). (Grifos do autor). De outro modo, a letra da lei expressa em códigos sóbrios, 

densos, cerimoniosos e acessíveis tão somente a um grupo seleto de uma casta privilegiada, 

como o pão pintado, não passaria de mera expectativa de direito.  

Carlos Drummond de Andrade (2010), retrata com grande sensibilidade, neste 

fragmento de poema, “Nosso tempo”, a perseverança e a força do poder de resiliência dos atores 

sociais que apesar de despojados, até da dignidade, resistem na luta pelo bem-comum e no 

acesso à justiça: 

 

Nosso tempo 

Autor: Carlos Drummond de Andrade 

 

Esse é tempo de partido, 

Tempo de homens partidos. 

 

Em vão percorremos volumes, 

viajamos e nos colorimos. 

A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. 

Os homens pedem carne. Fogo. Sapatos.  

As leis não bastam. Os lírios não nascem de lei. 

Meu nome é tumulto, e escreve-se na pedra. 

 

[...] 

 

Este é tempo de divisas 

Tempo de gente cortada 

De mãos viajando sem braços, 

obscenos gestos avulsos. 

 

[...] 

 

O poeta 

Declina de toda responsabilidade 

Na marcha do mundo capitalista 

E com suas palavras, intuições, símbolos e outras 

armas promete ajudar 

a destruí-lo 

como uma pedreira, uma floresta, 

um verme. 

 

Fonte: (ANDRADE, 2010, p. 26-32) 

 

Reminiscências. As experiências do poeta em relação às confusões e pelejas de seu 

tempo convidam o leitor a sentir o desconforto social que não ficou encarcerado na década de 

1940, antes, porém, ecoa sobremodo, na primeira década deste novo século. Efetivamente, a 

formação jurídico-popular e o protagonismo dos Juristas Leigos/Populares devem junto as 

instâncias administrativas e judiciais promover democraticamente o acesso do povo carente, à 

justiça.  

Não se pode olvidar que este projeto de Educação Jurídica Popular é auspicioso na 

medida em que constrói junto aos movimentos sociais um conceito de Direito para além das 

formalidades e rigidez, próprias deste campo de poder. “Desencastelar o monopólio do saber 

jurídico” para a emancipação popular e a formação política em prol da superação da barbárie; 

socializar o saber jurídico, nisto consiste a Educação Jurídica Popular praticada por advogados 

e advogadas associados (as) à AATR-BA. O propósito de “desencastelar” o saber jurídico 

encontra morada na ideia de “retirar este saber do âmbito exclusivamente acadêmico, levando-
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o ao cidadão comum”. Outro fator preponderante a ser considerado na Educação Jurídica 

Popular é a linguagem jurídica. Uma ferramenta historicamente utilizada como instrumento de 

poder e dominação, neste projeto de formação democrática e emancipatória a proposta 

pedagógica consiste, em um primeiro plano, em socializar a linguagem jurídica tornando-a 

palatável, portanto, acessível. (ROCHA, NUNESMAIA JÚNIOR, et al., 2006a, p. 42). 

Além da “excessiva formalidade dos processos judiciais”, tais como, a linguagem 

rebuscada, entremeada do palavrório, dito juridiquês, importa considerar que os procedimentos 

judiciais ainda são orquestrados por um conjunto de “atos quase que exclusivamente escritos: 

petição inicial, contestação, réplica, despachos, prova documental, pericial, comunicação às 

partes, decisão, sentença”, ou seja, todo este arcabouço jurídico irá compor, configurar os autos 

do processo. (ROCHA, NUNESMAIA JÚNIOR, et al., 2006b, p. 32). Todos estes atos 

procedimentais terminam por reduzir drasticamente o acesso democrático à justiça, tornando-a 

manuseável somente a um “seleto” grupo denominado operadores do Direito. Um campo quase 

impenetrável. Mais um. Um campo de poder restrito ao grupo social, político e 

economicamente, dominante. 

 

3.2.2.3 - Participação popular e “reorganização da massa” 

 

 

Oxalá seja possível aos atores sociais envolvidos no processo de Educação Jurídica 

Popular aprofundar reflexões acerca da importância “de estar junto, [pois], a construção é 

coletiva”. Segundo o pensamento presente na narrativa de pesquisadores como Gohn (1999), 

Bourdieu (2010; 2015), a Educação Jurídica Popular teria esse papel de forjar a consciência das 

lideranças de base, para que estes, junto às suas comunidades no interior dos espaços sociais 

fomentem a transformação social.  

 

Internamente, eles [as lideranças] trabalham com coordenações e comissões; não 

havendo diretorias; a composição interna dos participantes se diferencia pelos papéis: 

agentes pastorais, padres, freiras, líderes populares, várias assessorias. (GOHN, 1999, 

p.36) 

 

Assim, a Educação Jurídica Popular tem o condão de dar a conhecer os instrumentos 

e as regras do jogo a ser jogado. (GOHN, 1999, p. 20).             
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Machado (2010), ao trazer para discussão o grande literato Rui Barbosa, o “Águia de 

Haia”65, vigoroso orador, advogado, jurista, deputado provincial, deputado geral, ministro da 

Fazenda; observa a autora que, uma das facetas de Rui Barbosa foi ser um “conhecedor 

profundo da realidade brasileira”, tanto que, chegou a escrever um “minucioso projeto de 

educação pública”. (MACHADO, 2010, p. 11). Ainda no séc. XIX, elaborou vários pareceres 

sobre o ensino. Trabalhou contra todos os empecilhos que de algum modo pudessem atravancar, 

empobrecer e/ou enfraquecer a educação popular; com efeito, considerava que o legado de um 

país consiste em um ensino forte. Do literato evoco uma reflexão cujo fito é o de fortalecer e 

revigorar o caráter pedagógico democrático deste Educador Popular. Diz ele: 

 

[...] emancipar e instruir é a forma dupla do mesmo pensamento político. [E pergunta]. 

Que haveis de oferecer a esses entes degradados, que vão surgir da senzala para a 

liberdade? [A abolição da escravatura era iminente] O batismo da instrução. Que 

reservareis para suster as forças produtoras, esmorecidas pela emancipação? 

(MACHADO, 2010, p. 86). 

 

Para responder as questões suscitadas Rui Barbosa conta com a contribuição de 

Tavares Bastos: “O ensino, esse agente invisível, que, centuplicando a energia do braço 

humano, é sem dúvida a mais poderosa das máquinas de trabalho” (BASTOS apud 

(MACHADO, 2010).  Neste ponto, é razoável um parêntese. É notável considerar o quanto Rui 

Barbosa era criterioso ao construir a narrativa de seus pareceres. Segundo Machado (2010, p. 

53), uma de suas características consistia na diversidade de “textos contendo muitas notas de 

rodapé”, além de “uma imensa riqueza em termos de fontes” e considerável “preocupação com 

suas referências”. As notações de Bastos e outros autores trazidos nos pareceres de Rui Barbosa, 

demarcam o caráter rigoroso de Barbosa, em relação aos teóricos que junto com ele 

fundamentaram suas proposições.  

                                                 
65 Rui Barbosa recebeu o cognome de "Águia de Haia" do Barão do Rio Branco que era o Ministro das Relações 

Exteriores na época da 2ª Conferência Internacional da Paz em 1907 "um diplomata de grandes qualidades e 

também um excelente criador de slogans", segundo dr. Américo Jacobina Lacombe. Rio Branco pensava enviar 

para a Holanda uma "embaixada de águias", (Rui Barbosa e Joaquim Nabuco) tal como tivéramos no Império "um 

ministério das águias" – 21º Gabinete Conservador de Pedro de Araújo Lima, Marquês de Olinda – assim chamado 

por Joaquim Nabuco em virtude da experiência dos ministros que o compuseram. Nabuco não aceitou a missão, 

mas colaborou muito informando Rui Barbosa sobre o perfil dos delegados estrangeiros que compareceram à 

Conferência.  

(FONTE: Fundação Casa de Rui Barbosa:http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=298&ID_M=762) 

.  
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Outro ponto a ser levantado como elemento constituinte da Educação Jurídica Popular 

trata-se da participação popular e ‘reorganização da massa’. Esta reorganização, certamente, 

passa pelo apoio logístico da Igreja, Sindicatos, Associações (de bairro, reciclagem), 

Movimentos Comunitários. Sem adentrar os pormenores, importa ressaltar o quanto as mazelas 

da política neoliberal (crise da ética, perdas de direitos trabalhistas, degradação ambiental, 

desemprego, desmonte dos sindicatos etc.) fragmentou e desmobilizou as massas, alienou e 

desumanizou o indivíduo.  

Para Wolkmer (2001), a reorganização das massas passaria pela ressignificação da 

ética – “ética da alteridade”. O autor desenvolve a reflexão em torno do tema considerando o 

mesmo, “enquanto expressão de valores emergentes (emancipação, autonomia, solidariedade e 

justiça) ”. Em que consistiria, exatamente, a ética da alteridade? Segundo (WOLKMER, 2001, 

p. 269): 

 

[...] é uma ética antropológica da solidariedade que parte das necessidades dos 

segmentos marginalizados e se propõe gerar uma prática pedagógica libertadora, 

capaz de emancipar os sujeitos históricos oprimidos, injustiçados, expropriados e 

excluídos. 

 

Por este viés de organização coletiva estes sujeitos de forma solidária e autônoma 

vindicam por meio de práticas concretas democráticas a transformação social para o bem-

comum, a emancipação, solidariedade, autonomia e justiça. Por fim, a reorganização das massas 

significa implementar aquilo que Freire nomeou de Pedagogia Libertadora. Uma educação que 

aponta possibilidades, inclusive, o direito a ter e reivindicar direitos.   

 

3.2.2.4 - Sujeitos de conhecimento e de direito: protagonistas sociais 

 

 

A participação popular significa conceber atores sociais, protagonistas, autônomos, 

imbuídos de capacidade e poder de resistência. A incorporação de novas práticas e diferentes 

saberes implicam, necessariamente, operar com certa urgência a partir de uma cisão cirúrgica 

o conhecimento dogmático, dissecando possibilidades de se retirar as “paredes” das salas de 

aulas das Faculdades de Direito; articulando “novos” sujeitos coletivos de direitos, com as 

gentes de sua comunidade. Esta concepção emancipadora do Direito tem como expoente o 

professor José Geraldo de Sousa Junior. O pesquisador não mediu, e não mede esforços no ato 
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de articular o movimento O Direito Achado na Rua “[...] sugerindo alterações que conduzam à 

emancipação de novos sujeitos de direitos coletivos” (SOUSA JÚNIOR, 2015, p. 225). 

Como mostra José Geraldo de Sousa Júnior (SOUSA JÚNIOR, 2001, p. 257), ao 

analisar projetos que contemplam práticas normativas de variadas nuanças têm-se claro que o 

pluralismo jurídico concebe novos sujeitos coletivos. Na sua compreensão, “os movimentos 

sociais” instituem a partir da década de 1970, uma rede de relações sociais plural, “isto é, do 

modo como vivem suas relações, identificam interesses, constituem-se coletividades políticas, 

sujeitos coletivos”. É irrefutável. A relevância da “utilização da noção de sujeito, na designação 

dos movimentos sociais” acontece nas trocas entre a interioridade e a exterioridade, no interior 

do campo – espaço de poder. Estas identidades coletivas vão sendo forjadas, “como forma de 

exercício de suas autonomias e consciência de um projeto coletivo de mudança social a partir 

de suas próprias experiências”. A pretensão democrática destes novos atores sociais reside na 

produção de normas em uma perspectiva infra estatal.  

Para Wolkmer (2001, p. 237), os sujeitos coletivos “não devem ser pensados em 

termos de identidades humanas que sempre existiram, segundo critério de classe, etnia, sexo, 

idade, religião”, características estas representativas de um sujeito “manco”, melhormente 

dizendo, sujeito submisso, dominado e alienado à ideologia do capital. A ideia imanente 

explicitada nas obras de autores como Santos, Sousa Júnior, Lyra Filho, Bourdieu, Freire, e 

outros que comungam tais linhas de pensamento, consiste de acordo com Sousa Júnior (2001, 

p. 261), na “retomada e ampliação de um conceito de ‘sujeito’”, isto significa, 

excepcionalmente, tomar o “novo sujeito histórico coletivo” como representante, efetivamente, 

da “população oprimida de camponeses, trabalhadores, indígenas, negros, menores [crianças e 

adolescentes], mulheres, marginais, enfim grupos sociais atingidos pela miséria e pobreza”. 

Nesse sentido, “o novo sujeito se emancipa como sujeito de direito, um novo modo de produção 

social”, política e jurídica. Assim, é possível pensar nos novos sujeitos coletivos de direito, uma 

categoria “mais concreta que tem a vantagem de melhor retratar a práxis de um sistema político 

– econômico”, fragilizado por uma grande maioria dos povos, oprimida. Uma Pátria amada (?) 

maltratada.  
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3.2.3 - Projeto Político Pedagógico do Curso (PPC). 

 

Como espelho, a Educação Jurídica Popular prospectada pelas entidades pesquisadas 

reflete os descompassos e percalços do sistema educacional brasileiro. Segundo Coêlho 

(COÊLHO, 2012, p. 16): 

 

A sociedade, a educação, a escola e os indivíduos parecem órfãos de ideias, valores, 

representações, costumes e hábitos que definem e justificam a existência coletiva, e 

de determinados tipos de indivíduos que se reconhecem e são reconhecidos por 

participarem de tradições culturais que são, ao mesmo tempo, conservadas, recriadas 

e transformadas. A perda desse conjunto e a escassez de projetos coletivos têm 

comprometido a dimensão criadora da cultura, da educação, da escola e dos 

indivíduos. (Grifos do autor). 

 

As entidades, por ora, investigadas revelaram a pretensão de estruturar um Projeto 

Pedagógico coletivo de Educação Jurídica Popular nos moldes da Pedagogia Libertadora 

prospectada por Freire e seus seguidores, haja vista, o material pedagógico utilizado tanto pela 

AATR/BA, quanto pela FDDHMMA/PB conter marcadamente, um discurso ideológico 

articulado e incorporado; ambos coadunam nesta vertente.  O que está em questão é refletir 

racionalmente se os projetos das entidades investigadas, explicitamente, prospectam 

proposições que contemplam “os interesses reais da população majoritária” apontadas em seus 

programas. (VEIGA, 1995, p. 13). A autora, relevante pesquisadora na área da educação, 

propõe discutir um projeto pedagógico a partir de duas dimensões: a política e a pedagógica.  

A dimensão política é bastante perceptível devido ao “caráter progressista da 

educação” proposta. O arcabouço do material pedagógico [das duas entidades] coletado no 

decorrer da pesquisa reflete de modo bastante objetivo o caráter político e ideológico da 

Formação de Juristas Leigos/Populares. Neste ponto, destaco alguns trechos de depoimentos de 

gestores e ex-gestores (diretores/as e coordenadores/as) das entidades AATR e FDDHMMA, 

que efetivamente, demonstram e confirmam o caráter político dos Programas de Formação: 

 

Na constituição e na formação dos cursos era muito importante as parcerias 

(sindicatos, ONGs, Universidade de Barreiras, as Pastorais) que a gente tinha nas 

regiões. Normalmente, juntávamos quatro ou cinco municípios e formava uma turma 

de 40 pessoas. O pessoal fazia um diagnóstico [seguindo um roteiro] dos problemas 

pontuais da região, tais como questão possessória, questão do trabalho escravo, 

questão previdenciária e, até questões acerca do Direito Eleitoral quando estávamos 

próximos ao período eleitoral. Também, buscávamos recortes de notícias da região 

em jornais e revistas e fazíamos cruzamento destas com os conteúdos dos módulos. 

(Zé Luiz). (Informação verbal). 
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O ano em que o advogado e ex-presidente da AATR, Zé Luiz, dirigiu a entidade foi o 

de 1992. Politicamente, em sua fala o ex-diretor deixa transparecer as questões políticas e 

ideológicas contidas no material pedagógico distribuído aos Juristas em formação. Ao ser 

interpelado sobre o impacto político das informações levadas para serem discutidas nos cursos, 

o educador popular, explica: 

 

Eu acho que foi um marco. Um divisor de águas. Como já vinha falando, né, com este 

perfil de formação pautado no Direito Básico, ou seja, no Direito Civil, no Direito 

Possessório, no Direito Trabalhista, Direito Penal, Direito Previdenciário, e outras 

noções de direito-, o sujeito ia se empoderando de conhecimentos para reivindicar 

com mais firmeza, direitos e, perder também o temor de enfrentar uma autoridade 

Policial, encorajando-os: você pode! Você é um cidadão! (Zé Luiz) (Informação 

verbal).  

 

Sobre questões políticas/sociais, e suas implicações no Projeto Pedagógico 

prospectado pela AATR/BA, a atual coordenadora do Curso de Formação da AATR/BA, 

enuncia: 

 

[...] a fim de articularmos as diretrizes do curso, planejarmos, enfim. Neste momento, 

os elementos culturais e impactos sofridos pela comunidade aparecem. Por exemplo, 

estamos desenvolvendo um curso com uma Comunidade Quilombola. É importante 

conhecer de que modo esta comunidade está sendo impactada pelo empreendimento 

“tal”, então, os casos práticos que assistimos outrora, servem para que eles saibam que 

não estão sós, nesta luta! Por exemplo: quais os aspectos culturais desta comunidade 

que chamam a atenção? Qual é o conflito que esta comunidade enfrenta? O que fazem 

em seu momento de lazer e festividades? Tudo isso, inclusive, acaba contribuindo nas 

místicas. Isso aparece neste contexto prévio de articulação da turma. Assim, na 

medida em que as etapas foram acontecendo e que estes pontos críticos do Estado 

racista foram aparecendo, mulheres [cursistas] que eram violentadas foram 

dando relatos de violência doméstica [elas choraram muito]. Este foi um sinal 

para reformularmos o módulo seguinte, incluindo a temática na pauta. [...] é 

possível perceber que aquela situação de violência estava bem escondidinha e, 

quando trabalhamos a Estrutura Sociocultural do Estado e suas contradições, 

foi como um start para ela. (Lili) – (Informação verbal). (Grifos meus). 

 

A questão levantada por uma das mulheres participantes do Curso de Formação no que 

tange à violência de gênero, acabou suscitando e desenvolvendo naquele grupo a necessidade 

de discutir a temática da violência doméstica. A sensibilidade do grupo no sentido de rever e 

reformular o planejamento fazendo as devidas adequações demonstra o quanto o Programa do 

Curso se apresenta politicamente flexível, qual seja pensando por um viés democrático. 
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                      Fonte: (AATR, 2010) 

 

Um projeto educacional deve considerar em seus objetivos aspectos que, 

fundamentalmente, reflitam o firme compromisso com a formação para cidadania. Neste passo, 

vale refletir sob a outra dimensão do Projeto Educacional ─ a Pedagógica. Exemplo. Quando 

se faz aproximações junto à narrativa dos documentos apresentados pela equipe de 

educadores/coordenadores da FDDHMMA/PB, transparece haver se instaurado entre os 

sujeitos da equipe pedagógica e os Juristas Populares um pacto tácito-democrático. A 

participação na elaboração desse projeto de Educação Jurídica Popular, segundo a Coordenação 

do Curso de Formação de Juristas Populares, pauta-se por uma ação coletiva, ou seja, o conjunto 

das práticas educativas é avaliado por meio de fichas e depoimentos orais, ao final de cada 

curso. Esta metodologia parece indicar o desejo da equipe responsável pelo curso de Formação, 

no seu aprimoramento. Estas ações miram um projeto novo de sociedade, para superação da 

barbárie; “[...] definido a mudança no modo de viver e no modo de pensar das pessoas em todos 

os espaços da sociedade, seja ele urbano ou campesino; “[...] novos atores sociais entram em 

cena todos os dias”. “A educação popular, [...] tem um papel decisivo nessa mudança de 

comportamento”; e mais, se constitui em “uma alternativa libertadora, em contraposição a uma 

educação formal precária e que reproduz a cultura do poder dominante” (ROCHA, 

NUNESMAIA JÚNIOR, et al., 2006b, p. 35-36).  

 

 

Figura 8 - Curso de Formação Juristas Leigos - Turma Escola das 

Águas - Etapa quem somo? Setembro 2012. 
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Fonte: (ALVES, 2004) 

 

 

Figura 9 - Fichas de avaliação: 

Juristas Populares 2011/2012 
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Estranhou-me observar o profissional da educação, pedagogo Welington pouco 

envolvido no processo formativo do Programa Jurista Popular, seja na organização das 

disciplinas curriculares ou na estruturação do material didático distribuído aos cursistas. 

Transpareceu na fala dos Juristas, apresentada, em seguida, ser um profissional qualificado para 

atuar em relação à formação dos Juristas Populares, todavia, subaproveitado no corpo técnico. 

Obviamente, não se trata aqui de menosprezar as atividades desenvolvidas pelo pedagogo 

Welington. Absolutamente. A crítica consiste, somente, na possibilidade de ampliar o seu 

espectro de ação pedagógica relacionado ao mundo dos saberes jurídicos. Desse modo, quero 

concordar com Sarramona e Marques citados por José Carlos Libâneo (2006, p. 156). Para esses 

autores “o papel da pedagogia [é o de] integrar diferentes enfoques para dar coerência e unidade 

ao estudo do fenômeno educativo”. Nesse sentido, por respeito ao papel do pedagogo no campo 

da educação, é crível que a atuação do profissional do pedagogo pode sim, ser melhor utilizada 

na organização lógica das práticas metodológicas, dos cursos de formação de Educação Jurídica 

Popular.  

Alguns Juristas Populares, sobre a atuação do único pedagogo “envolvido” nas práticas 

pedagógicas durante as etapas do curso de Formação, afirmam:  

Eu acho que ele é pouco aproveitado, talvez devido ao fato de ter sido voluntário por 

tanto tempo acho que se perdeu e, eles também perderam ele. Na verdade, acho que 

ele continua sendo voluntário. (Danilo) 

 
Olha, lá na Fundação eu vejo o Welington subaproveitado. Ele fez a abertura do curso 

e depois, deu uma oficina sobre o sabão ecológico, pelo que vi ele fica mais na parte 

de apoio e, não, pedagógica. (Zaíra) 

 

Sobre as metodologias desenvolvidas pela equipe responsável pelo curso, a Jurista 

Rosane – hoje pedagoga, teceu a seguinte avaliação: 

 

Eu gostei bastante da forma como eles discutiam as temáticas do Curso. Por exemplo, 

quando o assunto era Direito do Consumidor, eles levaram o Presidente do PROCOM 

para conversar com a gente. Eu, quando o vi fiquei fascinada, afinal de contas eu só 

via pela TV. O que me marcou também foi a presença de um juiz da Vara da Criança 

e do Adolescente lá, conversando com a gente e, até as refeições fez com o grupo. 

Nós também desenvolvemos atividades de dramatizações [teatro]. Agora, eu acho 

que o pedagogo que está lá foi pouco aproveitado, poderia se envolver mais no 

curso. (Grifos meus). 

 

Quanto à importância de se estar avaliando os Cursos de Formação Juristas Populares, 

Vera, faz as seguintes considerações: 
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Quando foi o ano passado as meninas me convidaram e apresentaram esta proposta 

de sistematizar experiências do Curso de Formação de Juristas Populares de 1999 – 

2017. A partir de setembro do ano passado (2017) comecei a trabalhar nesse projeto 

levantando material, documentos. Porque apesar de termos Relatórios, nós não 

tínhamos precisão de quantos Juristas Populares nós já havíamos formado. Assim, 

coletamos documentos, fotos e todo material que a gente tinha, porém, eu sinto que 

poderíamos ter avançado mais nas entrevistas com os juristas, mas, não o fizemos 

por uma questão de tempo. Mas, ainda assim nós temos alguns bons depoimentos 

gravados. (Grifos meus). 

   

Está aí. O poder da linguagem é uma variável que evidentemente deve ser considerada. 

A fala, a seguir, do pedagogo Wellington irá ao encontro das declarações dos Juristas Danilo e 

Zaíra, no que tange à sua pouca ou quase irrelevante atuação pedagógica junto aos cursos de 

Formação de Juristas Populares ofertados, pela Fundação Margarida Maria Alves. Quanto a 

mim, parti do que me pareciam como algumas proeminências. Sobre a observação do 

pesquisador e o valor teórico de suas proposições, Bourdieu (et al, 2015a, p. 77), explica, por 

meio do professor Canguilhem: 

 

Com efeito, como observa Georges Canguilhem, é necessário poder estabelecer que 

o acordo ou desacordo entre suposição e uma constatação pesquisada a partir da 

suposição considerada como princípio não se deve a uma coincidência, mesmo 

repetida, mas que é realente pelos métodos implicados pela hipótese que o pesquisador 

foi levado ao fato observado. 

 

Sobre à fala de Wellington, e seu desempenho nos cursos, avalia: 

 

Eu falo da metodologia freireana como princípio de elevação do ser humano e de 

mudança social. [...] eu reproduzi a metodologia de Paulo Freire na íntegra utilizando 

o livro: “Educação como Prática de Liberdade”. Eu li e reli a obra. Reproduzi a partir 

da realidade deles, as gravuras necessárias. O próprio Curso de Juristas deixa a 

desejar, neste contexto. Eu acho que a proposta de desenvolver uma estrutura 

pedagógica a partir das experiências dos educandos, ainda não se concretizou. 

As formalidades do Direito Pragmático ainda estão bastante presente, nas 

apostilas. O material do curso acaba sendo um arremedo da lei codificada. O 

programa do curso acaba por fazer apenas uma transposição do Direito formal..  

(Informação verbal). 

 

Ainda sobre o papel do pedagogo no planejamento e realização do Curso de Formação 

Juristas Populares, a coordenadora Shirley-Maria, informou:  

 

Bem, nós temos um Coordenador, um Pedagogo, uma pessoa que cuida da parte 

administrativa e um estagiário. Já tivemos estagiários estrangeiros (E.U.A. e 

Alemanha). Temos também a equipe background constituída de Marcelo, Marcina e 

Graça. O curso atualmente, acontece aos sábados. A dinâmica do curso geralmente, é 

a seguinte: O Welington (Pedagogo), faz a recepção dos cursistas e lhes passa a pauta 
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do dia. Em seguida, eu entro para dar início aos trabalhos do curso. (Informação 

verbal). 

 

Sublinha-se nas falas dos juristas a avaliação da participação do pedagogo Wellington, 

que, somados ao depoimento do próprio sujeito do processo – ou seja, Wellington, mais as 

declarações da [última] coordenadora do curso, Shirley-Maria confirmam minha avaliação e 

síntese de que, as práticas educativas desenvolvidas pelo pedagogo no que concerne aos 

procedimentos pedagógicos adotados nos cursos de Formação poderiam, em tese, alcançar 

níveis ainda mais satisfatórios, no que diz respeito aos aspectos pedagógicos. 

Nestes termos, constatei que embora haja previsão da indissociabilidade do projeto 

educacional, digo, nos aspectos “político e pedagógico”, os “efeitos fragmentários da divisão 

do trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão” ainda se encontram 

presentes no cotidiano das práticas educacionais dos Cursos de Formação, da entidade 

Margarida Maria Alves.  (VEIGA, 1995, p. 13).   E, mais. Considerando, que na perspectiva 

freireana para que se efetive um projeto de Educação Popular Libertária faz-se necessário 

educadores conscientes de seu papel dialógico e problematizador; pode-se inferir que uma 

“educação autêntica” implica educadores humanistas “ou revolucionários” comprometidos com 

a transformação da realidade capazes de atuar “com os outros homens, [...], mediatizados pelo 

mundo”. Nesse sentido, a propositura de práticas educativas revolucionárias exige do educador 

a consciência da opressão. Este é “um dos elementos básicos na mediação opressores-

oprimidos” que Freire chama de “prescrição. Toda prescrição é a imposição da opção de uma 

consciência a outra. [...]. Por isto, o comportamento dos oprimidos é um comportamento 

prescrito. Faz-se à base de pautas estranhas a eles – as pautas dos opressores” (FREIRE, 2016, 

p. 46; 116-117). Para ser livre é preciso vencer o medo. Ficou bastante evidente na fala do 

pedagogo Wellington um forte desejo de ser livre, todavia, ainda falta engajamento em uma 

luta contra as amarras do conforto e da acomodação. “Expulsar o opressor de ‘dentro’ de si. ”             

Ainda, na perspectiva da construção política e pedagógica do projeto de Educação 

Popular das entidades pesquisadas, vale uma ressalva acerca de algumas facetas de caráter 

pedagógico concernentes a AATR/BA. Ao analisar algumas narrativas presentes nas 

declarações de membros de sua equipe gestora, ao que parece, ainda não há unidade de 

convencimento, ou até mesmo, mobilização com o fito de engendrar debates acerca da real 

importância de se agregar à equipe, um coordenador pedagógico. Com base no douto Rui 

Barbosa, ao tecer minúcias em torno da Reforma do ensino secundário e superior, afirma:  “sem 
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a mais aturada e miúda ponderação do assunto” os Cursos de Formação Juristas Leigos seguem 

seu rumo.  (MACHADO, 2010, p. 54). Ora, é inquestionável, “a gestão democrática implica 

principalmente o repensar da estrutura de poder” da entidade, para tanto, importa “propiciar 

situações que lhes permitam aprender a pensar e a realizar o fazer pedagógico de forma 

coerente”. A seguir, colaciono algumas declarações de pessoas da equipe educacional do Curso 

Juristas Leigos: 

 

Pois é ... não temos pedagogos [risos]. Eram pessoas do Direito, mesmo! (Zé Luiz). 

(Informação verbal). 

 
[. Questionada quanto à necessidade do pedagogo]. Penso que sim.  A crítica que você 

faz por não termos um pedagogo talvez caia bem aqui. Ao registrar as etapas talvez 

fosse importante anotar os problemas levantados pelos cursistas para que isto 

aparecesse no material, a partir dos próximos cursos. Ou seja, quais seriam as 

demandas específicas que deveriam vir como pergunta e resposta. Bem, aqui cabe 

lembrar um texto do Luiz Alberto Warat que fala da impossibilidade de ensinar 

o Direito. Isso porque nós temos uma justiça opinativa. Nós nunca sabemos o que 

os juízes vão decidir, porque os juízes irão decidir de acordo com as condições 

locais. Por exemplo: se a gente está em uma Zona em que o latifúndio é muito 

forte, o juiz vai decidir com o latifúndio; se o latifúndio é menos concentrado é 

capaz de você obter uma decisão de maior autonomia. (Sara Cortes)66. (Grifos 

meus). (Informação verbal) 

 

As implicações da ausência de um profissional especifico – pedagogo ─ que pudesse 

estruturar o Projeto de Educação Jurídica Popular prospectado pelas entidades investigadas irá 

reverberar em sucessivos entraves e embaraços pedagógicos: a organização do material 

didático, por exemplo, constitui-se em um enorme desafio à equipe que trata da estruturação do 

Programa do Curso. Trago a colação, algumas declarações que ratificam minha narrativa: 

 

Em 2010, o IRPAA nos convidou para desenvolver uma Oficina com uma turma da 

Comunidade Fundo e Fecho de Pasto. O material didático do IRPAA é de 

excelência! Assim, propus reformular os nossos materiais. Os nossos Módulos 

passados eram permeados de juridiquês, muito duros. Desse modo, vamos 

reformulando este material tornando-o mais próximo do agente social que 

pretendemos alcançar. Sinceramente, fiquei constrangida, naquela época de 

apresentar o nosso material para o IRPAA porque o material deles era tão bom (risos).  

Nesse sentido, reformulamos o texto e forma do material. Colocamos mais imagens, 

espaços para questionamentos, inserimos HQs, enfim, me inspirei no material do 

IRPAA (Tatiane Emília)67. (Grifos meus). (Informação verbal). 

 

 

                                                 
66 Advogada-Associada da AATR – Exerceu os cargos de Secretária e tesoureira entre os anos de 2004 e 2010. 
67 Atual Presidenta da AATR.  Advogada associada. 
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Cumpre ressaltar que a estruturação pedagógica dos respectivos programas de 

Educação Jurídica ─ Juristas Leigos/AATR/BA e Juristas Populares/FDDHMMA/PB – contou 

e ainda conta com auxílio financeiro de organizações econômicas internacionais interessadas 

na “implementação de iniciativa semelhante” por terem “[...] a dimensão da sua importância 

política”, econômica e social. (ROCHA, NUNESMAIA JÚNIOR, et al., 2006, p. 12). Os 

parceiros e financiadores que dão o suporte necessário para que as formações aconteçam com 

efetividade, são exatamente: Assessoria Jurídica Universitária Popular AJUP/RJ, Comissão 

Pastoral da Terra/CPT, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional/ FASE, 

Universidade do Estado da Bahia/UNEB, Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de 

Salvador/CJP, Serviço de Apoio Jurídico da UFBA - SAJU/UFBA, Fundação de Apoio aos 

Trabalhadores Rurais da Região do Sisal/FATRES, Fundação de Desenvolvimento Integrado 

do São Francisco/FUNDIFRAN, Cooperative for Assistance and Relief Everywhere/CARE, 

Universidade Federal da Bahia/UFBA, Conselho Pastoral dos Pescadores da Regional da 

Bahia/CPP, Polo Sindical, CDH, SEMEAR, CEDITER FASB e Sindicatos de Trabalhadores 

Rurais/STRs. Alguns financiadores: de 1992 até 1996, Novib. A Misereor financia a entidade 

desde 2001 até o presente momento. Há também o financiamento por turmas: CERIS, 

FASE/SAAP, CEAD, Semear, além da CESE. 

Segundo o ex-presidente da AATR, José Cláudio Rocha (2005), entre os anos de 2001 

e 2004, a AATR realizara “69 (sessenta e nove) etapas do curso de formação de juristas leigos 

e 31 (trinta e uma) etapas do curso de formação em políticas públicas, totalizando mais de 300 

(trezentos) dias de trabalho no campo e mais 2.400 horas/aulas realizadas” (ROCHA, 

NUNESMAIA JÚNIOR, et al., 2005, p. 20).   

Os dados quantitativos descritos no “ Quadro 01”, revelam que o Curso de Formação 

do Jurista Popular da AATR apresenta certa regularidade na oferta, a partir do ano de 1992. O 

alcance destes cursos também é um dado que chama bastante a atenção: uma variação de 01 a 

16 municípios, entre os anos de 1992 e 2015. Esta variável pode representar uma média razoável 

de adesão ao projeto, por parte das Comunidades Rurais e Movimentos Sociais.  

 O meio de divulgação [dos cursos de formação] utilizado pela FDDHMMA/PB e a 

AATR/BA se dá por vias diversas (revista impressa, digital, boletins, cartilhas, folhetos, 

folders, cartazes). A Revista68, segundo o editorial de Freitas (2004),  

                                                 
68 Esta edição de 19 de abril de 2002, reuniu artigos que resultaram das palestras proferidas dentro do Seminário 

20 anos de AATR, realizado no Centro de Treinamento de Líderes, em Salvador/BA. 
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[...] não é uma revista estritamente jurídica [...]. Nem pela forma, nem pelo conteúdo. 

Afasta-se da linguagem formalista e do jargão do ‘jurista’. Ao contrário, apresenta 

uma linguagem não empolada, simples e clara. [...]. Como não poderia deixar de ser 

a temática dos Direitos Humanos está presente.  (FREITAS, 2004, p. 5). 

 

Dentre as publicações contidas na Revista da AATR, n. 3, de 2005, vale o destaque 

que é dado às ações coletivas acompanhadas pela AART, participação da AATR em fóruns, 

redes e centros populares, ampliação da interlocução com o poder público, articulação com a 

imprensa para denúncias. É importante ressaltar também as ações junto com parceiros ─ como 

a Comissão da Pastoral da Terra/CPT, Associações de Bairro, Ministério Público Estadual/MPE 

e Ministério Público Federal/MPF, Defensoria Pública da Bahia e, outras entidades ─, “diversos 

seminários e debates como as Semanas da Terra Eugênio Lyra, o Seminário de Planejamento 

Integrado e Participativo” e, finalmente, as “Quintas Inquietantes”. Este último tipo de evento 

promove um debate crítico “com cursistas juristas leigos e políticas públicas”. (ROCHA, 

NUNESMAIA JÚNIOR, et al., 2005)69. 

Analisando a Cartilha de experiências envolvendo os Juristas Populares da Paraíba, de 

início os organizadores do material didático-pedagógico deixam claro que o objetivo da Cartilha 

é o de refletir sobre a educação jurídico popular, enquanto proposta critico-libertadora. Neste 

sentido, Paulo Freire (2011) adverte ser de suma importância ultrapassar a visão ingênua, 

simplista e periférica da realidade, para tanto, é mister deixar a periferia, “penetrarmos no que 

foi admirado, e olhamos de dentro e daí de dentro aquilo que nos faz ver. [...] O olhar por dentro, 

separar para voltar a olhar o todo ad-mirado” (FREIRE, 2011, p. 56-57). Sobre o termo ad-

mirar, empregado por Paulo Freire, o filósofo Miguel Escobar (2017), esclarece:  

 

Paulo Freire não toma o termo ‘admirar’ no sentido de ficar absorto ou atônito diante 

de algo [...]. Para ele, ‘ad-mirar’, com raízes latinas, é um termo composto pela 

preposição ad que indica direção, para, em direção a, e o verbo mirari que significa 

ver. [...], portanto, ad-mirar é dirigir o olhar para o objeto de conhecimento como um 

objeto em si mesmo, é objetivar o eu, separando-o do não-eu, tomar distância do 

objeto, separando a subjetividade da objetividade. (ESCOBAR, 2017, p. 24-25). 

 

Sob este alvitre, nas seções seguintes sigo tateando os meandros que se entrelaçam na 

tessitura dessa trama do Projeto Político Pedagógico de cada uma das entidades investigadas.  

                                                 
69 Segundo Rocha (2005, p. 20), outras informações acerca das atividades da entidade, especialmente, sobre os 

cursos de formação de juristas poderão ser acessadas através da homepage www.aatr.org.br.  
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3.2.4 - Programa de Curso. Estatuto da Instituição e Relatórios de Avaliação Institucional  

 

Passo seguinte, consiste na apreciação crítica curricular dos programas desenvolvidos 

nos Cursos de Educação Jurídica Popular, prospectados pela AATR/BA e, igualmente, pela 

FDDHMMA/PB. Nesta perspectiva, então, o olhar periscópico busca a compreensão social dos 

símbolos, ideias e convicções que compõem a seleção dos conteúdos, e a sequência dos 

mesmos. A nossa lente de análise parte do pressuposto pedagógico de que “o currículo não pode 

ser separado do contexto social, uma vez que ele é historicamente situado e culturalmente 

determinado”. (VEIGA, 1995, p. 27). Um aspecto a ser observado é o modo pelo qual os dados 

e informações devem estar organizados e sistematizados ─ com cautela e atenção no que tange 

a distinção entre o “essencial e necessário do acidental e contingente”. (COÊLHO, 2012a, p. 

90-91).   

Em um texto escrito para compor o acervo de memórias70 sobre práticas educativas 

junto ao Curso de Formação Juristas Populares promovido pela FDDHMMA/PB, a professora 

Fernanda Cristina Franco71, constrói uma narrativa sobre a experiência de Educação Jurídica 

Popular vivida, ainda no ano de 1999. Nesta trajetória, importa compreender sob o manto da 

teoria bourdieusiana [...] “como as estruturas encontram-se interiorizadas nos sujeitos, ou, como 

repetidamente refere-se o autor [Bourdieu], [como se dá] o processo de ‘interiorização da 

exterioridade e de exteriorização da interioridade’ (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2016, p. 24). 

Assim sendo, declara a professora: 

 

A ideia de tratar o direito a partir da realidade viva das lutas de grupos comunitários, 

pastorais e movimentos sociais destacava a grande responsabilidade da iniciativa de 

garantir aquele como um espaço privilegiado tanto para empoderar juridicamente os 

Juristas Populares e os grupos dos quais faziam parte, como também para criar um 

espaço de reflexão acerca das possibilidades de renovações e reformulações no 

direito, exercitando a metodologia de um saber ‘de baixo para cima’.   

 

O que releva apontar é que a ideia de uma Educação Jurídica Popular deve estar 

pautada em uma concepção de “ensino que interroga o saber existente, as ideias e as coisas”. 

                                                 
70 Direitos Humanos de baixo para cima: o saber jurídico construído a partir do diálogo com Juristas Populares. 

Este texto da Profa. Doutora em Direitos Humanos Fernanda Cristina Franco faz parte de uma coletânea de 6 (seis) 

artigos submetidos a Revista Formação Jurídico Popular, cuja temática envolve a sistematização de experiências 

do referido curso, entre os anos de 1999 a 2017 -. As narrativas têm por atores sociais coordenadoras, 

coordenadores e colaboradores educacionais que atuaram no Curso de Formação Juristas Populares, no período 

anteriormente, citado. 
71 A professora conduziu o primeiro Curso de Formação Juristas Populares, no ano 2000. 
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Esta prática educativa, com efeito, “incorporada nos próprios sujeitos”, implicará em uma 

formação critico-reflexiva, autônoma, voltada para a exteriorização de práticas “à liberdade, à 

igualdade e à fraternidade”, precipuamente, tendo em vista que “a prática não dá conta sequer 

de si mesma, e sem reflexão, sem teoria, jamais se constituirá a compreensão rigorosa e crítica 

da educação” (COÊLHO, 2012a, p. 91-93; NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2016, 24). A rigor, 

nestas condições, depreende-se daí na inteligência de Saviani, conceber, então, uma educação 

“realista”; “significa reconhecê-la como um ideal que buscamos atingir”. (SAVIANI, 1983, p. 

91).  

Neste subitem, a estrutura curricular será especificada por meio da colação dos quadros 

seguintes, organizados pela equipe da FDDHMMA/PB mediante material do acervo da 

entidade.  

Quadro 1 - Formatação do Curso de Formação de Juristas Populares - 1999. 

 

Núcleo Básico Obrigatório 

 

Temas 

1º módulo Teoria Geral do Estado, Teoria Geral do 

Direito e Direito Constitucional. 

2º módulo  

Direito Civil 

3º módulo  

Direito Penal 

Núcleo complementar 

07 encontros a serem escolhidos entre os 

temas relacionados ou outros de interesse. 

Direito do Trabalho 

Direito Previdenciário  

Direito Agrário/Urbano 

Direito Eleitoral 

Direito Administrativo 

Direito Municipal e Políticas Públicas 

Direito Ambiental  

Orçamento Público 

Direitos do Consumidor 

Direito da Criança e do Adolescente 

Direito Sindical e Associativismo  

 

Fonte: (SILVA e COELHO, 2018, p. 20) 

 

Avaliar a estrutura organizacional dos cursos significa pensar os pressupostos teóricos 

que dão sustentação à formatação desta estrutura curricular; ao que parece, este é o principal 

desafio para se tentar compreender a complexidade conjuntural da discussão sobre a formação 

de Juristas Populares. É possível vislumbrar uma “trincheira” entre a organização curricular do 
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curso e a proposta teórica propalada por seus gestores. Para Freire (2013), compartimentar o 

conhecimento aprisionando-o em disciplinas estanques escapa do viés do ensino crítico, 

autônomo e libertador, caindo na esparrela da “visão tecnicista, e mais ainda, neutra, trabalha 

no sentido do treinamento instrumental” do sujeito em processo de formação.  (FREIRE, 2013, 

p. 138). Contraditoriamente, embora haja uma crença dos atores sociais envolvidos com os 

Cursos de Formação, de efetivamente trabalharem com Freire, não é exatamente este quadro 

metodológico que se vê nos programas. Os currículos desenvolvidos nos primeiros cursos ainda 

trabalharam com apenas um dos saberes jurídicos – a dogmática jurídica. Assim, se 

organizaram inicialmente, “com o elenco docente heterogêneo”.  Lyra Filho (1980), ao tratar 

do excesso do formalismo que cerca o direito, afirma: “O legado romano deu no que deu”. 

(LYRA FILHO, 1980, p. 27). Destarte, pode-se afirmar que em um primeiro momento os 

conteúdos do Curso de Formação seguiram uma certa elaboração essencialmente técnica; por 

obvio, é perceptível conforme se vê na análise da tabela subsequente certa mudança na 

organização curricular nos anos subsequentes.  

 

Quadro 2 - Curso de Formação de Juristas Populares - Formatação 2017. 

 

Oficinas/módulos 

 

Conteúdos 

Oficina de Gênero Gênero e cidadania das mulheres. 

A construção dos sujeitos. 

Gênero e história. 

Gênero e educação 

Gênero e organização das mulheres. 

Gênero e trabalho. 

Gênero e política. 

Gênero e violência. 

Gênero e políticas públicas. 

A dimensão geracional do gênero 

 

Oficina de Cidadania e Direitos Humanos 

Noções sobre direitos humanos. A 

importância de sua defesa e a sua evolução histórica. 

A atual situação dos direitos humanos no 

Brasil e no mundo.  

Sistematização do diagnóstico social do 

grupo 

 

Oficina de Políticas Públicas e Controle 

Social 

Políticas Públicas 

O homem é um ser político 

O que são e para que servem as Políticas 

Públicas? 

Participação popular e Conselhos de 

Gestão. 

Conselho de Gestão x conselho tutelar. 

O que se deve fazer em seu município para 

criar o conselho de gestão ou fazê-lo funcionar? 
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Dez mandamentos do conselheiro de 

gestão. 

Fundos Especiais – Afinal o que é isso? 

Principais fontes de recursos dos fundos 

especiais? 

Como se dá a gestão nos fundos especiais? 

Oficina de Linguagem escrita e Noções de 

Documentação de Grupos Populares 

Como organizar suas ideias no papel. 

Dicas para começar a ler. 

Escrever bem não é escrever difícil. 

Conhecer a língua é primordial. 

Tópicos frasais. 

Escrever é contar uma história. 

Redação oficial. 

Noções de Direito Constitucional O que são Direitos e Garantias 

Fundamentais? 

O que são Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos? 

O que são Direitos Sociais? 

O que são Direitos Políticos? 

Remédios Jurídicos? 

O que é Habeas Corpus? 

O que é Habeas Data? 

O que é Mandado de Segurança? 

O que é Mandado de Injunção? 

Direito de Petição 

O que é, e quem pode impetrar Ação 

Popular? 

Direito Constitucional II Introdução 

PARTE I – Introdução à Constituição e ao 

Direito Constitucional. 

Parte II – A divisão dos poderes do Estado. 

Parte III – A Organização Política 

administrativa. 

Parte IV – A administração Pública. 

Organização do Poder Judiciário O que é o Poder Judiciário? Como funciona 

a Justiça. 

Quais as funções da Justiça Comum ou 

Ordinária? 

Do que tratam as Justiças Especializadas. 

Como está organizada a Justiça na Paraíba. 

Instância e Entrância. O que é 

Magistratura? 

Por que existe uma divisão do Judiciário? 

O que são Varas Judiciais? Quem é o 

Ministério Público? 

Que é o advogado? O que é a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), Assistência Jurídica 

Gratuita. Como funciona a Defensoria Pública. Onde 

se localiza a Defensoria Pública. 

Advocacia Pública – Quem são os 

Auxiliares da Justiça? 

Juizados Especiais – O que é julgado no 

Juizado Especial Criminal? O que é Justiça Itinerante? 

Como funciona o Telejudiciário? 

Noções de Direito Civil Estudo sobre a parte geral. 

Pessoas. 

Bens. 

Fatos Jurídicos. 

Responsabilidade Civil. 
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Prescrição e decadência. 

Prova. 

Estudo sobre a parte especial. 

Direito das Obrigações. 

Direito das Coisas. 

 

Noções Direito de família e de mediação de 

conflitos 

Direito de Família. 

Direito. Pessoal. 

Direito. Patrimonial. 

União Estável. 

Tutela e Curatela. 

Sucessão. 

Noções de Direito Trabalhista e 

Previdenciário  

Direito do Trabalho 

Direito Tutelar do Trabalho 

Direito Previdenciário 

Noções de Direito Penal O que é Direito Penal? 

Parte Geral. 

Parte Especial. 

Juízes Especiais Criminais. 

Noções de Direito Processual Penal. 

Os Direitos Humanos e o Direito Penal. 

A Criança e o Adolescente e o Direito 

Penal. 

Noções de Direito Urbano e Política 

Urbana 
Estatuto da Cidade 

 

Princípios 

Conheça o Estatuto da Cidade; 

O Plano Diretor põe o Estatuto da Cidade 

em prática; 

O Estatuto da Cidade quer boa moradia 

para todos /as; 

A Cidade também é Meio Ambiente; 

Como participar das decisões sobre a 

Cidade; 

Legislação Ambiental e Urbanística. 

Ciranda de Direitos A Ciranda de Direitos é um exercício de 

prática de atendimento, realizado pelos/as cursistas, 

com acompanhamento do coordenador do curso e 

estagiários de Direito. Essa ação é realizada em uma 

comunidade, com atendimentos e encaminhamentos 

acerca dos direitos; 

Realizado por vezes durante um dia todo, 

também conta com uma série de serviços convidados, 

tanto de órgãos governamentais (expedição de 

documentos civis, atendimentos de saúde, dentre 

outros), e com serviços prestados por voluntários/as 

como cabeleireiros/as, manicures, artesãos/as, 

recreadores/as infantis, dentre outros. 

 

Fonte: (SILVA e COELHO, 2018, p. 22 - 24.) 

 

Cabe ressaltar, sigo em minha análise primeiramente ad-mirando alguns aspectos 

identificados na narrativa do programa, do Curso de Formação. A propósito, a perspectiva 

ideológica inaugura esta apreciação. Primeiramente, uma questão. A ideológica. Para Lyra 

Filho (1991), é preciso estar atento/a pois muitas das vezes, sem o devido senso crítico e, 
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irrefletidamente, qualquer posição adotada poderá traduzir “uma deformação inconsciente da 

realidade”. Com efeito, “raciocinamos a partir dela, mas não sobre ela”.  Os efeitos da ideologia 

podem ser sentidos nos “órgãos de comunicação em massa, ensino, [...], e é claro, com forma 

destacada, as próprias leis” (LYRA FILHO, 1991, p. 16-17). O próprio Lyra Filho chama a 

atenção para o cuidado que se deve ter ao tecer qualquer análise de caráter ideológico, sobre 

determinado objeto. Observo, inclusive, tal precaução serve para que não se caia na esparrela 

de fazer uma abordagem maniqueísta72, enviesada do objeto. Chamo a atenção, exatamente, 

para o fato de não se tratar aqui de estabelecer um confronto entre a Pedagogia e o Direito, mas 

sim, de suscitar uma reflexão em torno dos reais papéis desempenhados pelo pedagogo e 

operadores do Direito (advogados, juízes, defensores públicos, promotores, procuradores), no 

interior dos Cursos de Formação de Juristas Leigos/Populares. Nestes termos, como é de bom 

alvitre, e aqui faço uso da expressão do letrado, também jurista, Rui Barbosa: “julgue-nos ela 

com desprevenção igual a despretensão com que trabalhamos, certa de que só um fim tivemos, 

e temos em mira: o de não servirmos nem” as nossas paixões, “nem ao das preocupações de 

partido”. (MACHADO, 2010, p. 57). Ora é inescusável, há “um vício recorrente, no pensamento 

jurídico, amesquinhado por certas conjunturas [...] que obstrui o progresso da teoria do direito 

e perturba a visão dialética das normas” (LYRA FILHO, 1980, p. 29). Mas a verdade ─ 

invocando mais uma vez o eminente Rui Barbosa73 ─ não se trata de agradar ou desagradar, 

aliás, importa ter em mente “é que a instrução popular, [...], não passa de um desideratum; é 

que há sobeja matéria para nos enchermos de vergonha”. (MACHADO, 2010, p. 59). “De fato, 

[declara Lyra Filho], quando se consolida uma determinada estrutura social, e ela ainda não 

esgotou o seu ciclo evolutivo, a capa ideológica tende a ajustar-se”, com efeito, continua o 

eminente jurista: “o afã especulativo e crítico do homem abandona a dolorosa procura da 

verdade. (LYRA FILHO, 1980, p. 29). (Grifos dos autores). Segue minha análise com este 

espirito de superar distorções, “porque distorção é precisamente isto: a imagem alterada, não 

inventada, [...], resta desentortar o espelho, torná-lo, tanto quanto possível, plano e abrangedor”.  

(LYRA FILHO, 1991, p. 23). 

A segunda questão, impende tratar do programa curricular e o formato almejado e o 

adotado. Na Tabela N. 2, chama a atenção uma clara tentativa da equipe gestora do Curso de 

                                                 
72 Espécie curiosa de maniqueísmo (doutrina que vê tudo como uma espécie de bangue-bangue, com os ‘mocinhos’ 

dum lado e os ‘bandidos’ do outro). (LYRA FILHO, 1991, p. 19)   
73 Fragmento que compõe um de seus Relatórios de Inspeção sobre as Instituições Públicas, à época do Império 

no ano de 1878. Naquela ocasião fez duras críticas aos projetos implementados para o ensino popular, no Brasil 

Império. 
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Formação em estabelecer uma “relação aberta” e interacional “em torno de uma ideia 

integradora”.  No conjunto da “estrutura das relações entre todas as propriedades pertinentes” 

ao Programa Curricular, importa considerar os “efeitos que ela exerce sobre as práticas”. A 

ideia imanente ao Programa parece estar fundada na “integração”, com o firme propósito de 

“reduzir o isolamento entre as diferentes disciplinas curriculares, procurando agrupá-las num 

todo mais amplo”.  Destaco como exemplo de tal assertiva a propositura das quatro (4) 

primeiras Oficinas/Módulos, quais sejam, “Gênero, Cidadania e Direitos Humanos, Políticas 

Públicas e Controle Social e Linguagem Escrita e Noções de Documentação de Grupos 

Populares”.   Tal organização curricular parece surgir de uma ideia de integração e “ resistência 

à ideologia veiculada por intermédio dos currículos” formalizados nos recônditos das 

Faculdades de Direito. (VEIGA, 1995, p. 27 - 29; BOURDIEU, 2015, p. 101). 

Pois bem: vale neste ponto anotar algumas considerações de alguns membros da 

equipe gestora responsável pelos Cursos de Formação dos Juristas Populares, da FDDHMMA: 

  

[...] então, a gente dava aula sobre Direito do Trabalho. Abria para perguntas e sempre 

apareciam perguntas além do tema que já havíamos elegido para a discussão. Então, 

foi a partir desta situação que começamos a pensar na Formação do Jurista Popular. 

Nós somos filiados ao Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH). Naquela 

época [1989-1990] eu estava bastante articulada com o Movimento Nacional, hoje 

nem tanto. E, aí eu conheci a AATR. Começamos a conversar com a MNDH e a 

AATR sobre o Projeto de Formação do Jurista Popular. A gente conhecia as ONGs, 

mas os projetos não eram muito socializados, como são hoje. Existia um certo receio 

de mostrar projetos e abrir orçamentos. Havia uma certa concorrência. A parceria com 

a AATR foi superinteressante, porque eles nos disponibilizaram tudo! Mandaram o 

projeto deles de formação com orçamento e tudo. [...] nós fomos até lá [na Bahia] ver 

como acontecia o curso e eles também vieram aqui. [...] nós escrevemos o projeto de 

Formação e encaminhamos para uma entidade [não me lembro qual agora] que pouco 

tempo depois nos deu uma resposta positiva. (Vera). (Informação verbal). 

 

 

A psicóloga Vera foi questionada acerca dos desdobramentos do curso, as 

metodologias, os procedimentos pedagógicos e os efeitos de sua aplicação. Neste diapasão, ela 

declarou: 

 

A gente não fez este detalhamento na publicação, mas, começamos com duas turmas. 

Uma aqui, e outra em Bayeux e Santa Rita. Eram dois dias começavam nas duas 

noites, sexta e sábado e domingo. Era um final de semana inteiro. E aí fomos 

percebendo algumas dificuldades, como um local. Nós íamos para os bairros porque 

não tínhamos ainda uma sede. Realizávamos os cursos nas escolas e nas igrejas. E a 

nossa responsabilidade era como material didático, com os facilitadores. A 

alimentação também era por nossa conta. A gente fazia a feira e levava uma cozinheira 

que cozinhava no próprio local. Eu ficava na parte de infraestrutura, de apoio 

pedagógico, material didático. Toda a parte pedagógica era discutida, em equipe, 
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coordenada pela Fernanda Franco, naquela época. E a gente sempre discutia, em 

equipe, a montagem das apostilas. Eu participei de algumas turmas, não sei precisar 

quais, mas, depois saí e fui me envolver em outros projetos. (Informação verbal). 

 

“A defesa dos direitos da mulher está exatamente nessa clivagem entre inteligência e 

estupidez, entre civilização e barbárie”. (LEITÃO, 2019). Com respaldo na inteligência e na 

estupidez da pessoa humana e, as implicações da resistência e existência junto à Formação para 

a emancipação e superação da barbárie, nestes exatos termos, passo ao registro da experiência 

de inclusão no Curso Jurista Popular, da temática envolvendo o gênero e suas relações com 

outros elementos essenciais ao florescimento e robustez de uma formação crítica, de caráter 

humanista. Diz Vera:  

 

A gente sempre trabalhou com um público misto: homens e mulheres. O nosso foco 

nunca foi exclusivamente nesta questão de gênero. Desde o início esta temática veio 

para a gente porque ela está sempre sendo colocada. Teve um depoimento de uma 

mulher que fez o curso em uma das primeiras turmas que nos disse: “ - Eu nem sabia 

que mulher tinha direito! ” Este tipo de despertamento já deu, inclusive, separação. E 

aí nós fomos nos envolvendo nesta questão do gênero porque sabíamos que era uma 

“coisa” que não tinha como sair. O gênero está entre as primeiras oficinas que 

oferecemos e, depois, nós entramos nos módulos do direito, propriamente, dito. As 

oficinas são: Gênero, Direitos Humanos e Cidadania, Controle Social das Políticas 

Públicas. (Vera). (Informação verbal). 

 

 

As reflexões supra estão em consonância com “o direito enquanto variável 

independente, nos termos da qual o direito deve ser um ativo promotor de mudança social tanto 

no domínio material, como no da cultura e das mentalidades” (SANTOS, 2003, p. 162). 

A formação proposta é de caráter revolucionário. Além dos conteúdos assinalados, o 

curso promove “visitas às instituições públicas, trabalhos em grupo, palestras, debates, jogos e 

encenações teatrais”. Em outros termos: “todas as ações se propõem a reforçar os conteúdos 

apreendidos”. (SILVA e COELHO, 2018, p. 27). 

No que tange à propositura de ações práticas no sentido de vivenciar o direito, alguns 

Juristas declararam: 

 

O que eu acho interessante é que o Curso tem uma parte prática bacana que são as 

visitas (ao Fórum, ao Ministério Público, Defensoria Pública, outros). Outra coisa que 

eu aprendi que achei muito bacana, foi escrever requerimentos, ofícios, e até fazer um 

Habeas Corpus. (Michele – Jurista Popular – Formada em Biologia/licenciatura. 

Turma de 2008). (Informação verbal). 
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No curso eu tive contato com órgãos públicos, juízes, promotores e outros gestores da 

administração pública.  (Justino – Jurista Popular – Ensino Médio. Presidente do 

Sindicato Regional dos Agentes de Saúde. Turma de 2016). (Informação verbal). 

 

Quando percebi que íamos visitar o Fórum, Ministério Público, Defensoria Pública, 

Procuradoria, outros, achei muito importante e interessante o curso. Após a formatura 

os Juristas Populares organizaram uma Rede de Juristas Populares, mas, não foi muito 

longe porque nós fomos nos desarticulando. (Diogo -  Advogado. Trabalha no Centro 

de Direitos Humanos Dom Oscar Romero – CEDHOR, como advogado. Turma de 

2009). (Informação verbal). 

 
Eu gostei muito da Ciranda de Direitos que fizemos, mas, o interessante é que na 

intervenção que fizemos na Mata do Xemxém foi encontrado um cemitério antigo, 

onde eram sepultados os corpos de pessoas que havia falecido de Hanseníase. Fiquei 

chocada. (Olga74 –– Pedagoga e Psicopedagoga. Coordenadora Pedagógica de Ações 

do CEDHOR. Turma de 2003). (Informação verbal). 

 
Eu gostei de uma disciplina que chamava: ‘Participação da Comunidade’. A gente 

levava casos da Comunidade e, em grupo, a gente discutia para tentar pensar soluções. 

(Zaíra – Serviço Social – cursando). Agente Comunitária de Saúde, no Bairro 

Valentina. Turma de 2011). (Informação verbal). 

 

   Uma das ações pedagógicas propostas no decorrer do Curso de Formação merece 

menção, a Ciranda de Direitos. Esta ação foi explicada, detalhadamente, pela psicóloga e 

responsável pelo Serviço Social, da Fundação Margarida Alves: 

 

Nós temos também uma atividade ação social que nomeamos “Ciranda de Direitos”. 

A proposta é que seja a parte prática do curso, porém, para que eles não possam ir sós 

para esta atividade decidimos ampliar e reunir outros serviços. A parte jurídica fica 

com os nossos cursistas assessorados por advogados. Bem, e aí contamos com os 

outros serviços. Nós temos o ‘Programa Cidadão’ que tira documentos, oficina para 

crianças, enfim, é um dia de cidadania. (Vera). (Informação verbal).  

 

Embora não haja uma efetiva parceria com o Estado, municípios e seus órgãos, Vera, 

responsável por estas ações sociais, afirmou, todavia, que, pontualmente, a Fundação Margarida 

Maria Alves conta com o apoio das instituições públicas em suas atividades práticas. 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Depoimento publicado no Jornal “Falando DHireito”. Publicação da Fundação Margarida Maria 

Alves – Ano 10 n. 27 – janeiro e março 2012.  
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Figura 11 - Imagem da I 

Caminhada Ecológica em Defesa dos 

rios e manguezais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (ALVES, 2005, p. 44) 

 

Entrementes, ainda no campo pedagógico importará acender a proposta de ensino da 

AATR pensada para a formação do Jurista Leigo. No decurso desta narrativa tenho 

desenvolvido aspectos pedagógicos que apontam para uma estrutura “adequada” de Projeto 

Político Pedagógico/PPP. Parto do pressusto de que há, embora respeitadas as peculiaridades 

presentes na realidade de cada entidade formadora, uma certa unidade objetiva e subjetiva na 

estrutura dos Projetos Políticos Pedagógicos, das entidades pesquisadas. Destarte, vale 

acentuar, conforme França: “O Projeto Político-Pedagógico (PPP) é um plano de ações que 

visam a concretizar intenções e atender necessidades próprias da referida instituição escolar. 

Não se trata, portanto, de uma carta de promessas ou de intenções”. (FRANÇA, SOARES, et 

al., 2018, p. 67). Por este viés passo a perscrutar o projeto da AATR.  

O referido projeto encontra-se registrado na Revista da AATR N. 01, Ano 01 do ano 

2003. O programa está voltado para a “formação jurídica popular de lideranças e representantes 

dos movimentos sociais”. O objetivo precípuo desta entidade, consonante aos mesmos 

propósitos do projeto analisado da FDDHMMA, enseja a “capacitação de militantes, 

contribuindo para o acesso à justiça por parte das camadas mais exploradas da sociedade”. 

(ARAÚJO e OLIVEIRA, 2003, p. 01). 

A democratização do acesso à justiça e a compreensão crítica do direito está 

amplamente contemplada na narrativa pedagógica do programa que será a seguir submetido, 

neste subitem. Santos (2003) esboçou uma explicação no que tange a “satisfação dos interesses” 

Figura 10 - Visita ao mangue. 

(Núcleo de Juristas Populares de Bayeux). 
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e a “proteção dos interesses sociais dos diferentes grupos sociais”, que vale a pena refletir. 

Segundo ele, “a democratização da administração da justiça” pouco provavelmente vencerá a 

“reprodução da desigualdade”. Antes, porém, “a luta democrática pelo direito deve ser” uma 

luta pela aplicação do direito vivo. Mais. Embrenhar-se na luta pela superação do direito 

monista para o exercício do direito plural, autônomo, crítico e libertador, deve também, se 

constituir em uma das medidas. Boaventura de Sousa Santos concorda que o acesso à justiça 

está para além da “assistência judiciária”, antes, porém, tem a ver “com a capacitação das partes 

em função das posições estruturais que ocupam”. O sociólogo português complementa: “a 

informalização da justiça pode ser um genuíno fator de democratização”. (SANTOS, 2003, p. 

177-179). Com efeito, a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais da Bahia – 

AATR/BA, parece ter compreendido o papel sine qua nom da formação no processo de 

democratização do acesso à justiça.  

Efetivamente, o Programa Juristas Leigos está embasado nos seguintes pilares: a 

socialização do saber jurídico; desencastelamento do monopólio jurídico; formação política e 

emancipação popular. Pois bem: passo agora a breve parecer acerca de cada um destes 

elementos.  

A socialização do saber jurídico. O objetivo geral dos gestores do curso de formação 

se configura na “transmissão de noções fundamentais do conhecimento jurídico que contribuam 

nas lutas dos movimentos populares”. A ideia implícita no programa consiste na reiterada inter-

relação entre os saberes populares e os “instrumentos jurídicos”. É verdade que o 

desencastelamento do monopólio jurídico se dá de forma orientada por uma “proposta 

metodológica de socializar noções fundamentais de direito que contribuam nas lutas dos 

movimentos populares”. (ROCHA, NUNESMAIA JÚNIOR, et al., 2005, p. 25). Mais 

verdadeiro ainda que o Direito deva ser compreendido “como um instrumento de transformação 

social”, voltado para o desempenho de uma “abordagem pedagógica para a educação jurídica 

emancipatória”. (MEDEIROS, 2015, p. 184). 

Ressalta-se neste passo o pensamento de Rocha e Nunesmaia. Segundo os estudiosos 

e gestores da AATR a ideia dos Juristas Leigos consiste em quebrar o paradigma do Direito 

Romano rompendo os obstáculos da dogmática jurídica para, finalmente, dotar os sujeitos 

coletivos de direito crítico para o livre “exercício da cidadania em sua comunidade”. (ARAÚJO 

e OLIVEIRA, 2003, p. 02). 
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Formação Política, ou, reflexão política sobre o Direito. Segundo a equipe gestora do 

Programa de Formação Juristas Leigos/AATR “a formação política significa a compreensão de 

que os processos educativos jamais podem ser dissociados de um compromisso político, que no 

caso do Programa Juristas Leigos é evidente: a transformação social”. (ARAÚJO e OLIVEIRA, 

2003, p. 03). Sob o aspecto político e educacional, Demerval Saviani (1983) tratou a relação de 

ambos como “modalidades específicas de uma mesma prática: a prática social”. Pierre Bourdieu 

se reporta a política em uma perspectiva de campo. Campo político. “Um espaço relativamente 

autônomo”. Segundo Canêdo (2017), Bourdieu esclarece em suas notações que “seu objeto de 

investigação não é a política, mas o espaço social onde se confrontam as elites políticas”. Nestes 

termos, em se tratando de educação e política vale considerar que “a força das ideias propostas 

pelos agentes políticos mede-se [...] pela força de mobilização que encerram, pela força do 

grupo que a reconhece”. (CANÊDO, 2017, p. 91-92). 

Diante do exposto, impende que a equipe gestora da AATR, precipuamente, aspire, 

uma formação política educacional libertadora voltada para uma aprendizagem comprometida 

com o “conhecimento crítico obtido de uma forma reflexiva” com implicações sociais 

emancipadoras. (ROCHA, NUNESMAIA JÚNIOR, et al., 2006, p. 52). Um projeto de 

formação que ad-mire uma revolução democrática da justiça. Como fazer isso? No dizer do 

sociólogo português Boaventura Sousa Santos (2007, p. 110) “com uma nova forma de 

democracia participativa”.  

Emancipação Popular? Ora, a AATR, por meio de seus gestores adverte: “não se 

pretende emancipar as pessoas, nem é somente esta atividade a garantia de uma emancipação 

popular”. O propósito da emancipação encontra fundamento na conscientização 

(autoconsciência) de homens e mulheres de que são sujeitos da história, portanto, capazes de 

“construir uma nova forma de sociedade sem exploração do homem pelo próprio homem”. 

(ARAÚJO e OLIVEIRA, 2003, p. 04). 

Paulo Freire, Boaventura de Sousa Santos, Marx, além do teórico africano Amílcar 

Cabral, todos estes autores, indiscutivelmente, corroboraram a luta pela emancipação em um 

processo dialético permanente preconizando o ensinar-aprender; aprender-ensinar com vistas a 

“transformação da realidade”. (ROCHA, NUNESMAIA JÚNIOR, et al., 2006, p. 48). 

Vencida a análise descritiva dos princípios que norteiam o Projeto Político Pedagógico 

da Formação Juristas Leigos da AATR-BA, que forcejei por julgá-los relevantes ao melhor 



217 

 

entendimento dos aspectos gerais que permeiam o Programa de Educação Jurídica Popular da 

AATR, apresento sucessivamente os módulos e conteúdo de cada um deles.  

Os Módulos “servem de suporte a socialização do saber jurídico, pois compreendem 

os temas trabalhados e textos complementares, como notícias de jornal, artigos, manifestos, 

entre outros”. Os responsáveis pela formação lembram que “todas as etapas são discutidas, de 

forma transversal, as desigualdades sociais baseadas nos eixos temáticos de raça, gênero e 

classe”. (ROCHA, NUNESMAIA JÚNIOR, et al., 2006, p. 53).  

O conteúdo programático do Curso de Formação foi organizado em três (3) dias da 

semana: sexta, sábado e o domingo. “Para a conclusão do curso, é necessária a realização de 8 

etapas”, o cumprimento de todas as etapas conferira ao jurista um “certificado do Programa”. 

(ROCHA, NUNESMAIA JÚNIOR, et al., 2006, p. 58).  

O curso se constitui de um núcleo básico de temas obrigatório para todas as turmas: 

Teoria Geral do Direito e Teoria Geral do Estado, Direito Civil e Direito Penal. E de um núcleo 

complementar nas etapas posteriores. As disciplinas são trabalhadas em conformidade com as 

demandas das comunidades (Direito do Trabalho; Direito da Seguridade Social; Direito 

Agrário; Direito Ambiental; Direito Eleitoral; Associativismo e Cooperativismo). 

A seguir um quadro mostra os temas e conteúdo, de cada Módulo, do Núcleo 

Complementar. 

Quadro 3- Programa de Educação Jurídica Popular: Juristas Leigos. 

 

NUCLEO BÁSICO - Obrigatório 

Módulos Conteúdos 

Teoria Geral do Estado/Teoria 

Geral do Direito 

 Trata da relação entre o Estado e os 

movimentos populares; 

 Noções gerais de organização do Estado 

brasileiro, delimitando os entes federativos, as 

funções dos três poderes e suas respectivas 

competências; 

Origem do Estado Moderno; 

 Instrumentos de participação e intervenção 

social no Estado; 

 Controle e fiscalização dos três poderes; 

 Lei e Direito – O direito ao acesso a justiça. 

 

Dica de vídeo: Documentário “Canudos” – 

Paixão e guerra no sertão de Canudos (Direção: Antônio 

Olavo). 
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Direito Civil  Princípios e Garantias constitucionais, na 

perspectiva do Código Civil Brasileiro; 

 Introdução do conceito de função social no 

Direito Civil e alguns avanços pontuais na 

questão do gênero. 

 Explorar as possibilidades, ainda que restritas, 

de utilização contra hegemônica desse ramo do 

Direito. 

 

Dica de vídeo: Meninas, Mulheres.  

Direito Penal  Análise da política criminal na sociedade 

brasileira, especialmente, nos aspectos 

econômico e político; 

 Análise histórico-critica do Direito Penal e 

suas implicações, ainda que Direito Público, 

nas esferas pública (defesa do patrimônio) e 

privada; 

 Pretensão atual da criminalização dos 

movimentos sociais – excluídos e 

marginalizados (negros e negras); 

 Direito Penal crítico: princípios da 

humanidade, intervenção mínima, lesividade – 

solução de conflitos; 

 Discussão sobre o atual sistema prisional 

brasileiro (privação da liberdade e a segregação 

social como forma de punição e solução de 

conflitos); 

 Análise dos aparatos da defesa tanto materiais, 

quanto processuais contra abusos de poder e 

atuações arbitrárias do próprio Estado; 

 

Dicas de vídeo: Bicho de Sete Cabeças / 

Museu Estácio de Lima “Brasil outros 500”/ “O 

Arquiteto da Violência” (MST – Paraná). 

 

NÚCLEO COMPLEMENTAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direito Agrário 

 Trabalhar como se deu a ocupação do território 

brasileiro; como nasceu e se desenvolveu a 

nossa estrutura fundiária, voltada para a 

monocultura, concentração de terras e a 

exploração agressiva da natureza – tudo sobre 

o domínio da elite branca (Lei de Terras, 

1850); 

 A propriedade rural e o modelo excludente de 

ocupação da terra - a tradição política 

autoritária e coronelista; 

 Desmistificar o caráter clandestino e ilegítimo 

que é dado a luta dos movimentos sociais do 

campo; 

 Análise da Legislação brasileira, priorizando 

os seguintes aspetos: Tensão introduzida pela 

Constituição de 1988 – função social como 

requisito a propriedade; 

  Caráter patrimonialista do Código Civil e da 

legislação agrária – crítica ao agronegócio e o 

latifúndio improdutivo; 
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 Análise crítica dos institutos de defesa da 

propriedade, da posse e da exploração do 

trabalhador rural; 

 Criação de instrumentos de luta dos 

movimentos sociais do campo, para o 

fortalecimento de intervenção na construção da 

reforma agrária; 

 Discussão da questão quilombola e ocupação 

da terra – resistência e preservação dos modos 

de tradicionais de vida destas comunidades; 

 Direito dos povos indígenas e 

Afrodescendentes. 

 

Metodologia: trabalhando com 

dinâmicas que aproveitam o uso do espaço e do 

corpo para promover discussões sobre a terra e 

sua ocupação. 

 

Dica de vídeo: “Canto da terra” e “Sonho de 

Rose”  

 

 

 

Direito do Trabalho 

 Direito do Trabalho – aspectos jurídicos e 

históricos; 

 Problematizando o trabalho formal e urbano; 

 O trabalho na Administração Pública; 

 O trabalho rural e aspectos da informalidade; 

 Sindicalismo e Associativismo; 

 Trabalho escravo ou degradante, dos 

trabalhadores rurais. 

 

Dica de vídeo: Tempos Modernos e O 

homem virou suco.  

 

 

 

 

 

Seguridade Social 

 Seguridade Social: conquista dos 

trabalhadores; 

 Viabilizar o acesso dos cursistas sobre os seus 

direitos e aos instrumentos de sua garantia e 

defesa. 

 Este módulo avança em relação ao Direito do 

Trabalho principalmente no que diz respeito ao 

tratamento dado aos trabalhadores autônomos/ 

informais e aos trabalhadores rurais. 

 

Dicas de vídeo: Germinal 

 

 

 

 

Associativismo e Sindicalismo. 

 Organização para o sucesso das lutas populares 

– instrumentos para construir uma 

organização; 

 Diferenças entre Associações e Sindicatos; 

 “Passo a passo” para a criação de Associações 

e Sindicatos – Estatuto e seus procedimentos, 

inclusive, de registro; 

 Qualificando a organização dos/as 

trabalhadores/as em sua luta. 

 

 

 

 

 

 

 Análise sobre a relação Estado/movimentos 

sociais – atuação do Estado (neutralidade?) de 

acordo com os interesses das classes 

dominantes; 
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Direito Eleitoral 

 Estado [monolítico? ]. Movimentos Sociais 

estabelecendo relações para uma intervenção 

social; 

 Democracia participativa, o sistema eleitoral e 

a democracia representativa; 

 Identificação dos direitos políticos como 

direitos fundamentais; 

 Partidos políticos e movimentos sociais: 

perspectiva sob um recorte do Direito Eleitoral; 

 Movimentos sociais: as oligarquias, 

manipulações das eleições e compra de votos. 

Dica de vídeo: “O voto é Secreto. 

 

 

 

Direito Ambiental 

 O objetivo é suscitar várias temáticas sobre a 

temática do meio ambiente – suas relações e 

implicações; 

 A problemática ambiental sendo discutida em 

uma perspectiva de problema político. 

 A manutenção do equilíbrio ambiental para a 

sobrevivência sadia dos seres humanos; 

 Meio Ambiente: aspectos natural, cultural e 

artificial. Condições socioambientais 

brasileiras e Política Nacional do Meio 

Ambiente, efetivamente participativa;   

 Direito Ambiental: característica de natureza 

difusa, portanto, de interesse de toda a 

coletividade; 

 Direito Ambiental: movimentos sociais, 

especialmente os de luta pela terra; função 

ambiental da propriedade rural e a reforma 

agrária; 

 A água como bem de domínio público – 

utilização da água para o consumo humano e a 

dessedentação de animais; 

 Rio São Francisco: gestão participativa dos 

recursos hídricos. 

 

Dicas de vídeo: “Legislação Ambiental” 

(IBASE) 

“Homem e Natureza: Frechal, Terra de preto” 

“O ciclo da água” 

 

Fonte: (ROCHA, NUNESMAIA JÚNIOR, et al., 2006a, p. 42 - 57)  

 

A justificativa de se construir um Programa de Educação Jurídica Popular, além das 

razões já elencadas, anteriormente, se pauta pela libertação humana dos grilhões da 

ignorância75. É importante sublinhar, enquanto prática educativa, um de seus objetivos 

                                                 
75 Ignorância pensada na perspectiva do conceito, em Marilena Chauí. Diz ela, citada por Rocha et al: “Ignorar é 

não saber alguma coisa. A ignorância pode ser tão profunda que sequer a percebemos ou a sentimos, isto é, não 

sabemos é, não sabemos que não sabemos que ignoramos”. (ROCHA, NUNESMAIA JÚNIOR, et al., 2006, p. 

41). 
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precípuos – consiste em “socializar o saber jurídico”. No pensar dos gestores da AATR Araújo 

e Oliveira, citados por Rocha, Nunesmaia Júnior (et al 2006, p. 43):  

 

[...] uma reflexão política sobre o Direito...[o que permite] elucidar, na verdade 

desmascarar, a pretensa imparcialidade do Direito, conceituando-o como instrumento 

histórico destinado a conservação das relações de dominação, bem como [identificar] 

a possibilidade de sua utilização como instrumento das lutas emancipatórias. 

  

Sobre as possibilidades de emancipação e superação da opressão pela Formação 

Juristas Leigos, embora já tenha sido observado por seus gestores que tal atuação, por si só não 

enseja a superação da barbárie, vale aqui lembrar Adorno (1995, p. 172):  

 

Com o auxílio de amigos acompanhei um pouco a literatura pedagógica acerca da 

temática da emancipação. Mas, no lugar de emancipação, encontramos um conceito 

guarnecido nos termos de uma ontologia existencial de autoridade, de compromisso, 

ou de outras abominações que sabotam o conceito de emancipação atuando assim não 

só de modo implícito, mas explicitamente contra os pressupostos de uma democracia.    

 

É consabido que a formação cumprirá o papel de conscientizar homens e mulheres 

para exercerem a cidadania, não pela via impositiva, “justamente quando é grande a ânsia de 

transformar, a repressão se torna muito fácil”. (ADORNO, 1995, p. 185). Mas, pelo viés do 

diálogo. Ao sujeito coletivo esclarecido, ou seja, cônscio de seu papel social cumpre lutar para 

a resistência e transformação social, política e econômica, de sua comunidade/agrupamento. 

É inarredável, “a formação humana deve versar sobre a emancipação de sujeitos 

críticos” no sentido de “uma tomada de consciência do sujeito e de seu poder de resistência” 

(PEREIRA, 2019, p. 61-62). Sobre a tomada de consciência, cumpre, aqui, colacionar um 

substancial relato de Bárbara Freitag sobre um emblemático encontro entre o autor de 

Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire e o autor de Casa Grande & Senzala, Gilberto Freyre. 

Sobre o fato acontecido, diz ela: 

  

Certa vez, num encontro ocasional em uma das praias de Recife Gilberto Freyre, [...] 

pediu satisfações a Paulo Freire, [...], perguntando com que direito este estaria tirando 

os analfabetos da felicidade tranquila de sua ignorância. O pioneiro da ‘educação para 

a liberdade’ respondeu sorrindo ao aristocrata de Apipocus [um bairro sofisticado, do 

Recife] que seu esforço alfabetizador não consistia em ‘tirar’ pessoas de uma cultura 

(ágrafa) para inseri-las em outra (regida pela escrita) mas que se tratava de superar a 

alienação de mais de trinta milhões de brasileiros vivendo como estranhos, 

verdadeiros párias em sua própria cultura. (FREITAG, 1994, p. 26). 
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Parafraseando Freitag (1994) e Paulo Freire, consinto que a opção pela formação 

jurídica das lideranças dos Movimentos Sociais, não os aliena de sua cultura, mas sim os tornam 

protagonistas de uma sociedade da qual é parte integrante e vítima. 

Quanto ao aspecto pedagógico da Formação, valem algumas ponderações. Não resta 

dúvidas de que há clareza meridiana acerca dos pontos nodais que merecem serem discutidos 

com cautela. Um deles diz respeito a ausência [na equipe da AATR] de profissionais que 

militem na área da educação, especialmente, o pedagogo.  O outro ponto, ao que parece os 

gestores da AATR têm consciência e tentam escapar - diz respeito ao risco que a educação 

jurídica incorre em “reproduzir o legalismo, de ensinar apenas o direito do Estado”. (ROCHA 

et al, 2006, p. 69). Ora, a pedagogia com suas nuanças poderia, e penso que pode; auxiliar na 

organização pedagógica dos conteúdos jurídicos tornando-os didaticamente compreensíveis, 

palatáveis. No campo conceitual da pedagogia, diz Libâneo (2006, p. 155):  

 

 

Obviamente, a pedagogia também trata da formação escolar de crianças, trata de 

ensino, de métodos de ensino, mas, antes disso, ela é um campo de conhecimentos, 

ela diz respeito ao estudo e à reflexão sistemática sobre o fenômeno educativo, sobre 

práticas educativas. A pedagogia é a teoria e a prática da educação.  

 

Não pretendo afirmar que o pedagogo por si só garantiria uma formação jurídica 

popular, eficiente e emancipadora; todavia, não se pode olvidar que a pedagogia, em sendo 

compreendida como teoria e prática da educação, exerce “o papel [...] de integrar diferentes 

enfoques para dar coerência e unidade ao estudo do fenômeno educativo” (SARRAMONA e 

MARQUES, 1985, citado por LIBÂNEO, 2006, p. 156). Neste sentido, o papel da pedagogia 

teria o condão de organizar pedagogicamente os conteúdos jurídicos propostos, não somente 

pela AATR/BA, mas também pela FDDHMMA/PB. 

José Carlos Libâneo (2006) ao pensar a pedagogia na perspectiva da ciência da 

educação, lembra o pedagogo alemão Schmied-Kowarzik (1983) que, inteligentemente, 

acompanha a sua tese. Segundo ele, a pedagogia tem o mérito de formular “orientações para 

prática com base na própria ação prática e propõe princípios e normas relacionadas aos fins e 

meios da educação”. Importa reiterar “que a pedagogia é, antes de tudo, um campo científico, 

não um curso, [...], é o estudo do fenômeno educativo em todas as suas dimensões”.  

(LIBÂNEO, 2006, p. 156).  
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Com efeito, o campo educativo é perscrutado pelo campo científico da pedagogia, este 

último, por sua vez, articula saberes específicos e de maior amplitude. Neste jaez, impende 

inferir, a Educação Jurídica Popular, como prática educativa se constitui em um subcampo do 

Campo da Pedagogia, por conseguinte, faz intersecção com o Campo do Direito. Libâneo 

(2006), reconhece a existência de “uma imensa variedade de práticas educativas, portanto, uma 

diversidade de práticas pedagógicas [...] que lidam com o mundo dos saberes ”. (LIBÂNEO, 

2006, p. 157). 

Concernente ao papel do pedagogo carece de abrir um parêntese para concordar com 

o professor e pesquisador da área da Educação, José Carlos Libâneo, quando defende a tese de 

que o pedagogo vai muito além da docência. Sem querer fomentar qualquer discussão acerca 

desta temática, contudo, torna-se imprescindível delinear o campo da Pedagogia e o profissional 

da Pedagogia. É razoável afirmar que a docência está para o Pedagogia, tanto quanto, a 

advocacia para o Direito. Tanto o campo da Pedagogia, tanto como, o campo do Direito, estão 

imbricados na constituição da Educação Jurídica Popular. Neste sentido, é incontestável: as 

propostas pedagógicas tanto do Curso de Formação Juristas Populares, quanto do Curso de 

Formação Juristas Leigos, “falta pedagogia”. É perceptível, faltou examinar o “fenômeno 

educativo, isto é, dos fundamentos e fins da educação, do sujeito da educação, do educador”. 

(LIBÂNEO, 2006, p. 158).  

O mais sério desta constatação foi averiguar que “nas propostas de diretrizes para 

os cursos de” Educação Jurídica Popular, faltou o profissional Pedagogo para organizar as 

“práticas de organização e gestão” das entidades formativas AATR e FDDHMMA.   
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4. SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO JURÍDICO: FORJANDO UM 

DIREITO COLETIVO PARA DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À 

JUSTIÇA. 
 

 

O cenário político, social e econômico brasileiro encontra-se um tanto nebuloso, diria 

cinza. Os sujeitos coletivos de Direito ─ Movimentos Sociais Populares ─ encontram-se à 

margem, mais do que isso, silentes. Ou, seria, silenciados? Alguns são palco. Outros tantos, 

plateia, ou quiçá bastidores. E na ribalta? Quem está? As questões suscitadas fazem parte de 

um check list contendo vários pontos (políticos, econômicos, sociais) que compõem a agenda 

de entidades como a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais da Bahia/AATR e 

Fundação de Defesa de Direitos Humanos Margarida Maria Alves de João Pessoa, na Paraíba 

– FDDHMMA/PB.  

O presente capítulo almeja – apropriando-me de expressão de José Geraldo de Sousa 

Júnior ─ apontar aspectos relevantes em torno de “um projeto de poder popular” pautado na 

Educação Jurídica Popular (SOUSA JÚNIOR, 2008, p. 20). Trata-se de um projeto de 

emancipação, libertação, forjado por sujeitos coletivos de Direitos. A Socialização do 

Conhecimento Jurídico: Forjando um Direito Coletivo para Democratização do Acesso à 

Justiça supõe extrapolar os limites da estrutura da norma jurídica expressa nos cânones do 

Direito romano. No Projeto Político Pedagógico de cada uma das entidades pesquisadas foi 

possível identificar sinais de uma pedagogia freireana alicerçada na liberdade, tal qual, também, 

uma pedagogia voltada para uma concepção poética do ensino jurídico, diria waratiana, 

fundamentada na carnavalização, estratégia lúdica de ensino de Luís Alberto Warat.  

Carnavalização. Warat foi buscar no teórico linguista russo Michael Bakhtin, este termo. 

Segundo Maciel e Faleiros, (s/d, p.14): 

 

Cabe frisar que, para Bakhtin — logo, para Warat —, a carnavalização não se 

confunde com a mera e eventual inversão de valores e papéis; se a referência analítica 

é o carnaval medieval e renascentista (não o carnaval do Rio de Janeiro 

contemporâneo), então o que esses autores discutem é um processo interativo de 

revisão da ordem — (im) posta —de reflexão e crítica jocosa a categorias dicotômicas 

elaboradas sócio-historicamente. Carnavalizar seria, portanto, buscar outras 

significações, promover novas articulações entre informação e acontecimento.  

 

(MACIEL e FALEIROS, s/d, p. 16), seguem descrevendo o conceito de 

carnavalização, segundo Warat, em conformidade com o mesmo conceito, em Bakhtin: 
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Enfim, seria a atitude pedagógica de se libertar das verdades e certezas em prol de um 

aprendizado que parta do pensar, da visão e das sugestões do aluno — de sua 

autonomia; seria a atitude que evita a “castração” de seu pensar. Como o carnaval não 

supõe imposição estereotipada da vestimenta, da postura, da fala e da dança, essa 

permissão implícita da subjetividade de cada um permite, também, construir — em 

comunhão solidária —autonomia pela epistemologia carnavalizada. [...] a pedagogia 

carnavalizada de Warat se alinha à pedagogia libertaria de Paulo Freire quando este 

afirma que os homens são seres onde o fazer é ação e reflexão, e a práxis é 

transformação do mundo. 

 

Nesta perspectiva dialógica, os autores Bakhtin, Warat, Paulo Freire, e outros autores, 

estão acordes nesta mesma vertente teórica, carnavalesca, autônoma, fraterna e libertária; 

manifestamente, “convidam a refletir sobre uma pedagogia da inclusão” (FREIRE e 

NOGUEIRA, 2014, p. 27), “revolucionária e crítica”, comprometida visceralmente com a 

desbarbarização das relações humanas. Nesse modo de pensar, também Adorno aspira com 

veemência por “uma educação para a contradição e para a resistência”. (ADORNO, 1995, p. 

183). Uma pedagogia às avessas, por isso, carnavalesca. Desta perspectiva, cumpre retomar a 

“metáfora do jogo” sob o ponto de vista de Pierre Bourdieu.   Seidl (2017a), ao analisar as 

regras do jogo, o sociólogo francês Bourdieu “indica uma concepção da vida social como 

conjunto de atividades reguladas realizadas por agentes que se orientam uns em relação aos 

outros em determinado espaço social”. Estes espaços são campos de luta. Se sairá bem no jogo 

os jogadores que desconhecem as estratégias do campo, ou, aqueles que dominarem as regras, 

desenvolverem habilidades específicas deste mesmo campo? Assertivamente, posso inferir com 

Seidl que a posição do segundo agente “indica o encontro entre um habitus (uma história e um 

jogo social incorporados) e um campo (história objetivada). [...], o bom jogador é aquele que 

consegue prever as jogadas dos adversários e organizar as suas, inclusive com improvisações”. 

(SEIDL, 2017a, p. 241-242). “É razoável supor que não se ensina democracia através de 

práticas antidemocráticas”. Nisto consiste, ao menos, se espera – que nos cursos de formação 

de Juristas Leigos/Populares se dê democraticamente a apreensão, ou melhor, a incorporação 

dos elementos fundantes do Direito para a sua subversão e reinvenção. Neste passo, a pedagogia 

crítica, diria até, “revolucionária” – na perspectiva de Saviani ─, não teria outro papel senão 

aquele “decididamente em colocar a educação a serviço da referida transformação” das relações 

humanas.  (SAVIANI, 1983, p. 69-80). 

Para a democratização da justiça, destaco, ainda, as diversas lideranças (de Associação 

de Bairros, Sindicatos, Cooperativas de Catadores de Material Reciclável, e outros Movimentos 

Populares) que assumem o protagonismo político-social de suas entidades junto à administração 
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e justiça pública instalada em seus estados e/ou municípios.  Inclusive, muitos destes agentes 

sociais que representam variadas categorias profissionais (Enfermeiras e Enfermeiros, 

Vigilantes, Porteiros, Empregadas Domésticas, Call Centers, Catadores e Catadoras de Material 

Reciclável), já foram contatadas e atingidas pelos cursos de Formação de Juristas Leigos na 

Bahia ─ bem como, os cursos de Juristas Populares – na Paraíba; apreendendo noções de direito 

e cidadania, conhecendo a estrutura e organização política do Estado, do judiciário e da 

administração pública; desenvolvendo a autonomia e a autodeterminação, por certo, 

concretizando o direito fundamental de acesso à justiça, rejeitando, veementemente, uma vida 

à margem da sociedade tanto para si, como também para todos as pessoas que careçam de 

alguma assessoria e/ou atendimento específico. 

Quanto ao contexto rural, choques e violências cotidianamente sofridas e enfrentadas 

por pessoas do campo, impelem-me abrir um parêntese, trazendo à colação, fragmentos de 

dados estatísticos de reportagens extraídas do Jornal da Pastoral da Terra (PASSOS, 2018); 

fonte importante sobre o tema, também aponta vários sujeitos – vítimas, das mais variadas 

manifestações de violências, bem como os impactos sociais dos ataques sofridos:  

 

[Título] indígenas, principal alvo dos ataques. O conjunto de Conflitos no Campo, 

por terra, água e em torno às relações trabalhistas sofreu um aumento de 4% em 

relação ao ano anterior. 1.431 conflitos em 2017; 1.489, em 2018. O que se destaca é 

o número de pessoas envolvidas que passaram de 708.520 para 960.342, 6% a mais 

que 2017. São 251.000 pessoas a mais envolvidas em conflitos. Em relação às famílias 

despejadas, 11.225, esse número é 5,7% maior em 2018, do que em 2017, 10.622 

famílias despejadas.  

Violência contra mulheres no campo, número mais alto. 482 mulheres sofreram 

alguma forma de violência em 2018. [36 – foram ameaçadas de morte; 6 sofreram 

tentativas de assassinato; 15 foram presas; 2 torturadas; 6 sofreram ferimentos; 2 

morreram em consequência dos conflitos; 1 sofreu aborto; 40076 foram detidas. A 

grande maioria das mulheres que sofreram violência em 2018 são sem-terra. Mas 

também sofreram violência: 13 indígenas; 4 quilombolas; 2 advogadas; 2 agentes de 

pastoral; 11 de outras lideranças. 

Conflitos Trabalhistas. Em 2018 registraram-se: 86 ocorrências de Trabalho 

escravo. 1.465 pessoas envolvidas. 945 libertadas. 3 ocorrências de superexploração. 

12 pessoas envolvidas. (PASSOS, 2018, p. 02). 

 

As ocorrências registradas pelo Jornal da Pastoral da Terra chamam a atenção pelo 

primoroso levantamento estatístico acerca da realidade conflitante dos povos e comunidades do 

campo. Enfrentamentos de diversos matizes envolvem comunidades quilombolas, indígenas e 

                                                 
76 Segundo a reportagem as 400 detidas o foram na ação que denunciavam a privatização das águas em Minas 

Gerais, elas ocuparam a Nestlé, em São Lourenço (MG). Outras, 10 mulheres foram presas em julho de 2018 

durante a ocupação da Fazenda Verde Vale, no município de Alvorada do Oeste, em Rondônia. 



227 

 

camponeses que trabalham com a agricultura familiar. Segundo a narrativa do Jornal da 

Pastoral, a repressão é generalizada, além do que, patrocinada por pistoleiros e grandes 

empresários rurais. Essas violências maculam vergonhosamente todas as regiões brasileiras. 

Interessa registrar, considerando as ocorrências da Região Nordeste do país, o Estado da Bahia: 

sobre o trabalho escravo foram 5 ocorrências, 47 trabalhadores denunciados e os 47 

trabalhadores foram libertos. Como expressão das violências contra as minorias identificadas 

em outras regiões do país, foi destaque na publicação do jornal, o assassinato brutal da mulher, 

militante negra e lésbica, Marielle Franco e de Verônica Pereira Milhomem, também militante, 

contudo, da causa camponesa. Indiretamente, fora assassinada no ano de 2017. Naquele ano, os 

dois filhos de Verônica – ou dona Vera, como era chamada ─, foram assassinados em um 

massacre intitulado: Massacre Pau D’Arco. Depois deste acontecimento sinistro, dona Vera 

esvaeceu e finou-se em fevereiro do ano 2018.   

O breve parêntese serviu apenas para situar, novamente, o sujeito desta investigação. 

O espaço dos cursos de Formação do Jurista Leigo/Popular é um desses lugares onde o 

conhecimento jurídico vai sendo construído coletivamente, no sentido de resgate da dignidade, 

da fraternidade e da solidariedade. O campo do Direito e o campo da Pedagogia, em uma 

perspectiva crítica através dos sujeitos coletivos – Movimentos Sociais – e dos agentes sociais 

representados por entidades [ONGs] como FDDHMMA e AATR, foram desembaraçando fios 

e desatando nós do Direito dogmático de caráter normativo, para então, tecer uma Educação 

Jurídica Popular com vistas a viabilizar o acesso democrático à justiça e o resgate de um dos 

princípios constitucionais, mais celebres e celebrados: o da dignidade da pessoa humana. Luiz 

Alberto Warat (1997, p. 63), ao enunciar um Direito vivo para além do Direito ortodoxo, quase 

sacerdotal, afirma que “[...] a luta pela dignidade começa na tentativa de desembaraçar o 

discurso docente das suas vestes sacerdotais e da competência de suas provocações”. Além de 

se tornarem sujeitos autônomos e capazes de desenvolver uma reflexão crítica da realidade os 

sujeitos coletivos serão capazes de vindicar direitos e subverter a ordem jurídica prospectando 

direitos, ainda que, os mesmos se encontrem fora da norma.  

O marco teórico desta reflexão crítica é Pierre Bourdieu, o autor que ilumina o palco. 

Luzes da ribalta! Oxalá, estas luzes reacendam nossas esperanças e iluminem nos corações e 

nas mentes dos atores sociais práticas educativas libertadoras, para a superação da barbárie. 
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4.1 - Uma Pedagogia do Direito ou para o Direito? Que modalidade de educação é essa? Para 

quê? Para quem? 

 

 

Neste espaço concentro-me na Pedagogia, como campo que constitui ações, ou, 

práticas educativas, fecho o foco de minha análise à estrutura da educação jurídica popular, 

explicitada no material didático, respectivamente construído pelas entidades pesquisadas. E, eis 

então a pergunta inquietante: que modalidade de educação é essa?  

Formar Juristas Leigos/Populares. “Apresentar o Direito como um instrumento na 

perspectiva da libertação”. Uma Educação Jurídica comprometida “com duas dimensões éticas 

fundamentais: a dignidade e a solidariedade”; waratianamente falando entendo que estes dois 

princípios constituem uma formação jurídica libertadora; nestes termos é preciso admitir que 

as entidades formadoras ─ FDDHMMA/PB e AATR/BA ─, contribuem para subverter a ordem 

social estabelecida. (SILVA e COELHO, 2018, p. 30); (WARAT, 1997, p. 60).  

Decisivamente, acompanho Libâneo (2010), quando afirma que “ a Pedagogia é um 

campo de estudos, [...]. Seu campo compreende os elementos da ação educativa e sua 

contextualização. ” E mais. “O objetivo do pedagógico se configura na relação entre os 

elementos da prática educativa: o sujeito que educa, o educador, o saber e os contextos em que 

ocorre”. (LIBÂNEO, 2010, p. 38). Assim, sendo, considerando o campo pedagógico dos Cursos 

de Educação Jurídica Popular desenvolvidos pelas entidades desta pesquisa, quanto aos seus 

efeitos jurídicos, vislumbram impactos bastante positivos junto aos movimentos sociais; 

contudo, no que diz respeito, efetivamente, ao trabalho pedagógico, há controvérsias.   É a 

prática, ou, melhor dizendo, são as práticas educativas que merecem um pouco mais de rigor 

na análise para um delineamento com contornos claros e objetivos. Ernesto Seidl (2017a), ao 

desenvolver análise sobre o bom jogador e as estratégias do jogo no interior de um campo 

específico, segundo a percepção bourdieusiana, infere: “para que um campo se constitua e 

funcione como tal, são necessárias não somente questões que lhe sejam próprias, mas pessoas 

[...] que possuam um habitus que implique conhecimento e o reconhecimento das leis” (SEIDL, 

2017a, p. 242). Isso significa que a práxis educativa não deve estar limitada a uma formulação, 

estritamente teórica. Mais do que isso. “Pensar o ato pedagógico não basta” (HOUSSAYE, 

citado por LIBÂNEO, 2010, p. 35), indubitavelmente, a práxis educativa é condition sine qua 

non para uma educação voltada para a formação do “homem autônomo, livre, educado, culto, 

íntegro, ético e justo”. Este tipo de realidade não é dado “nem plenamente conhecida, mas” [...] 

pensada e realizada, tornada real ”. (COÊLHO, 2012, p. 25).  
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Sobre as práticas educativas desenvolvidas com os sujeitos da formação, a declaração 

da advogada-associada da AATR, Sara Danova Quadros Cortes77, trouxe elementos para o 

auxílio desta análise crítica. Sara exerceu os cargos de Secretária e Tesoureira entre os anos de 

2004 e 2010, na AATR. A entrevista com a advogada popular foi realizada no dia 23 de 

novembro de 2018, no período matutino, na Biblioteca da sede da AATR. Sobre as 

metodologias pedagógicas empreendidas, pelo curso de Formação Juristas Leigos, Sara 

pondera: 

 

A ideia era desenvolver o Programa Juristas Leigos com etapas diferentes para discutir 

Políticas Públicas. Dividimos o Programa em quatro módulos: MÓDULO I: Estrutura 

do Estado; MÓDULO II: Orçamento Participativo, tudo sobre orçamento; MÓDULO 

III: Fiscalização e Controle Social e MÓDULO IV: Desenho das Políticas Públicas – 

tratava daquelas políticas públicas que eram do interesse da comunidade (questão da 

água e da terra). Enfim, eu trabalhava com a parte específica do Programa. 

(Informação verbal). 

 

Ao ser questionada sobre a ausência do pedagogo na equipe técnica responsável pela 

Formação e, mais, se julgava, segundo a sua concepção de ensino que este profissional seria 

capaz de oferecer contribuições relevantes na composição do Programa de Formação Juristas 

Leigos - Sara compreende que: 

 

[...] não é fácil [não ter este profissional] porque sempre corremos o risco de ficar na 

linguagem abstrata do dever ser. Ou seja, o Direito tem um dever ser, tem o ser (como 

ele é aplicado, em si), e o debate político de como ele deveria ser. Assim, precisamos 

trabalhar de modo com que o curso de Formação seja mais prático tanto no que tange 

ao conteúdo e a forma (Sara Danova). (Informação verbal). 

 

A atual presidente da AATR, advogada popular e associada ─ Rose – em suas 

declarações, faz um breve arrazoado sobre os procedimentos didático-pedagógicos, adotado 

pelo curso de Formação da AATR. Neste passo, ela arguiu: 

 

[...] em nossas reuniões e oficinas quando problematizamos a Educação Popular 

sempre há aqueles que trazem as experiências de Paulo Freire e, outros autores do 

campo da Educação Popular e, compartilham e trocam ideias, com o grupo. Isto 

porque, no campo do Direito não se fala dessas questões. Em 2010, o IRPAA nos 

convidou para desenvolver uma Oficina com uma turma da Comunidade Fundo e 

Fecho de Pasto. O material didático do IRPAA é de excelência! Assim, propus 

reformular os nossos materiais. Os nossos Módulos passados eram permeados de 

juridiquês, muito duros. Nesse sentido, reformulamos o texto e forma do material. 

Colocamos mais imagens, espaços para questionamentos, inserimos HQs, enfim, me 

                                                 
77 A advogada Sara não se opôs que o seu nome verdadeiro fosse revelado. 
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inspirei no material do IRPAA. Outra coisa que muda é que desde 1992 a formação 

era de dois anos modular. O curso era extenso e bastante denso, em torno de 8 ou 9 

etapas. Este modelo foi ficando muito pesado e, a partir de 2010 fomos diminuindo. 

(Rose). (Grifos meus). (Informação verbal). 

 

Verificando o material didático da AATR constatei um esboço do programa de 

Educação Jurídica Popular. Em um dos textos temáticos, quando se propõem o estudo dos 

princípios do sistema penal brasileiro, respectivamente, páginas 7 e segs. do Módulo (Direito 

Penal e Processo Penal), os textos são apresentados com imagens que auxiliam na sua 

compreensão, dando-lhes também uma formatação bastante lúdica.  A apresentação do gênero 

textual ─ charge –, na página 8, abre um leque de interpretações quanto a uma série de aspectos 

tanto político, quanto social e jurídico no que tange ao princípio da intervenção mínima, na 

medida em que possibilita ao cursista construir uma análise linguística crítica da atual 

conjuntura brasileira. Trata-se de uma mensagem que perpassa o humor, a tragédia e a ironia. 

Especificamente, no que tange à metodologia “utilizada no Juristas Leigos” o 

programa se vale de uma prática freireana de educação popular, “a qual só pode ser concretizada 

na relação dialética entre conteúdo e metodologia”. [...]. Neste sentido, “o cuidado com a 

linguagem, a postura do monitor (nunca o professor), o diálogo com o saber popular e com as 

experiências dos participantes, são procedimentos essenciais durante os cursos”. (AATR, 2010 

?, p. 05). É bem verdade, o projeto de Formação Juristas Leigos/Populares tem o condão de 

orquestrar uma concepção de combate à barbárie. Embora o material didático [da AATR] 

apresente textos mais interativos e acessíveis no sentido de atender melhor ao perfil do cursista, 

especialmente, no que tange à linguagem jurídica; metodologia que valoriza os saberes 

populares, ainda, assim, a presença de uma equipe pedagógica crítica e libertadora não poderia 

ser descartada.  

Reitero. Esta discussão gira em torno das práticas educativas, ou seja, no emprego de 

“formas de intervenção metodológica e organizativa”. Ainda, sobre a real necessidade de “um 

profissional capaz de pensar, planejar e executar” práticas de ensino e aprendizagem, Libâneo 

(2010), combatendo, com rigor argumentativo, as opiniões contrárias, amiúde, ressalta que a 

“contribuição [do Pedagogo] vem dos campos do conhecimento implicados no processo 

educativo-docente, operando uma intersecção entre a teoria-pedagógica e os conteúdos-

métodos específicos de cada matéria de ensino” (LIBÂNEO, 2010, p. 51 e 62).  Nesse sentido, 

convém advogar que o papel do pedagogo é indispensável nas questões que envolvam matérias 

de ensino-aprendizagem. Cumpre, assim, demarcar o papel da Pedagogia, enquanto ciência da 

educação, “em torno dos processos que correspondem à ação educativa”. (LIBÂNEO, 2010, p. 
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96). Grosso modo, a seguir, passo a apresentar a título de exemplo, um recorte do material 

didático utilizado pelos Cursos tanto da AATR, quanto da FDDHMMA. Vale considerar, o 

material completo, encontra-se, anexado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (AATR, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (AATR, 2018, p. 08) 

 

 

 

 

O material analisado tanto da AATR, quanto da FDDHMMA, em grande medida 

serviu para sinalizar, com concretude, a metodologia pedagógica empregada na formação dos 

Juristas Leigos/Populares. A ideia imanente que deve conter no material de ensino deve se 

pautar na premissa bourdieusiana muito bem delineada por Maria Tereza Canezin (2001). 

Segundo a socióloga, para Bourdieu “as relações entre os homens se constituem em relações de 

poder, [...] sob a lógica da dominação, examinando como esta legitimidade se estabelece, se 

naturaliza e se reproduz”. (CANEZIN, 2001, p. 111). Neste jaez, a educação deve potencializar, 

viabilizar aos sujeitos do ensino-aprendizagem a capacidade de apreensão da “ordem do mundo 

social” para a superação da barbárie. Oxalá, as metodologias e o material didático utilizado 

pelas entidades pesquisadas sejam, realmente, efetivos e palatáveis aos sujeitos para os quais, 

esta formação esteve e se conserva direcionada.  

Figura 12 - Imagem da Capa 

do Módulo de Direito Penal e 

Processo Penal - Juristas Leigos de 

Brotas de Macaúbas, 2018. 

Figura 13 - Página do Módulo 

que trata do Princípio da Intervenção 

mínima, em referência. (p. 08) 
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Pois bem: a proposta de se forjar uma Educação Popular, em Freire, supõe um 

currículo aberto e flexível “produzido historicamente no interior das relações sociais”. São 

saberes pluriculturais, peculiares a cada uma das comunidades alcançadas por este Projeto de 

Educação Jurídica Popular.  

De acordo com Antônio Flávio Barbosa Moreira (2000), professor-pesquisador do 

tema Currículos, com inteligência, assevera: 

 

Os currículos pautados nos princípios de Freire deveriam ter como eixo 

organizador as necessidades e as exigências da vida social, não as disciplinas 

tradicionais. Daí a preocupação em codificar e decodificar temas geradores, 

trabalhados nas salas de aula por meio do diálogo entre professores e estudantes. É, 

aliás, pelo diálogo com outros educadores e intelectuais que se elaboraram muitos dos 

últimos livros de Freire. Em um deles, com Ira Shor, os dois interlocutores 

acentuaram que um currículo oficial comum representa uma forma autoritária 

e mecânica de organizar o ensino, que expressa desconfiança em relação à 

habilidade dos estudantes e à competência dos professores, assim como constitui 

uma tentativa de manipulação de suas atividades. Adotando outra perspectiva, 

sugeriram que se organizasse o currículo criativamente, a partir de uma pedagogia 

que, considerando os temas, as necessidades e a linguagem dos alunos, reinventasse 

o conhecimento e o utilizasse no desvelamento das relações de poder na sociedade. 

Daí a preferência dos autores associados à educação popular por currículos mais 

localmente definidos, ao invés de currículos decididos, em instâncias centrais. 

(MOREIRA, 2000, p. 114-115). (Grifos, meus). 

  

É uma ignomínia. Salvo algumas exceções o campo da Pedagogia sofre com as 

distorções. A forma pela qual os conteúdos têm sido organizados deve ser questão para debate. 

A democratização para o acesso à justiça, certamente, passa pelo modo particular de 

organização das atividades de ensino. Esta didática, ou seja, os contornos dos procedimentos 

de ensino e aprendizagem que ─ “opera a interligação entre a teoria e a prática”─ (LIBÂNEO, 

2010, p. 145) terá o papel de integrar os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem para o 

efetivo exercício democrático de “novas formas de cidadania (coletivas e não-individuais; 

menos assentes em direitos e deveres do que em formas de critérios de participação), não-

liberais e não-estatizantes”. (SANTOS, 2003, p. 247). Estas considerações, me legaram uma 

forte convicção: a da real necessidade de se enfrentar explicitamente que é imperioso ao 

pedagogo que fomente de forma inusitada, um “processo de diálogo, pelo qual educador e 

educandos problematizam as situações vividas e se encaminham para a criticidade”, dando azo 

a uma atuação pedagógica que resulte em “práticas educativas intencionais destinadas a 

favorecer o desenvolvimento dos indivíduos no interior de sua cultura por meio de processos 

de transmissão e assimilação ativa de experiências, saberes e modos de ação culturalmente 

organizados” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1991, p. 30) ; LIBÂNEO, 2010, p. 163). 
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O material didático seguinte faz parte de uma coletânea de Módulos que foram 

construídos para cada etapa do Curso de Formação Juristas Populares. A análise do material se 

deu segundo os seguintes critérios: conteúdos jurídicos, forma/apresentação dos conteúdos. 

Mais. O modo pelo qual se dá a conexão da prática jurídica “com os direitos do homem “. Esta 

educação jurídica necessariamente, tem que “responder pela formação de uma pedagogia da 

dignidade e da solidariedade social. ” (WARAT, 1997, p. 62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: (ALVES, SALGUEIRO, et al., 2019, p. 12) 

 

O texto, em destaque “Como está Organizada a Justiça na Paraíba? ”, tanto quanto a 

totalidade dos textos que compõem este e os outros Módulos, a priori conseguem visivelmente, 

suscitar e reunir conteúdos significativos do e para a comunidade [movimento social] dos 

cursistas. Contudo, o modo pelo qual os textos foram trazidos para o módulo, foi pouco ou 

quase nada pedagógico. A organização textual se apresenta, ainda, bastante técnica. A 

linguagem dos textos preserva o vocabulário jurídico rebuscado, árido e duro. Acompanhando 

Warat diria que é um projeto pautado no princípio dos direitos humanos, em uma perspectiva 

emancipatória, “não pode escapar das tarefas de transformação da linguagem com prática de 

libertação do desejo” (WARAT, 1997, p. 30).  Ora, a proposta de ensino jurídico popular deve 

ser a antítese do ensino jurídico atual. Senão, o ensino jurídico popular incorre no risco de “cair 

na vala comum”:  

Figura 14 - Módulo de 

Organização do Poder Judiciário - 

Juristas Populares, 11 de abril de 

2019. 
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Amparado numa tradição de utopias fracassadas. [...]. Estremecimentos melancólicos 

de geometrias sonhadas perfeitas para submeter o poder à lei; como utopia vencida 

que se mantém como esperança de luta, palavra lírica e moral que arrasta o ensino 

jurídico em direção a uma difusa esperança numa frustação, a esperança na horda da 

justiça. [...] na cumplicidade cega de uma linguagem sem ousadias, enganosamente 

cristalina, que escamoteia a presença subterrânea de uma ‘tecnologia da alienação’ 

(WARAT, 1997, p. 42). 

 

 As questões apontadas e refletidas, até então, se referem a um “ensino jurídico” 

respaldado em “uma prática política dos direitos humanos [...] como componente nevrálgico da 

democracia”. Uma estratégia de desbarbarização social. Um direito libertário, emancipador. A 

partir da análise do Programa de Formação Jurista Popular, é o que se depreende da leitura. 

Desenvolver uma prática pedagógica para a resistência e o enfrentamento – um novo modus 

operandi deve se constituir no estandarte desta luta. Impõe-se, assim, ainda, no dizer waratiano: 

“os militantes dos direitos humanos [...] precisam abandonar sua linguagem carregada de ideais 

inflexíveis, reivindicando o direito à transferência amorosa”.  (WARAT, 1997, p. 48 -52). 

“E o campo didático?” Segundo Libâneo, “pedagógico e didático, não são termos 

sinônimos”. A didática trata das atividades de ensino – teoria e prática. Neste sentido, a didática 

consiste em uma “modalidade do trabalho pedagógico”. O esforço dos estudiosos nesta área da 

Pedagogia versa exatamente no modo como ela se constitui. Libâneo acompanha Houssaye na 

seguinte afirmação: “o pedagogo não pode ser nem um puro e simples prático nem um puro e 

simples teórico. Ele está entre os dois”. Libâneo (2010, p. 34 - 35) em sua narrativa esclarece, 

em nota de rodapé:  

 

Isso quer dizer que para ensinar Matemática não basta ser um bom especialista em 

Matemática. É preciso que o professor agregue o pedagógico-didático, ou seja: que 

conteúdo da Matemática-ciência devem constituir-se na Matemática-matéria de 

ensino visando a formação dos alunos? 

 

Parafraseando Libâneo (2010), para ensinar o Direito não é suficiente ser um exímio 

conhecedor/doutor em Direito. É necessário que o professor agregue o pedagógico-didático. 

Nestes termos, vale refletir:  quais seriam os conteúdos do Direito-ciência necessários para 

compor o Direito-matéria de ensino, objetivando a formação dos educandos? 

Neste diapasão, a expectativa no que tange ao conjunto dos conteúdos do Direito 

apresentados nos Módulos, tanto da AATR, quanto da FDDHMMA, consiste na formulação e 

reformulação dos elementos necessários, compreendo, indispensáveis à formação do Jurista 
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Leigo/Popular. E mais. Tal reformulação tem o mérito de rever o ensino jurídico praticado pelos 

“doutores” da lei; muitas das vezes, adstrito a uma redoma magnética transparente, todavia, 

impenetrável, pouco ou quase nada inteligível ao sujeito da Educação Popular Jurídica. O 

arcabouço das formalidades da ciência do Direito, ou, a dogmática jurídica, são como noz: 

fechadas, inverificáveis. Uma tradicional pedanteria dos doutrinadores que não compreendem 

“as transformações, as resistências e as transgressões que precisam ser realizadas para garantir 

o direito ao futuro da espécie humana”. Os indivíduos, “amanhados para todas as humilhações 

e todas as surpresas de um destino” se constituem em sujeitos sequiosos de saberes; nestes 

termos, é real e necessário imprimir às metodologias de ensino necessárias à adequada 

Educação Jurídica Popular, pedagogicamente falando, novas formas de “práticas exigentes de 

cidadania e de democracia”.  Urge, implementar o caráter democrático da prática jurídica. Na 

perspectiva waratiana, ressignificar o Direito passaria então por uma “produção do novo sentido 

(não alienado) apaixonado”. (WARAT, 1997, p. 31 e 73; SANTOS, 2007, p. 74; MACHADO, 

2010, p. 111). 

 

4.2 - O Jurista Leigo/Popular: Quais os impactos de seu conhecimento e de sua prática jurídica 

no cotidiano e resolução de conflitos de sua comunidade? 

 

 

Com efeito, o desenho curricular traçado pelas entidades pesquisadas embora não 

esteja pedagogicamente adequado, promoveu e ainda promove impactos de diversos matizes 

(político, social e econômico) merecedores de destaque. Nesta unidade, será possível identificar 

os desdobramentos das práticas educativo-jurídicas e, o modo pelo qual o conhecimento 

jurídico irá reverberar na vida cotidiana dos Juristas junto às suas comunidades e, nos espaços 

sociais, em sua totalidade. Acompanhando Freire, cumpre considerar o quanto “[...] uma 

educação” comprometida com a democracia possibilita “ao homem a discussão corajosa de sua 

problemática. De sua inserção nesta problemática”. Além do que, o autor adverte acerca “dos 

perigos de seu tempo para que, consciente deles”, encontre a “força e a coragem de lutar”. 

(FREIRE, 1969, p. 88-89). Neste ponto, tratarei de trazer à luz além das contribuições dos 

Juristas Leigos/Populares, detalhes acerca do impacto de suas práticas jurídicas “na produção e 

reprodução da vida social”. (NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2016, p. 29). 

Os programas de formação das entidades AATR e FDDHMMA com o propósito de 

conhecer, reunir e avaliar resultados angariados junto aos cursos de capacitação ─ reservadas 

as peculiaridades de cada uma destas organizações, todavia, com objetivos aproximados, diria, 
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similares – organizaram e promoveram seminários e/ou encontros de Juristas, a fim de levantar 

dados concretos sobre “o alcance do programa” e de que modo o conjunto de conhecimentos 

jurídicos têm manifestamente, influenciado a vida destes sujeitos de direito. Grosso modo, os 

critérios em que pautaram a agenda destes seminários e/ou encontros incidem sob os seguintes 

pilares: “avaliar a estratégia do programa; reflexão em torno da Educação Popular e, mais 

especificamente, Educação Jurídica Popular; repensar os modos de atuação diante das novas 

conjunturas e construir perspectivas em conjunto”. (AATR, 2010, p. 02).  

O Encontro de Juristas Leigos aconteceu nos dias 25 e 26 de março de 2010. O tema 

desenvolvido no encontro foi: “Juristas Leigos: Uma experiência de Educação Popular”.  

Analisando o Programa do Encontro identifiquei um espaço na agenda reservado para 

troca de experiências com outras entidades de natureza civil (Associações e Fundações) que, 

também, desenvolvem projetos voltados para os Direitos Humanos, inclusive o da formação 

jurídica popular. Foram exatamente três as instituições: Fundação Margarida Maria Alves-PB; 

Dignitatis-PE e Sociedade Maranhense de Direitos Humanos-MA.  Destas três, aqui, merecerá 

especial atenção, a Fundação Margarida Maria Alves/FDDHMMA/PB por ser uma das 

entidades investigadas. Certamente, os representantes de cada uma destas entidades, (inclusive 

a AATR, organizadora do evento) tiveram a oportunidade de exercer significativa troca de 

informações e experiências sobre o processo de Formação Jurídica Popular com os sujeitos 

envolvidos neste procedimento político e educacional. No caso da formação do Jurista 

Leigo/Popular, insta pressupor o quanto a reunião das entidades, em um único espaço, teve o 

mérito de suscitar reflexões críticas, tanto nas práticas pedagógicas, quanto nas jurídicas; além 

do que, urge compreender a amplitude do projeto e a necessidade de se empreender novas 

práticas pedagógicas, por exemplo, para melhor estruturação e adequações no que concerne à 

currículo, avaliação e metodologias de ensino e aprendizagem, dos cursistas.   

A abrangência da participação dos Juristas Leigos/Populares é perceptível quando se 

faz a análise dos depoimentos, todos eles, transcritos pelo responsável por esta etapa do evento 

da AATR: Maurício Azevedo. A influência dos saberes jurídicos, no dia-a-dia do Jurista 

Leigo/Popular vai sendo pouco a pouco descortinada conforme os juristas manifestam suas 

impressões sobre o Curso de Formação e os impactos dos saberes jurídicos, em suas vidas e no 

cotidiano da comunidade. 

Leninha, representante das turmas de 1996/1997 e 2001/2002, ofertadas 

respectivamente nas cidades de Feira de Santana e Valente,  
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Expõe sua experiência na presidência do Sindicato num espaço onde não havia 

tradição de participação das mulheres, e que o curso de Juristas Leigos veio a auxiliar 

neste processo. Tal curso, também, auxiliou no seu engajamento na CUT. Participou 

até pouco tempo da coordenação da Escola de Formação Sindical. Recentemente, foi 

eleita vereadora pelo PT (ai foi reafirmado por ela a importância do curso). Percebe a 

distância de quem não teve este processo de formação na dinâmica da Câmara no trato 

com as questões jurídicas. Saiu da direção do sindicato e está na suplência. Fala da 

grande utilização, na realidade dela do conteúdo de agrário e previdenciário. (AATR, 

2010 ?, p. 5 e 6). 

 

Neste ponto, vale lembrar a discussão proposta por Loïc Wacquant (2005). O estudioso 

do pensamento de Bourdieu propõe que se reflita, “a dimensão simbólica da dominação [...] nas 

suas mais variadas manifestações”. Neste sentido, é bom analisar atentamente o depoimento da 

Leninha, jurista [pela] AATR e, de outros juristas que também participaram do Encontro de 

Juristas Leigos/2010; todos, minimamente, declaram conhecer os direitos que lhes foram 

assegurados juridicamente [através do curso, Juristas Leigos]. Além do que, denunciam 

situações em que ocorrem violações aos direitos da pessoa humana; esta postura política crítica 

e consciente tem o mérito, segundo o pensamento de Bourdieu, de demolir os “pilares da 

dominação” e de sua legitimação. (WACQUANT, 2005, p. 157-160). “A cumulatividade das 

aquisições, tanto materiais como simbólicas”, irão possibilitar, [e a muitos possibilitou] aos 

novos sujeitos de direito, [munidos deste capital jurídico], a lutar contra as injustiças sociais a 

partir de instrumentos legais junto às instâncias administrativas e/ou jurídicas, em “pé” de 

igualdade com membros da classe dominante. (BOURDIEU, 2015, p. 193). 

Valdirene, durante o Encontro de Juristas Leigos faz importante declaração sobre os 

impactos do curso na sua vida, inclusive, ressalta a importância dos estímulos e apoio recebidos 

da AATR/BA, enquanto exercera a militância no movimento negro, em Brumado. Diz ela:   

 

Todo mundo que faz os juristas leigos tem uma motivação (seja pelo movimento, 

sindicato etc.). Na época em que participou era da juventude da igreja. Participou da 

fundação do movimento negro na região de Brumado, tudo com o apoio da AATR 

[...]. Fala que esse seu engajamento teve repercussões e que ajudou a aprovar a política 

de quotas na UNEB. Formou-se em pedagogia. (Turma Brumado 2003/2005) - 

(Arquivo da AATR). 

 

Não foi difícil concluir que a Jurista Valdirene parece ter sido bem-sucedida durante e 

depois de ter passado pelo Curso de Formação. Destaca-se como protagonista de um projeto 

libertador, concretização dos efeitos da objetivação de um capital jurídico incorporado 

produzido pelo Curso de Formação Juristas Leigos.  
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Figura 15 - Equipe da FDDHMMA e Jurista 

Popular 

O Grupo de Trabalho criado no Encontro de Juristas Leigos, no que tange ao 

movimento de luta e compromisso social de acessar democraticamente direitos, assim se 

manifestaram: 

O curso foi ponto base para uma intervenção que não acontecia; base para o 

fortalecimento da organização social; e coragem para enfrentar os poderes 

constituídos e desmascaramento dos usos do direito. (Grupo de Trabalho do Encontro 

de Juristas Leigos, 26 e 27 de março de 2010). (Arquivo da AATR). 

 

Os Juristas se destacam pela atuação e desempenho junto aos órgãos administrativos, 

sobretudo, desenvolvendo estratégias orientadas para o exercício de um direito plural, 

“emancipador e instrumentalizador de lutas políticas”. (MENDONÇA, 2015, p. 244). Nestes 

mesmos parâmetros se deu o Encontro de Juristas Populares78, organizado pela Fundação de 

Direitos Humanos Margarida Maria Alves – FDDHMMA/PB. O referido evento aconteceu no 

dia 18 (dezoito) do mês de maio de 2019, na cidade de João Pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 Fonte: Acervo próprio (2019). 

 

 

 A seguir, faço a transcrição literal do questionário contendo 07 (sete) questões 

aplicadas aos Juristas Populares, para que suas intervenções administrativas e jurídicas fossem 

mapeadas. 

                                                 
78 O Encontro de Juristas Populares promovido pela FDDHMMA-PB, ocorreu no dia 18-05-2019, na cidade de 

João Pessoa, na Paraíba. Neste encontro em que pude comparecer e participar como pesquisadora, atuei como 

observadora e ouvinte. Na ocasião, a equipe técnica responsável pelo evento autorizou gravações e divulgação de 

imagens e textos produzidos a partir do evento. Alguns desses documentos estão anexados.  
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Questões aplicadas aos Juristas Populares - Mapeamento dos Juristas Populares.

 

Nome completo: 

1. Grupo/movimento/sindicato ao qual está vinculado atualmente. 

2. Qual o cargo/função que ocupa no movimento/grupo? (Sócio, dirigente, conselho fiscal etc.) 

3. Quais as principais áreas de atuação do grupo/movimento? 

4. Qual é nesse momento a principal luta desse grupo/movimento? 

5. Como você está inserido/a nessa luta? Conte um pouco como se dá a sua participação nessa 

luta. 

6. Conte um pouco como o aprendizado do curso de Juristas Populares ajudou a resolver algum 

conflito/problema que você viveu, a nível pessoa ou na sua atuação nos movimentos/grupos. 

 

No que se refere às avaliações dos Juristas Populares, segundo as questões propostas 

pela equipe técnica da FDDHMMA, trago alguns depoimentos e considerações. Na medida em 

que os Juristas Populares socializavam experiências, todos os presentes avaliavam os impactos 

dos conhecimentos jurídicos, na sua vida pessoal e na sua comunidade. Todas as falas foram 

cuidadosamente registradas pela equipe da FDDHMMA, conforme o registro das imagens, 

seguintes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fonte: Acervo próprio (2019) 

Figura 16 - Encontro dos Juristas Populares - Mapeamento 

de atuação 
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Francisca Paulino da Conceição Gonçalves79, Jurista Popular. Fez parte da 1ª Turma 

de Formação promovida pela Fundação Margarida Maria Alves, no município de Guarabira-

PB, no ano de 2011. Ela faz parte do Assentamento80 de Pilões, da Reforma Agrária e é sócia 

do SEDUP [Serviço de Educação Popular] de Guarabira. De acordo com as declarações da 

Jurista e ex-canavieira, a mesma não pôde estudar no período “normal” de sua vida; já, na fase 

adulta e, a partir de muita luta para a permanência na terra conseguiu estudar através da 

indicação do SEDUP. Assim, sua trajetória estudantil tem início com a organização da primeira 

turma de Magistério do Projeto PRONERA81 [Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária], direcionada para a região Norte e Nordeste, do Brasil.  A história de luta pela terra e 

direito de acesso aos estudos se deu por meio dos sindicatos e a igreja católica por intermédio 

do saudoso Dom Marcelo82. Hoje, diz a Jurista “sou pedagoga, psicopedagoga e Jurista 

Popular”.  

Suelen, Jurista Popular, é integrante da Turma de 2013. Ela declara que o curso 

estabeleceu um marco em sua vida. Tal qual Francisca Paulino, é moradora do município de 

Guarabira e se diz muito grata pela oportunidade de fazer o curso de Jurista Popular. Entende 

que este momento [do Encontro] é rico e significativo. Segundo ela, a partir do ano de 2013 

decidiu fazer um curso de Psicologia. Declara que nos momentos em que não está atuando como 

psicóloga [faz plantão de escuta] desenvolve atividades como Educadora Popular no município 

de Santa Bárbara. Para o exercício desta atividade educativa ela afirma ao coletivo de juristas 

presentes o quanto os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso – Juristas Populares – lhe 

deu e, e ainda dá, suporte no dia-a-dia de militância, em sua comunidade.  

Branka, é Jurista Popular. Mulher lésbica e feminista. Participante da 14ª Turma de 

Jurista Populares de 2016. Segundo Branka sua vida gira em torno de provocações e confrontos. 

Sua trajetória histórica como jurista teve início quando uma amiga lhe indicou para fazer o 

curso por entender que “tinha características que se ‘encaixavam’, no perfil do Jurista Popular”. 

                                                 
79 Francisca Paulino é a Jurista Popular que aparece na foto da “Figura 16” ─ da direita para a esquerda, à 3ª 

pessoa.  
80 Este assentamento foi regulamentado no ano de 2012. 
81 PRONERA: “criado no final dos anos 90, vinculado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário, realiza projetos 

de Educação do Campo, nas áreas de alfabetização, ensino médio e técnico, ensino superior e pós-graduação, 

voltados para o público do campo, através de parcerias entre movimentos sociais, as instituições de ensino e o 

INCRA. ” (MEDEIROS, 2015, p. 197).   
82– Segundo o Site da Diocese de Amparo –SP., o arcebispo-emérito da Paraíba Marcelo Pinto Carvalheira, como 

bispo e arcebispo, foi membro da Comissão Episcopal de Pastoral da CNBB Nacional (1987-1991 e 1995-1998), 

responsável pelo setor Leigos e CEBs; Vice-Presidente da CNBB Nacional (1998 a 2004). Faleceu no dia 25 de 

março de 2017. Fonte: http://www.diocesedeamparo.org.br/index.php/2017/03/27/falece-aos-88-anos-arcebispo-

emerito-da-paraiba-dom-marcelo-carvalheira/– Acesso em 22 de jul. 2019. 



241 

 

Se apresentou por pura curiosidade. A princípio disse não compreender muito bem qual seria o 

papel social do Jurista Popular. Advogado? Juiz? Depois, de ter iniciado o curso ─ segundo ela 

─ pouco a pouco foi entendendo o porquê da importância de se reunir aqueles saberes jurídicos. 

“O que eu sou hoje: mulher empoderada e feminista, devo ao Curso de Juristas Populares, 

afinal, hoje conheço os meus direitos e sei que mereço e devo ser respeitada”.  

Na medida em que os diálogos do grupo eram travados os sujeitos envolvidos 

suscitavam debates sobre direitos, reproduzindo uma trama de saberes. Desembaraçando 

amarrações. Desatando nós. Descobrindo-se “mais capazes de transformar a realidade. ” Assim, 

perceberam-se capazes de saber que o saber que sabem, “é algo mais que só saber”.  É bem 

verdade, asseveram Freire e Shor (1986), “através do diálogo, refletindo juntos sobre o que 

sabemos e não sabemos, podemos atuar criticamente para transformar a realidade”. Neste 

aspecto, dialógico, o Encontro de Juristas Populares teve mais este mérito, o de fomentar um 

“diálogo libertador”.   (FREIRE e SHOR, 1986, p. 122-123). 

Para refletir sobre estas declarações, tomo novamente os pensamentos de Pierre 

Bourdieu e de Paulo Freire. Ao analisar as declarações dos juristas de um modo específico é 

possível identificar o acúmulo de um certo capital cultural e jurídico a partir do Curso Juristas 

Populares. Vê-se que ao incorporarem uma estrutura estruturada, um habitus peculiar ao do 

campo do Direito, qual seja, “um universo social autônomo, capaz de produzir e de reproduzir, 

pela lógica de seu pensamento específico, um corpus jurídico”, (BOURDIEU, 2010, p. 210), 

estes/estas Juristas sentem-se empoderados e/ou empoderadas.  Lembrando e reiterando o 

conceito de empoderamento em uma percepção freireana de que o mesmo não significa 

“autolibertação”, repito, acompanhando Freire (1986), “a libertação é um ato social”. Ou seja, 

“a transformação da sociedade como um todo é absolutamente necessário para o processo de 

transformação social”. (FREIRE; SHOR, 1986, p. 135). (Grifos do autor). 

 

4.3 - Educação Jurídica Popular: ressignificando o Direito para além da servidão voluntária.  

 

A rigor, o habitus é fruto do diálogo do sujeito com as estruturas sociais estruturadas 

que funcionam como estruturas estruturantes, por consequência, gerando, dialeticamente, um 

leque de possibilidades configurando práticas [jurídicas] ancoradas nas condições subjetivas do 

sujeito relacionadas com as condições objetivas da sociedade – “com efeito, produto do 

funcionamento de um campo [...] duplamente determinado: por um lado, pelas relações de força 

específicas, [...] por outro lado, pela lógica interna das obras jurídicas. (BOURDIEU, 2010, p. 
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211). Considerando o conceito de campo, este se configura como um espaço de disputas de 

poder. Cogitar os efeitos sociais do quantum de capital, in casu, jurídico, faz-se necessário para 

que democraticamente os sujeitos individual e coletivo, munidos das forças políticas, sociais, 

econômicas e jurídicas, possam subverter e forjar um Projeto de Direito voltado para a 

liberdade. Estas novas práticas jurídicas têm o condão de romper [dentro do campo] com o 

Direito formal e conservador. Fazendo coro com Medeiros (2015, p. 198), merece destaque o 

fato de que “significativa parcela do povo brasileiro não dispõe de meios para acessar a justiça”, 

tanto menos, capital jurídico mínimo para subverter as regras impostas pelos “jogadores” do 

campo do Direito. 

O pontual investimento no conhecimento jurídico dos novos sujeitos coletivos, de 

ambas as entidades investigadas, ao que parece seria um “pacote” tendencioso a forjar 

estratégias não reprodutoras de desigualdades, voltadas para disposições possíveis de atuação 

crítica, junto a instituições e a justiça pública. Com efeito, o objetivo – das entidades 

FDDHMMA e AATR -  parece claro, qual seja, o de romper com o monopólio do poder e as 

relações de dominação.  Daí “dois conceitos-chave da teoria da prática de Bourdieu” poderão 

auxiliar na compreensão das práticas jurídicas postuladas pelas duas entidades, pesquisadas: “o 

de habitus e o de estratégia”. (SAPIRO, 2017, p. 297). 

Étienne de La Boétie (LA BOÉTIE, 2009, p. 36), sobre a servidão voluntária afirma 

com veemência: “é o próprio povo que se escraviza, [...], renuncia à liberdade e aceita o jugo”. 

Nessa esteira, o conceito de violência simbólica, em Bourdieu, aproxima-se do pensamento de 

La Boétie. Tal assertiva deve-se ao fato de Bourdieu considerar o sistema de ensino 

conservador, reprodutor dos “interesses das classes dominantes” voltado para a “manutenção 

da ‘ordem social’. ” Segundo Bourdieu (2008, p. 234 e 237), “a concordância entre sua função 

própria de inculcação, sua função de conservação da cultura e sua função de conservação da 

ordem social”, se dariam de forma relativamente harmônica até que um de seus reprodutores 

escapem “ao ciclo de eterno retorno”. Nesta esteira, as práticas pedagógicas que consistem na 

inculcação e conservação da cultura das classes dominantes não estão conformadas na “origem” 

ou mesmo classe social dos agentes de ensino; “elas exprimem por sua polissemia e polivalência 

funcional a coincidência estrutural entre o ethos que os agentes devem à sua classe social de 

origem e de dependência e as condições de atualização desse ethos [...]”, para além da condição 

de classe, à classe de origem, “visando a exercer um poder de violência simbólica”. 

(BOURDIEU e PASSERON, 2008, p. 41). 
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WACQUANT (2005, p. 158), bourdieusianamente explica que toda dominação passa 

pelo “mascaramento do arbitrário que existe em sua base”, configurando uma “economia 

política de violência simbólica”. “Formas ocultas de dominação de classe”. Refletir e 

compreender os conceitos desenvolvidos por Pierre Bourdieu, é sempre um desafio. Entretanto, 

Mauger (2017, p. 359 - 360), a partir dos estudos dos conceitos de Pierre Bourdieu, habilmente 

esboçou o conceito de violência simbólica concebendo-o como “uma violência oculta que opera 

prioritariamente na e pela linguagem”. Ressalta ainda, este pensador francês que, esta 

“violência disfarçada, se exerce não só pela linguagem, mas também por gestos e pelas coisas”; 

trata-se de “uma tripla arbitrariedade (a do poder imposto, a da cultura inculcada e a do modo 

de imposição). ” Tudo deverá ocorrer de modo inconsciente, ou seja, a violência simbólica 

consiste em privar a “vitima” de qualquer “possibilidade de uma liberdade baseada na tomada 

de consciência”. Nesta senda, o entendimento deste sociólogo acerca da sutil leitura de 

conceitos invariavelmente elaborados e estabelecidos por Bourdieu colaboram e/ou 

colaboraram, com a presente reflexão; Nisto consiste a Educação Jurídica Popular, qual seja, 

viabilizar o ensino do direito “comprometido com as transformações da linguagem, [...], como 

exercício de resistência a todas as formas de violência simbólica, isto é, como uma prática 

política dos direitos do homem à sua própria existência” (WARAT, 1977, p. 44). Politicamente, 

traçar estratégias para penetrar incisivamente as violências mais disfarçadas; nestes termos, 

acompanho a tese ideológica de Luis Alberto Warat, José Geraldo de Sousa Júnior, Boaventura 

Souza Santos, Marilena Chauí, e outros pensadores, entrelaçados “com a democracia, com os 

direitos humanos e a dignidade” da pessoa humana, de que há uma real necessidade de se 

empreender um “avanço jurídico-político” a fim de superar “uma pedagogia de indiferença 

[que] conduz [a] um gregarismo alienado que desestimula quase absolutamente o florescimento 

autônomo do desejo”.   (SANTOS; CHAUÍ, 2013, p. 80; WARAT, 1997, p. 45 e 171). (Grifos 

dos autores). 

Estratégias. “Produto do domínio prático das formas de conduta nos diferentes espaços 

do mundo social”. (SEIDL, 2017, p. 189). A estratégia dá o sentido prático ao jogo. “As ações 

dos agentes sociais dependem da capacidade de participação no jogo e o bom jogador é aquele 

que aprendeu o sentido do jogo”. Com efeito, as estratégias e o sentido do jogo, consistem, 

então, em conceitos elaborados por Bourdieu que, igualmente, irão estrategicamente ocupar um 

lugar, nesta análise. (DIAS, 2008, p. 112). 
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O Projeto de Educação Jurídica Popular engajado pela AATR/BA e FDDHMMA/PB, 

consiste em um plano de Emancipação Política. Na perspectiva waratiana um projeto desta 

envergadura deve lutar contra o “abuso estatal dos direitos, a castração estatal de nossa 

personalidade”.  Neste aspecto, a estratégia de sobrevivência do sujeito individual e coletivo de 

direitos consistirá na apropriação política e ideológica dos instrumentos necessários à 

emancipação popular.  Os espaços de formação do Jurista Leigo/Popular instituídos como lugar 

de reflexão política sobre o Direito, apropriação e ressignificação da norma e saberes jurídicos, 

aparecem como uma possibilidade democrática de subversão, existência e resistência.   É crível, 

vivemos tempos “de perplexidade” e perda da sensibilidade às necessidades mínimas inerentes 

à existência humana. O esmaecer do princípio da alteridade. No pensar de Warat, “a democracia 

e as práticas políticas dos direitos humanos permanecem prisioneiras de um trajeto de 

esperanças e desesperanças, [...], que ocultam a passagem a uma nova redescoberta do mundo”. 

Cumpre ressignificar os espaços de formação jurídica-popular instituindo-os como lugares de 

“socialização do saber jurídico, que contribuem para o crescimento da consciência crítica”, 

resultando claramente – a partir das declarações dos juristas e das juristas que foram ouvidos/as 

─ em um caminho possível para o combate contra um projeto de dominação voltado “para a 

formação e reprodução simbólica do totalitarismo”. (WARAT, 1997, p. 85-90; (AATR, 2010 

?, p. 01). É abissal o caminho a percorrer. O pluralismo jurídico defendido por José Geraldo de 

Sousa Junior, Boaventura de Sousa Santos, Wolkmer, Warat, Lyra Filho, e tantos outros, 

impõe-se cada vez mais. Com a devida venia, é mister afirmar que o acesso ao direito, sua 

multiplicidade de práticas, desdobramentos, por fim, o alargamento das normas jurídicas 

ampliando o seu espectro político-social-jurídico, depende de um projeto auspicioso, 

democrático e revolucionário de sociedade. Uma real ressignificação da Educação Jurídica 

Popular é um imperativo. Antes, porém, dever-se-á buscar uma aproximação entre os saberes 

universalmente dogmáticos e unilaterais, e, os saberes dos sujeitos membros de comunidades 

variadas, tais como quilombolas, indígenas, mineradores etc. A estratégia ideologicamente 

reside na organização política destes sujeitos; neste ponto, o pedagogo terá algo a contribuir.  

 

4.4 - O domínio de elementos do campo jurídico e o empoderamento do Jurista Leigo/Popular  

 

 

Sirvo-me da teoria de Bourdieu para iniciar esta narrativa: “aplicar o direito vestindo 

terno é arriscado: arrisca-se a perder-se a pompa do discurso. ” Reforma da linguagem jurídica?! 
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Diz Bourdieu: “esta é a última vestimenta: os reis nus não são mais carismáticos”. 

(BOURDIEU, 2014, p. 104). A linguagem jurídica conformada em sua formalidade habitual 

promove a violência simbólica. São, exatamente, as disposições duráveis internalizadas sob a 

égide de determinado capital jurídico que objetivamente delimitam o campo do Direito. 

Bourdieu (2014, p. 98), afirma tenazmente que “a forma é uma propriedade muito importante” 

de um “discurso”, ao que acrescento, também a aparência. A virtude de ser capaz de representar 

certa verdade ou verdades tem sido objeto de preocupação e discussão, desde sempre. A história 

da humanidade, mais precisamente, da república romana, pode auxiliar nessa compreensão; 

basta rememorar a história do provérbio romano: “a mulher de César não basta ser honesta, 

deve parecer honesta”. Júlio César ─ político romano e Imperador de Roma ─ protagonizou o 

acontecimento que teria dado origem a esta máxima. Júlio César se casou com Pompéia no ano 

67 a.C. No ano 63 a.C., Pompéia realizara uma festa em homenagem a uma deusa romana, da 

qual, apenas mulheres poderiam participar. Furtivamente, entra no recinto festivo um jovem 

cidadão romano, cujo nome era Clódio Pulcro, vestido de mulher, o qual, é imediatamente 

descoberto por Aurélia, mãe de Júlio César. O jovem é processado e julgado, contudo, provada 

foi a sua inocência. Porém, o imperador, implacavelmente, dá o divórcio para sua mulher 

Pompéia justificando o seu ato com a seguinte frase: “minha esposa não deve estar sob 

suspeita”. Tal expressão deu azo ao provérbio que perdura até os dias de hoje: “a mulher de 

César não basta ser honesta, deve parecer honesta”. 

A forma, o rigor, a aparência e o formalismo jurídico são categorias próprias da 

dogmática do Direito. No entendimento de Lyra Filho (2001), “as normas jurídicas” podem ser 

caracterizadas como coercivas, “heterônomas”, sistematizadas “e bilateralmente atributivas”; 

“o erro está justamente em ver todo o direito enquanto direito estatal”, de modo diverso, faz-se 

necessário desenvolver uma consciência jurídica libertadora capaz de suplantar as barreiras do 

Direito formal. É a partir da projeção de fechos de luz sobre a obscuridade da consciência que 

o sujeito de direitos será capaz de forjar um novo Direito; fundamentado no “pluralismo 

jurídico” com fulcro na consciência jurídica e política. O sujeito na concepção de José Geraldo 

de Sousa Junior, deve vislumbrar um Direito transformador que desnude formalismos 

prospectando, com potência - spinozamente falando - uma pluralidade de direitos. (LYRA 

FILHO, 2001, p. 59-63); (SOUSA JÚNIOR, 2001, p. 260-261). Perspectivas transformadoras 

deverão contribuir para a difusão do Direito plural por um viés transformador. Segundo 

Mendonça (2015, p. 242 - 243), neste projeto plural de Direito é cogente incorporar “diferentes 

linguagens e saberes”. À pessoa humana é imperioso desenvolver, também, “um exercício 



246 

 

identitário” de auto reconhecimento, “em outras pautas”, ressignificando a sua condição como 

trabalhador/a, mulher, “afrodescendente, LGBTT e todas as demais pluralidades e pautas 

existentes”.  

É verdade, o projeto plural de Direito deve “partir da ideia de que a dogmática jurídica 

é apenas um dos saberes jurídicos que vigoram na sociedade”. A questão colocada sobre a 

linguagem e o poder simbólico de seu receptor no campo do Direito pode ser analisada sob a 

perspectiva das competências, do domínio e manejo da língua, evidenciadas por Pierre 

Bourdieu, Jean-Claude Passeron (2008), na pesquisa – envolvendo a pedagogia da comunicação 

─ que deu origem a obra “A Reprodução”.  Trata-se do “domínio erudito da língua” do campo 

jurídico, um habitus específico incorporado. (SANTOS, 2007, p. 75 e 95; BOURDIEU; 

PASSERON, 2008, p. 95).  

Na perspectiva da Ação Pedagógica (AP) cumpre às entidades responsáveis pela 

formação dos Juristas Leigos/Populares estarem atentas à ideologia de classe presente nas 

práticas educativas jurídicas, principalmente, no que concerne ao processo de ressignificação 

da linguagem jurídica dura e rebuscada e sua simplificação ─ mas, não esvaziamento de 

significado – no ato da transposição, nos moldes de um “pacote” jurídico libertador 

representado, simbolicamente, por uma linguagem jurídica transformadora. Isto significa, 

fincar a propositura de um “trabalho pedagógico” que tenha “por efeito produzir indivíduos 

modificados de forma durável e transferível (habitus) ”, constituindo “esquemas comuns de 

pensamento” e linguagem, “isto é, [instituindo] agentes capazes de exercer uma ação 

transformadora reprodutora da formação que eles próprios receberam”. Nesta perspectiva, os 

Juristas Leigos/Populares constituem agentes multiplicadores de práticas jurídicas educativas, 

libertadoras e transformadoras. (BOURDIEU; PASSERON, 2008, p. 231). 

Embora haja evidências, a partir dos registros das declarações de alguns Juristas, o 

relativo êxito destes junto aos órgãos administrativos e/ou judiciários a partir do evidente 

domínio da linguagem jurídica, de outro lado, este conjunto de saberes linguísticos próprios do 

campo jurídico torna o campo pouco permeável e nada democrático. “O sentido democrático” 

geraria, desse modo, certa “autonomia simbólica”, ao sujeito. Segundo Warat, possibilitaria ao 

agente social de direito conectar-se “com outros corpos que sentem e se revelam 

simbolicamente, para tentar alterar a vida e a sociedade. Tudo por um conjunto múltiplo de 

tarefas protagônicas e cúmplices”. (WARAT, 1997, p. 227). 
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4.5 - Escuta qualificada dos atores sociais (formadores e formados) quanto à quebra do 

monopólio de dizer o Direito. 

 

 

Pensar reflexivamente sobre os cursos de formação de Juristas Leigos/Populares 

significa engendrar esforços para compreender os efeitos da formação sobre os atores sociais 

envolvidos nos dois cursos investigados, e, mais, o pensamento destes agentes sociais acerca 

do desencastelamento e reexame do Direito.  Nas falas dos Juristas – conseguinte analisadas ─ 

são perfeitamente constatáveis “práticas sociais que enunciam direitos, a partir mesmo de sua 

constituição extralegal, como por exemplo, os direitos humanos”. Direito este impregnado de 

valores condizentes com o princípio da Dignidade Humana. De maneira sintética, os sujeitos 

da formação deixam transparecer em suas narrativas o que apreenderam. Mais. Observam, em 

uma visão absolutamente pragmática, o desejo de se engajar em “um projeto político de 

transformação social” para “[...] que sejam superadas as condições de espoliação e de opressão 

entre as pessoas e na qual o direito possa realizar-se como um projeto de legítima organização 

social de liberdade”. (SOUSA JÚNIOR, 2015, p. 03).  

Os agentes formadores, sujeitos das entidades pesquisadas também manifestaram em 

suas falas o valor de se desenvolver um Direito vivo. Um projeto social e político transformador 

comprometido com a luta de todos aqueles indivíduos espoliados e desafortunados. Nestas 

condições a pedagogia dominante deve ser combatida a fim de não sobrepujar o direito de se 

ter acesso ao Direito. Compartilho com Warat (1997, p. 61) o pensamento de que “viramos 

indignos se deixarmos que nos roube esta possibilidade”.  Fugindo do Direito dogmático, diria 

com Sousa Junior, que este projeto de Direito Vivo encontrou a sua culminância e 

impostergável efetividade, no Direito Plural e Alternativo.  

 Sob a lente da metodologia bourdieusiana, levando em consideração o conceito de 

campo social, especificamente, o campo jurídico – lugar onde se manifestam “relações de 

força” e de poder entre dominados e dominantes – que conforma uma lógica própria, um 

“campo de forças, no sentido real do conceito, um conjunto de relações de forças objetivas 

impostas a todos os que entrem nesse campo”. Inspirada no conceito de Bourdieu (2010, p. 59 

– 73; 133 – 135; 2015, p. 100 - 106) busquei identificar “o volume [...] e a composição do 

capital que possuem”, além de tentar perceber as sutilezas e os efeitos, deste campo, produzidos 

sobre os agentes sociais a partir deste modo peculiar de jogar o jogo do Direito – “um jogo 

específico, orientado por questões e regras próprias àquele espaço e em torno das quais os 
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agentes lutam para garantir ou incrementar as suas posições” ─  todavia, sobre o viés de outra 

lógica de relações.  

A lógica que contraria a prática jurídica, rígida e formal do Direito ortodoxo é, “de 

recorte conservador”. Adotado este alvitre, comungo da reflexão poética e, contraditoriamente, 

pragmática de Warat (1997), o qual, evoca o espirito aventureiro, ousado e sonhador de Dom 

Quixote, o cavaleiro andante de Cervantes. Uma fina ironia. Quixote, segundo a sua percepção 

“é um herói de mau caráter, que lutou contra seus desejos, traiu suas emoções e ignorou a 

dimensão de solidariedade de suas andanças”. E explica: “Quixote: o melhor exemplo de um 

sonho que frustra, [...] um sonho covarde, fracassado e delirantemente submisso ao poder”. O 

cavaleiro militarizado andante e sonhador. Segundo Warat, “é o sonho da esterilidade, a ilusão 

que não consegue transformar o poder em potência, em energia transformadora. É um sonho 

sem aprendizado. ” O Quixote é “expressão de derrota”. Diferentemente, do cavaleiro da triste 

figura, me chamou a atenção dentre o grupo de Juristas Populares83 ─ a pessoa da Jurista Kathy 

Silva, em razão do capital social, cultural, jurídico e simbólico (prestígio e reputação) que 

reuniu em decorrência do Curso de Formação de Juristas Populares. Uma força social e política 

incontestável; assaz caracterizada pela luta constante contra o autoritarismo e pela convivência 

democrática entre todos viventes. Em linhas gerais, isso significa priorizar “um direito muito 

mais amplo que o direito à soberania alimentar, o direito à diversidade cultural, o direito à saúde 

coletiva”, haja vista, o atual contexto social, político e econômico exigir medidas bem mais 

práticas e a curto prazo, “por exemplo, [...], prevenir eficazmente e punir exemplarmente a 

violência ilegal contra as populações indefesas”. Com efeito, interditar excessos evidentes 

contra grupos de LGBTTs. “Estas minorias podem estar na luta em nome de um futuro que não 

é apenas deles, mas de todos. ”  (SIMÃO, 2013, p. 184; BOURDIEU, 2010, p. 135; SANTOS, 

2007, p. 13; SEIDL, 2017, p. 241; WARAT, 1997, p. 236 – 238; (SANTOS e CHAUÍ, 2013, 

p. 123-124) 

A estratégia de Kathy Silva segundo o volume de capital incorporado, revela a sua 

capacidade para participar do jogo imposto pelos ocupantes deste campo de poder, in casu, o 

campo jurídico. Sua luta consiste, ciente das regras e da movimentação dos agentes sociais no 

interior do campo, em desenvolver estratégias que possam implicar a conservação ou, 

“subversão do jogo e suas regras”. (SEIDL, 2017, p. 243).  

                                                 
83 Os Juristas foram reunidos pela FDDHMMA/PB, no Encontro Estadual de Juristas Populares, no dia 18 de maio, 

na cidade de João Pessoa/PB.  
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Na época em que eu estava na Gestão daquele espaço social direcionado para os 

LGBTs, cheguei a ser advertida pelo coordenador porque segundo ele eu queria tomar 

o espaço do advogado, pelo simples fato de eu me impor e de colocar as ‘meninas’ no 

lugar delas de direito. Eu não tinha culpa se as ‘meninas’ confiavam mais em mim. 

Eu fico muito feliz porque o curso me fez sentir capaz de ajudar as ‘meninas’. Durante 

o curso eu participei de muitas coisas e, eu senti que, com a convivência, as pessoas 

passaram a me ver diferente e a me respeitar. Eu agradeço muito a FDDHMMA por 

ter me recebido. A luta continua! (Kathy Silva)84 . (Informação verbal). 

 

Por seu lado, a rotina combativa experimentada por Eliana Silva, Jurista Popular da 

14º turma do ano de 2016, fez com que ela desenvolvesse uma prática jurídica libertária na luta 

contra a opressão dos empregadores. A Jurista é sindicalizada junto ao Sindicato das 

Domésticas. Em relação às demandas que resultavam em reivindicações trabalhistas, Eliana 

Silva enuncia uma lista de abusos dos empregadores, indo da negativa de se assinar a Carteira 

de Trabalho até a dispensa dos serviços domésticos de modo arbitrário. Soma-se ao pacote de 

maldades, o acerto unilateral.  Nesse sentido, afirma que as práticas jurídicas apreendidas junto 

ao Curso de Juristas Populares a auxiliou, inclusive, na resolução de uma demanda pessoal. 

Nestes termos, assevera: 

 

Antes, apesar de trabalhar com carteira assinada, descobri que o meu patrão não 

pagava todos os meus direitos. Como eu passei a conhecê-los tratei logo de tentar 

conversar e explicar ao meu patrão que ele teria que acertar comigo de acordo com o 

meu horário de entrada e de saída. Disse também que deveria pagar as minhas 

passagens e a minha alimentação, que ele não pagava. Ele, simplesmente, me mandou 

embora. Eu procurei uma conhecida e também, advogada. Contei tudinho a ela. Só 

uma palavra que ela teve com o meu patrão e ele pagou todos os meus direitos. Fiquei 

satisfeita. Hoje, eu passo para a minha comunidade de empregadas domésticas 

que vivem em regime de escravidão que elas não precisam ter medo de falar dos 

seus direitos. Que elas não devem abaixar a cabeça enquanto são humilhadas e 

exploradas. (Eliana Silva)85. (Grifos meus). (Informação verbal). 

 

Desta maneira, o gesto qualificado e assertivo de Eliana foi determinante no sentido 

de abrir caminho para outras mulheres trabalhadoras, desta e, também, de outras categorias, a 

fim de reivindicarem direitos trabalhistas. Como agente social jurídica, Eliana e outras mulheres 

tornaram-se militantes ativas no Sindicato das Domésticas. 

Outro caso emblemático ilustra muito bem a violência, a opressão e até mesmo a 

desumana atividade laboral apontada pela Jurista Popular, Ana Célia. Sindicalista. Quando 

                                                 
84 Jurista Popular: – Transexual (mulher redesignada). Observo que esta foi a auto definição emitida pela 

entrevistada.  
85 Jurista Popular: 14ª Turma/2016. 
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iniciou o Curso de Formação exercia o cargo de Presidente do Sindicato das Empregadas 

Domésticas. Sua turma foi a de 2013. Segundo a narrativa de Ana Célia um fator peculiar 

ocorrera àquela época ─ a aprovação da PEC das Domésticas. Segundo a Jurista Popular 

naquela ocasião a referida Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/2012, causou grande 

impacto no Brasil. Ana Célia chegou, inclusive, a conceder várias entrevistas representando o 

Sindicato. Em sua fala deixa claro que se sentia bastante segura para falar sobre a PEC, 

sobretudo no que tange à resolução de conflitos por meio do instituto da Conciliação.  

Os depoimentos das Juristas Populares deixam transparecer, notadamente, que o dique 

do monopólio de se dizer o Direito arrebentou. O campo jurídico pouco a pouco torna-se 

poroso, tornando-se permeável e receptivo a novas práticas jurídicas alternativas. Nesta senda, 

o exercício efetivo de “uma práxis jurídica progressista faz explodir a ostra normativa para que 

se extraia a pérola da superação”, ainda que, timidamente, já é uma realidade. (LYRA FILHO, 

1991, p. 79). É fato. Sabidamente, o campo do Direito é um campo de lutas, ainda que pouco 

ou quase nada democrático. A democratização do Direito deve seguir o seu fluxo a partir do 

“agir educativo”. A pouca ou quase nula permeabilidade deste campo jurídico “parece vir sendo 

dos mais sérios descompassos dos regimes democráticos atuais”, que, por ora, denota a rigidez 

formal e perversa do Direito codificado. De outro modo, este deve estar a serviço de toda a 

sociedade, precipuamente, para a proteção das minorias. Trata-se de mais um passo. É normal 

a disputa da ribalta. As minorias, ou seja, uma parcela “minoritária” da população brasileira 

deve ser capaz de acessar o Direito utilizando-se do conjunto normativo [elementar] e dos 

instrumentos adequados, lutando pela cidadania, autonomia e liberdade. (FREIRE, 1969, p. 90 

– 91). 

Zé Luiz, um dos fundadores da AATR e, também, coordenador do Curso de Formação 

Juristas Leigos, sobre a quebra do monopólio de se dizer o Direito, em entrevista, relatou: 

 

Eu acho que foi um marco. Um divisor de águas. Como já vinha falando, né, com este 

perfil de formação pautado no Direito Básico, ou seja, no Direito Civil, no Direito 

Possessório, no Direito Trabalhista, Direito Penal, Direito Previdenciário, e outras 

noções de direito, o sujeito ia se empoderando de conhecimentos para reivindicar com 

mais firmeza, direitos e, perder também o temor de enfrentar uma autoridade Policial, 

encorajando-os: você pode! Você é um cidadão!   (Informação verbal). 

 

Como foi e está sendo frisado no decorrer de toda a construção desta narrativa, os 

saberes jurídicos e sua efetividade devem ser analisados, no seu sentido polifônico. Nestes 

termos, o pluralismo jurídico se configura na conformação desta capilaridade engendrada no 
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interior dos Movimentos Sociais. Vislumbra-se, assim, uma quebra de paradigma referente ao 

Direito composto de um formalismo vazio, dogmático e monista. Nesta via de raciocínio, a 

prática jurídica educativa do ex-presidente da AATR e de todos os sujeitos coletivos de direito 

envolvidos nesta pesquisa, cujo produto, por ora, é a presente tese, representa a materialização 

de um projeto alternativo de Direito em prol de uma Justiça mais eficiente, legítima e justa, 

pautada no reconhecimento da dignidade de todos os seres humanos. 

A narrativa do Capítulo 4 consistiu em um esforço de reflexão em torno da dogmática 

do Direito e a doutrina do pluralismo jurídico que, contrariamente, prega a possibilidade de 

ordenamentos e instâncias jurídicas que não as do Estado. Nesta perspectiva, o pluralismo 

jurídico, de acordo com Ehrlich (1986), deve ser compreendido pelo viés do Direito vivo. 

“Querer aprisionar o direito de uma época ou de um povo nos parágrafos de um código”, 

segundo ele, é como “querer represar um grande rio em um açude: o que entra não é mais 

correnteza viva, mas água morta e muita coisa simplesmente não entra”. Segundo o pensamento 

deste pesquisador o Direito é vivo. Como fonte de águas vivas o direito nasce das “necessidades 

práticas do momento” de um o povo de determinada comunidade. E, mais. “O Direito vivo é 

aquele que, apesar de não fixado em prescrições jurídicas, domina a vida”. Para que pudéssemos 

compreender melhor esse universo, analisamos algumas declarações dos Juristas 

Leigos/Populares representantes das entidades investigadas (AATR e FDDHMMA), os quais, 

retrataram este movimento plural de produção social do Direito. (EHRLICH, 1986, p. 372-376). 

As falas dos agentes sociais [também, neste capítulo] serviram tanto como fonte 

significativa de análise dos efeitos mais visíveis dos Cursos de Formação, na vida cotidiana 

destes sujeitos ─ individuais e coletivos de direito ─, quanto para, politicamente e, de modo 

visceral enunciar novas práticas jurídicas. Estas “ações políticas” incidem sobre as forças 

contrárias ao “rompimento do perverso ciclo de autossubmissão ou submetimento”, em que 

(sobre) vive o povo brasileiro. “Em nossos tempos mais revoltos” servem para “denunciar o 

silêncio que os emudece e desqualifica”, debuxando e forjando um novo formato do Direito; 

isto significa passar pela “prova de fogo” da subversão à dogmática do Direito de Hans Kelsen; 

tal prova deverá ocorrer “a partir das massas oprimidas, e não a partir das elites do poder e sua 

ideologia”.  (COMBLIN, citado por LYRA FILHO, 1980, p.16 - 17). 

Através da fala perplexa e olhar impregnado de exultação, Kathy Silva - Jurista 

Popular, - deixou registrado o impacto dos saberes jurídicos e das relações de força travadas 

em seu dia-a-dia. Ela (mulher Trans.), não só demonstrou, por meio de sua fala ter incorporado 
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o habitus jurídico, como também, evidenciou, “mediante lutas no seio do campo do poder”, 

estar consciente de que apreendeu, na sua especificidade o universo específico em que ele [o 

direito] se produz e se exerce. Com efeito, no olhar sociológico de Bourdieu, tal situação denota 

“’aquilo a que se chama’ o espírito jurídico ou ‘o sentido jurídico’ e constitui o verdadeiro 

direito de entrada no campo”, isto “quer dizer, corpus de textos canônicos e do modo de 

pensamento, de expressão e de ação”. (BOURDIEU, 2010, p. 210 - 217). O sujeito coletivo, 

nesta senda, se encontra em meio a uma luta simbólica: de um lado as formalidades intrínsecas 

ao Direito dogmático, de outro, a resistência que não mede esforços para produzir um direito 

vivo, plural, democrático e emancipador, para além da barbárie.   
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CONCLUSÃO 

 
 

 

Este exercício de pesquisa representou sistematicamente pensar o Direito a partir de 

outra perspectiva – a do sujeito de direito. Parafraseando o Direito Achado na Rua: o Direito, 

como espaço público, rasgado e reinventado pelo sujeito e para o sujeito. Isto significou pensar 

e compreender o Direito a partir de outro prisma, ou seja, fora dele mesmo; tal compreensão 

quiçá tenha se dado na exata medida. Daí então, insta ressaltar: ─ a presente tese não surgiu, 

tanto menos apareceu num passe de mágica. Não. É resultado do empenho e da determinação 

que tive de conhecer os meandros da Formação do Jurista Leigo/Popular, os impactos desta 

Educação Jurídica sobre a vida dos sujeitos individual e coletivo, além da tentativa de se 

compreender, os modos pelos quais, estes atores e movimentos sociais, engendram e acessam 

o Direito. 

Sou profundamente grata aos atores sociais que tornaram viável conhecer o Direito 

para além das normas, me aproximando cada vez mais da grandeza da alma humana e do valor 

da justiça social. Gratidão, pelas dezenas de Juristas Leigos/Populares que partilharam comigo, 

suas profundas histórias. Experiências de combate e resistência. A convivência com estes atores 

sociais me fez encontrar o meu lugar no Direito, além de alertar-me quanto a amplitude e os 

impactos de uma Educação Jurídica Popular.    

Houve, sim, entraves. Alguns, dos quais, interpretei como “pedra no meio do caminho” 

no modo de dizer poético de Carlos Drummond de Andrade. Todavia, com o auxílio de 

Bourdieu, Freire e tantos outros autores, mais, a interlocução com o mestre Jadir Pessoa fui 

vencendo ─ um de cada vez ─ conforme iam surgindo. Um exercício intelectual desta monta 

às vezes provoca certa dor, sofrimento e estresse. Todavia, servem ao amadurecimento das 

ideias para que os saberes se tornem bem mais elaborados e compreensíveis. As pedras ficaram 

na memória e a tese incorporou a solidez e a firmeza da rocha.  

Entrementes, este trabalho possibilitou-me ressignificar alguns conceitos, valores, 

crenças. Aqui, vale retomar a “questão homérica”. Um aspecto interessante na história poética 

do guerreiro Odisseu e de seu retorno da Guerra de Tróia para a sua Penélope na ilha de Ítaca, 

consiste na trama de sua viagem.  Odisseu, “astucioso, sofredor, resistente, rico em recursos de 

toda a natureza, ” guerreiro e rei de Ítaca demonstra maturidade ao traçar estratégias de 

sobrevivência, a fim de, pôr fim a uma viagem que “havia vinte anos”. “Na Odisseia, a Guerra 
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de Troia já pertence ao passado, aos fatos consumados, constituindo-se pano de fundo do quadro 

sobre que são projetados todos os episódios da narrativa” (NUNES, 2015, p. 8-10). Sobre a 

poesia épica, observa Todorov (2004): “[...] no trajeto, em múltiplos pontos, [surgem] 

obstáculos imprevistos” (TODOROV, 2004, p. 07); nesta realidade, a viagem de Ulisses, na 

perspectiva de Homero se apresenta como uma viagem de retorno, só se torna uma odisseia 

graças aos obstáculos que impedem o seu retorno.; nestes termos, cumpre considerar, a seguinte 

paráfrase: a jornada de um pesquisador (a), se é, expressamente, uma jornada de indagações 

cognoscíveis, só se torna uma ‘odisseia’ com a benevolência dos lapsos que embaraçam o seu 

desfecho. É preciso maturidade e uma multiplicidade de estratégias para atravessar o ‘mar dos 

Sargaços’. (ECO, 2002, p. 138). Depois do projeto e na trajetória da pesquisa, a tese foi sendo 

[talvez, não tão poeticamente] constituída.  Ei-la. 

Ainda, no sentido de caracterizar, pontualmente, alguns momentos marcados de 

singular intrepidez, ousadia e contentamento, evoco o poeta Rubem Alves (1991, p. 34), para 

junto com ele, dizer que é “preciso [ter] coragem [para] falar na primeira pessoa, dizendo com 

honestidade o que vimos, ouvimos e pensamos”.  É importante assinalar que durante a escrita 

da tese busquei evitar o uso excessivo de termos técnicos jurídicos, confesso: não foi tarefa 

fácil. Devido à cumplicidade afetuosa de meu orientador, Jadir Pessoa, fui capaz de sanear e 

escapar dos vícios e dos exageros inerentes à linguagem jurídica – ciladas. Implicam, vez ou 

outra, emboscadas linguísticas. É que a estrutura narrativa de uma tese deve, sem risco de 

exageros, construir, desconstruir, enfim, ressignificar com beleza e elegância conceitos, 

padrões, valores e paradigmas. Razão pela qual, esforcei-me para não sacrificar a clareza 

meridiana de minha tese sucumbindo no labirinto das práticas do juridiquês; contrariamente, 

poderia comprometer toda a narrativa. Em respeito ao rigor e qualidade textual exigido para um 

trabalho escrito deste quilate intentei apresentar uma boa produção textual, mesclando a 

linguagem literária, jurídica e científica, na exata medida. 

Neste passo, as formações dos Juristas Leigos/Populares merecem destaque por 

apontar amplamente a Educação Jurídica Popular, seus efeitos/impactos sociais, políticos e 

jurídicos na vida dos Juristas Leigos/Populares e dos sujeitos coletivos de direito. Há aspectos 

que suscitam a propositura de projetos ainda mais ousados capazes de contribuírem com saberes 

específicos para engendrar junto aos movimentos populares lutas voltadas para a transformação 

social, política e jurídica dos sujeitos individuais e coletivos, das estruturas e dos espaços sociais 

das comunidades, envolvidas. Para exemplificar, destaco a ação promovida pelos Juristas 
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Populares, na região de João Pessoa que, dentre outras, intervenções deram voz aos sujeitos de 

comunidades de Bayeux e adjacências: 

 

Em Bayeux, o movimento dos Juristas Populares está se estruturando em função da 

defesa dos manguezais e rios contaminados e ameaçados pela assustadora poluição, 

com atividades de educação ambiental nas escolas próximas à maré e em bairros mais 

devastados. Em João Pessoa, no Bairro das Indústrias, Alto do Mateus, Funcionários 

II e Jardim Laranjeira, as (os) JP se organizam e lutam pela melhoria da infra-

estrutura, equipamentos comunitários, regularização da posse do terreno onde 

construíram suas moradias, especialmente nos três últimos bairros, além do projeto 

ambiental “Lixo Limpo”, no Bairro das Indústrias, e o Projeto “Juristas Populares 

cuidando do Meio Ambiente”, da Rede de Juristas (ALVES, 2005, p. 44). 

 

 Os projetos acima descritos confirmam o propósito predominante nas práticas 

desenvolvidas por Juristas Populares, quais sejam, a luta pela dignidade humana e pelo 

melhoramento das condições de vida da população de comunidades indígenas ou quilombolas; 

dos direitos constitucionais fundamentais, dentre outras questões, a proteção ambiental e a 

regularização de posse de áreas e/ou imóveis ocupadas (os). O direito à Reforma Agrária. O 

direito à saúde de toda a comunidade. O direito à água ─ tratamento e acesso ─.   Os projetos 

dos Juristas Populares se fizeram bastante presentes através de ações orquestradas pela 

Fundação Margarida Maria Alves, nomeadas: Ciranda de Direitos. O fato é que cada 

modalidade deste evento contemplou uma série de atendimentos de caráter social e jurídico, da 

(s) comunidade (s) contemplada (s).  

Outro tipo de ação que caracterizou as práticas educativas dos Juristas 

Leigos/Populares, patrocinadas pela Fundação Margarida Maria Alves, foram àquelas voltadas 

para a oferta de oficinas sobre Direito de Gênero. Estas oficinas promoveram debates 

envolvendo a temática, além de discutir o Direito em seus mais variados aspectos: de gênero, 

do assédio moral e do trabalho. Também, respeitando as peculiaridades do gênero, através de 

debates promoveram visibilidade acerca do aumento da violência contra a mulher, da Lei Maria 

da Penha e seus desdobramentos desde a sua implantação. As práticas educativas jurídicas de 

cunho fraterno, libertário, voltado para o despertamento crítico da consciência e da 

autodeterminação do povo oprimido, dão o tom no momento de organizar Oficinas que 

envolvam Violências contra a Mulher. Parafraseando a pesquisadora, Márcia Pereira: “uma 

contraversão da dominação em emancipação”. (PEREIRA, 2019, p. 63). Este aspecto 

educacional, de caráter ideológico, é tratado pelas entidades formadoras – AATR e 

FDDHMMA ─ como parte de um projeto de educação jurídica libertadora. Esta mistura das 
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duas entidades AATR e FDDHMMA só foi possível pelo caráter sobretudo humano que é 

possível atribuir às mesmas a partir das práticas humanitárias que dedicam em prol da luta 

cotidiana pelos interesses das minorias hipossuficientes e, pela valorização da dignidade da 

pessoa humana.  

Acredito que os Cursos de Formação de Juristas Leigos/Populares é um caminho para 

que TODOS, indistintamente, de posse [minimamente] dos saberes jurídicos sejam capazes de 

reivindicarem e acessarem a justiça.  

Este trabalho de pesquisa possibilitou-me a exposição de uma trama de conhecimentos 

envolvendo práticas educativas impregnadas de uma pedagogia do tipo crítica, emancipadora e 

mais, uma sociologia visceralmente libertadora. As análises dos dados da pesquisa e a tese por 

mim defendida teve, basicamente, o respaldo de dois autores: do sociólogo Pierre Bourdieu 

que, nas palavras de Loïc Wacquant foi magistral  “procedendo à dissecação da política e da 

sociedade [...] com uma acuidade cirúrgica, dissecando o sistema social [...] expondo suas 

entranhas [...]” (WACQUANT, 2002, p. 101) e, do educador Paulo Freire, o patrono da 

educação brasileira, o qual, de modo peculiar pensou (poeticamente) a educação como um ato 

político, sob o aspecto da práxis educativa crítico-transformadora ─ à rigor ─ uma pedagogia 

crítica humanizadora.  

A exemplo dos princípios metodológicos libertários de Freire, sua concepção de 

educação e cultura popular, verifiquei que os formadores que se encontraram à frente da 

coordenação da Formação Jurídica das entidades AATR e FDDHMMA intentaram desenvolver 

uma Educação Jurídica Popular pautada no diálogo, nos debates críticos e reflexivos com vistas 

à superação da “consciência ingênua” para a assunção de “posições integradas com as 

exigências da Democratização fundamental, [...], levando o homem a refletir sobre sua 

ontológica vocação de ser sujeito.” Diante da compreensão crítica do papel relevante da 

Educação Jurídica Popular os formadores apresentaram, aos cursistas, um projeto ambicioso de 

apreensão de práticas educativas jurídicas, cujo conteúdo, base democrática se sustenta no 

exercício democrático do direito. (FREIRE, 1969, p. 105 -106). Acredito, que a Educação 

Jurídica Popular é também um caminho para a democratização do conhecimento jurídico, haja 

vista os sujeitos em atividade nestes cursos - atores sociais capazes de refletirem coletivamente 

demandas por libertação da opressão, para a transformação e justiça social.   

Neste ponto, no que tange a democratização do acesso ao Direito, convém deixar bem 

claro a seguinte questão: constatei que é necessário enfrentar o debate entre àqueles que 
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concebem o direito positivo, “como fez Saviny com o Direito Romano”, e, aqueles que, na 

concepção Carlos Wolkmer negam “que o Estado seja o centro único do poder político e fonte 

exclusiva de toda produção do Direito”, difundindo a ideia de que é possível contemplar o 

Direito, “no sentido comunitário [...], como resposta às justas necessidades humanas, tornadas 

o supremo bem jurídico e protegido”.  (AZEVEDO, 2000, p. 52); WOLKMER, 2001, p, XV e 

351). (Grifos do autor). Nesse sentido, é perceptível haver saberes jurídicos para além do 

Direito Positivo. Tal fato foi constatado a partir de experiências emblemáticas que pude 

testemunhar através dos testemunhos dados pelos Juristas Leigos/Populares – e, também por 

meio do aprofundamento da questão através de experiências como as de Lyra Filho e José 

Geraldo de Sousa Junior com o auspicioso projeto “Direito Achado Na Rua”.  Neste aspecto 

pude perceber um dos desdobramentos da Educação Jurídica Popular, qual seja, a de ter 

viabilizado na prática o Direito Comunitário. Observei, assim, um Direito gestado nas 

comunidades ─ paralelo. Democraticamente exercitado no sentido de dar visibilidade e acesso 

a atores individuais, sujeitos coletivos, inclusive, Movimentos Sociais, junto aos espaços 

jurídicos de Direito do Estado.  

 Uma das finalidades da pesquisa consistiu em investigar o impacto da formação na 

vida do jurista e de sua comunidade. Foi constatável, segundo os dados empíricos coletados e 

observados, de maneira geral, sensível aumento de capital cultural dos participantes, além do 

mais, pouco a pouco estes sujeitos foram integrando ao seu capital cultural um capital jurídico 

específico. Além do conhecimento básico do Direito outro elemento que identifiquei ser objeto 

de estudo e preocupação, de ambas as entidades formadoras ─ a apreensão da linguagem 

jurídica. Além do uso adequado da sintaxe, ou seja, a manipulação mínima adequada da 

estrutura lógica formal da língua portuguesa, os formadores não olvidaram ofertar e 

desenvolver oficinas voltadas para o estudo de vários gêneros textuais, inclusive, o jurídico.  

Minha expectativa é que esta tese tenha sido capaz de ampliar e ressignificar conceitos, 

como o de Direito, de Estado, de democracia, de Sociedade, de Cidadania, de Educação Jurídica 

Popular e tantos outros. Os atores sociais, de modo bastante transparente se apresentaram sob 

novas formas de vida. Provaram a partir de suas experiências que são capazes de forjar novos 

sujeitos coletivos de direitos; que se impõem, desafiam e inspiram mudanças. Exigem outras 

respostas para suas questões sociais, considerando terem redescoberto a amplitude dos efeitos 

de um exercício democrático da cidadania.  
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Examinando aspectos do projeto de Educação Jurídica Popular desenvolvido pelas 

entidades investigadas depreende-se que o mesmo se apresenta bastante revelador de mudanças 

radicais no que tange as práticas educativas jurídicas, no âmbito da Educação Popular. Com 

efeito, a democratização de instrumentos legais para se buscar direitos, mais, o acesso ao Direito 

propriamente, dito, foi um dos aspectos positivos identificados na estrutura da Formação de 

Juristas Leigos/Populares. Ora, convém ressaltar, no dizer de Saviani, que “não se ensina 

democracia através de práticas antidemocráticas”. Nestes termos, continuando com Saviani: “a 

educação supõe desigualdade no ponto de partida e a igualdade no ponto de chegada”. Neste 

ponto compreendo que todas as práticas educativas populares desenvolvidas pelas entidades 

pesquisadas foram sendo incorporadas a partir de vários pontos de partidas, todavia, na maioria 

das vezes, se deu de modo tranquilo. Há intercorrências. Sim, não restam dúvidas de que houve 

sim, imprevistos. A violência simbólica e a lógica da dominação social são elementos que se 

fazem presentes no processo da formação dos Juristas Leigos/Populares. De mais a mais, é uma 

força que têm o condão de reinventar a formação humana (desumanizada) para forjar uma 

educação humanizadora. Nesta jornada investigativa coube a mim refletir criticamente – 

cuidando sempre de escapar das distrações – o campo do Estado, do Direito e as relações de 

poder para se acessar a Justiça. Nesta difícil reflexão o magistral Pierre Bourdieu trouxe 

elementos teórico e práticos para a ocorrência daquilo que vislumbrei se tratar de um milagre 

de pensamento. Assim, dentre os meus desafios, um deles, foi o de reverter o conceito de que 

“o Estado tem por efeito fazer crer que não há problema no Estado”. Enveredar nos meandros 

do Direito e da lógica jurídica ortodoxa em uma tentativa de compreender e desvelar aspectos 

endógenos e exógenos que reiteradamente contaminam o campo do Direito e o acesso 

democrático à justiça. Isso significou o esforço hercúleo de me embrenhar uma viagem 

homérica na problemática do Estado e sua relação promíscua com a Justiça. Bourdieu, 

inteligentemente, identifica neste campo de poder – fictio juris 86- os juristas que estão próximo 

do amusnaw, o profeta jurídico. (SAVIANI, 1983, p. 80). 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Ficção de direito. Diz Bourdieu que “o Estado é uma ficção de direito produzida pelos juristas que se produziram 

como juristas produzindo o Estado” (BOURDIEU, 2014, p. 94). 
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Apêndice 1 – Protocolo das questões formuladas aos gestores das entidades AATR/BA e 

FDDHMMAA/PB, que foram suporte, às entrevistas 
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Protocolo das questões formuladas aos gestores das entidades AATR/BA e 

FDDHMMAA/PB, que foram suporte, às entrevistas 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO: 

 

Nome: 

Endereço: 

Histórico: 

 

1ª – O modo pelo qual as ações pedagógicas são estruturadas “fogem” ao 

Projeto Formal de Ensino. Fale um pouco sobre o Projeto de Ensino da 

entidade. 

 

 

2º - De que modo vocês pensaram a composição da equipe pedagógica? 

 

 

3º - Fale sobre os critérios e/ou requisitos necessários que cada membro da 

equipe deve preencher? O tipo de formação seria um dos critérios, nesta 

seleção? 

 

 

4ª – Os formadores recebem algum tipo de compensação financeira pelos 

serviços prestados? 

 

 

5º - Sobre o Projeto de Educação Não-Formal: Fale sobre os princípios 

norteadores deste tipo de Projeto Educacional. O que o diferencia de um 

Projeto de Educação Formal?  

 

 

6ª – Você acredita que as metodologias e técnicas que caracterizam a 

Educação Formal estão superadas neste projeto de Educação 

Emancipadora? Quais os elementos concretos que traz esta constatação? 

 

 

7ª – Fale um pouco sobre o modo pelo qual este Projeto de Educação Jurídica 

Popular tem se constituído. 
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8ª – Há alguma participação dos sujeitos/destinatários, deste projeto de 

ensino emancipador, na construção do mesmo? Fale sobre este processo de 

construção e sobre a adaptação e/ou transposição do Direito Positivo para 

um Direito Popular/compreensível, por fim, um Direito Coletivo (que vá ao 

encontro dos anseios da comunidade-alvo da formação).  

 

9ª – Fale sobre a natureza da entidade. Quem são os mantenedores? Há 

alguma cota de participação (financeira e/ou parcerias) por parte dos órgãos 

públicos? (Municipal, estadual ou federal). 

 

 

10ª – O Projeto da Formação construído pela entidade encontrou 

“inspiração” em outros projetos vigentes? Se sim, fale um pouco sobre estas 

aproximações. 

 

 

11ª – Quanto a estrutura pedagógica – formatação inicial do Curso de 

Formação Jurídica Popular. Fale um pouco. 

 

 

12ª – Como se dá o processo seletivo das pessoas interessadas no Curso de 

Formação? 

 

 

13ª – Já houve algum caso em que o Jurista acreditou que, de fato, poderia 

exercer a atividade da advocacia? 

 

 

14ª – Sobre os impactos da Formação na vida do Jurista e na Comunidade 

de origem dele. Vocês já fizeram este tipo de levantamento? Quais as 

estratégias utilizadas? Fale sobre os resultados. 

 

 

15ª – Quanto ao critério “escolaridade”. Vocês já se depararam com algum 

candidato analfabeto que desejasse participar do curso? Se sim, qual foi 

atitude da entidade? 

 

 

16ª – Vocês falam de uma Educação Jurídica Popular. Muito bem. Qual é a 

sua compreensão acerca da Educação Popular? E, Paulo Freire? 
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17ª -  Sobre o Pedagogo e/ou outro profissional da Educação. No seu 

entendimento, qual seria o papel deste sujeito na construção e efetivação, 

deste Projeto de Educação Jurídica Popular? 

 

 

18ª – Quanto aos professores-formadores. Quem são eles e elas? Eles e ela 

contribuem na constituição do Programa de Formação? 

  

19ª – De modo geral, discorra sobre as estratégias utilizadas pela entidade 

para contatar e mobilizar os sujeitos que fazem parte dos Movimentos 

Sociais, de Comunidades e Associações de Bairros, convencendo-os a 

participar da Formação.  

 

20ª -  Além da Formação Juristas Populares/Leigos, vocês desenvolvem 

outras ações? Se sim, fale sobre elas e o impacto das mesmas nas 

Comunidades-alvo. 
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Apêndice 2 – Protocolo das questões formuladas aos Juristas Populares/Leigos, que foram 

suporte, às entrevistas 
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Protocolo das questões formuladas aos Juristas Populares/Leigos, que foram 

suporte, às entrevistas 

 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: 

Turma: 

Ano da Formação: 

 

 

1ª – De que modo você tomou conhecimento da Formação Juristas Populares. 

Fale sobre esta aproximação. 

 

 

2ª – Você poderia falar um pouco sobre suas impressões acerca do curso? 

(Estratégias e metodologias de ensino, disciplinas propostas, tempo de 

duração da formação). 

 

 

3ª – O material disponibilizado em cada módulo ou oficina lhe auxiliou na 

compreensão dos conteúdos desenvolvidos pelos professores? Fale sobre a 

linguagem empregada nestes módulos. É compreensiva?  

 

 

4ª – O Curso Juristas Populares de algum modo lhe deu 

elementos/instrumentos para resolver demandas relacionadas à Justiça 

Pública? (No que tange a problemáticas pessoais e coletivas). 

 

 

5ª – Quando você iniciou o Curso de Formação quais eram as expectativas? 

E após a formação, estas expectativas foram alcançadas? Ficaram aquém, 

ou, foram superadas? Fale um pouco sobre a sua vida antes, e depois da 

formação. 

 

 

6ª – Sobre as atividades propostas pela entidade no período da formação. 

Fale sobre elas, inclusive, os impactos dessas ações na sociedade, a partir de 

seu olhar. 

 

 

7ª – você já participou de algum Encontro de Juristas? (Regional ou 

Nacional). 
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8ª – Se você pudesse sugerir alterações ou inclusões no Programa de 

Formação, quais sugeriria? 

 

 

9ª – Vou convidá-lo (la) para que descreva você antes e depois do curso de 

Formação. Foi um diferencial em sua vida? E na comunidade, quais os 

impactos segundo as suas impressões. 

 

10ª – Sobre as aulas e o modo como elas aconteciam. Fale um pouco sobre 

esta rotina. 

 

 

11ª - Sobre os professores. Você entendia sobre o que falavam?  

 

 

12ª – Você reconhece no quadro de profissionais [da entidade] de ensino 

algum pedagogo ou pedagoga? Qual a sua avaliação acerca das práticas 

educativas desenvolvidas por este ou esta profissional?  

 

 

13ª – Alguma vez você ou o seu grupo [cursistas] foi convidado a avaliar a 

proposta do curso e emitir sugestões? 

 

 

14ª – Você indicaria o curso para outras pessoas? Por qual ou quais razões.  
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Apêndice 3 – Protocolo de transcrição da entrevista [Zé Luiz].  Representa a combinação de 

vários elementos informativos relevantes bem fundamentados, acerca das políticas de formação 

do Jurista Leigo/Popular.  Os impactos da Formação Jurídica Popular tanto na vida pessoal, 

quanto na prática cotidiana da comunidade em que vive o Jurista Leigo/ Popular, também foram 

observados, nesta entrevista. 
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Protocolo das transcrições da entrevista José Luiz Gomes [Zé Luiz]. 

 
– Advogado Popular e Escritor. Co-fundador e ex-presidente da Associação de 

Advogados de Trabalhadores Rurais-AATR, com sede em Salvador (BA): 

Sirley: Zé Luiz, fale sobre sua formação e de que modo aconteceu sua inserção na 

AATR? 

José Luiz Gomes – Me formei em Direito, pela Universidade Federal de Sergipe/ 

Aracajú, no ano de 1979. Participei muito do Movimento Estudantil, da luta pela 

redemocratização, das liberdades democráticas e contra a ditadura. E, eu me lembro de ter medo 

de “cair na mesma vala” de alguns colegas que me antecederam, tipo, começaria a trabalhar e 

a ganhar dinheiro com a advocacia e terminaria me acomodando. Eu tinha um receio muito 

grande de seguir esse mesmo caminho. Tive a sorte, então, de ser convidado pelo pessoal aqui 

da CPT-Salvador para conhecer o trabalho de assessoria que eles davam ao movimento sindical 

de Trabalhadores Rurais/Movimento Sindical Popular, em alguns municípios, algumas 

Dioceses, melhor ainda. Eles estavam formando equipes para dar esta assessoria. Então, eu vim 

(não tinha nem concluído o curso ainda, faltavam ainda seis meses), pra Salvador e mantive 

contato com o pessoal e, eles me ofereceram duas alternativas de lugares, dioceses que estavam 

formando equipes: uma na região de Juazeiro e outra na região do Oeste da Bahia. Eu não 

conhecia nem uma região e nem outra. Então, eles me disseram: - Olha vai ter um encontro em 

Santa Maria da Vitória. Fica no Oeste da Bahia, quase 900 km, de Salvador. É um encontro de 

Lideranças, de trabalhadores, comunidades rurais. Você tem interesse de conhecer? Quero! E 

fui, então para Santa Maria da Vitória. Fiquei encantando com o que vi. Eram trabalhadores e 

trabalhadoras bastante maduros/as (entre 40 e 50 anos) com uma sensibilidade e uma 

compreensão de sociedade e da luta que pensei: a revolução vem é por aqui! E naquela hora fiz 

opção de me engajar nesse trabalho. Voltei, me formei, colei grau e fui correndo para lá. 

Formamos uma equipe, era eu e mais duas educadoras. Uma menina de lá da região tinha uma 

formação muito mais de comunidades de base, e a outra, companheira tinha uma formação mais 

sindical, de Pernambuco.  O pai dela foi dirigente sindical e foi perseguido, era das Ligas 

Camponesas de Pernambuco. Nós formamos esta comissão e desenvolvemos um trabalho 

importantíssimo, inclusive, fortalecendo de base e dos sindicados. 

Sirley: E Eugênio Lyra? Você o conheceu? 
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José Luiz: Eu estive em Santa Maria no final de 1979. Mas, comecei a desenvolver 

trabalhos no Sindicato87 da região, no começo de 1980. Eugênio Lyra, em 1977 era advogado 

em Santa Maria e, naquela época foi assassinado. Eu, quando cheguei em Santa Maria já fui 

para substituir Eugênio Lyra no sindicato em que ele atuava. Entre 1977 e 1980, passaram por 

lá dois outros advogados, porém, não houve adaptação nem da parte deles e, nem da parte 

comunidade rural da região. 

Sirley: Se eu não estiver enganada, nesta época aconteceu a morte de outro advogado. 

Estou correta?  

José Luiz: Sim, em Bonfim, dois anos depois de Eugênio Lyra. O município de 

Bonfim é o lugar de nascimento do Eugênio Lyra. 

José Luiz: Fui trabalhar [como advogado] no Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

(STR) de Santa Maria da Vitória/Coribe e de Bom Jesus da Lapa, ao mesmo tempo, dava 

Assistência Educacional na formação de comunidades de base e delegacias sindicais, através 

da Comissão da Pastoral da Terra/CPT. 

Sirley: E a Comissão Pastoral da Terra, na pessoa do Bispo de Bom Jesus da Lapa, 

sempre esteve junto e dando apoio?  

José Luiz: A CPT sempre junto. Não era engajado como o Dom Helder, mas, aceitava 

a nossa luta. 

José Luiz: Nós seguíamos dando assistência as comunidades rurais, mas, em um clima 

de insegurança, principalmente, depois da morte do Eugênio Lyra e outros colegas. A OAB 

seguia com denúncias, porém, seguindo o protocolo, muito formal. Foi aí que sentimos a 

necessidade de constituir uma entidade que nos (advogados) respaldasse tecnicamente. A sua 

sede deveria ser em Salvador para viabilizar denúncias, violências e perseguições contra 

advogados. 

Sirley: Quais eram os tipos de demandas da diocese que o seu grupo prestava 

assessoria? 

José Luiz: A diocese era composta de vinte (20) municípios. Cada um com problemas 

maiores que o outro. Trabalho escravo e grilagem. Anos mais tarde, acirraram os conflitos com 

                                                 
87 “O Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Santa Maria da Vitória/Coribe, foi fundado em dezembro de 

1974 com o objetivo de se opor às várias formas de arbitrariedades e grilagens de terras que se alastravam por toda 

a região”. In: ZLuiz. Rebeldia, sonhos e utopias: “causos” do Rio Corrente. São Paulo: Scortecci, 2018. p. 28-30. 
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os quilombolas. Muitas das vezes a presença de um advogado era imprescindível, para dar 

segurança aos trabalhadores, como por exemplo, quando um trabalhador era intimado a 

comparecer em uma delegacia. Muita arbitrariedade e, procurávamos estar junto deles 

[correndo para cima e para baixo] para dar apoio jurídico e até moral.  

Sirley: Então, é assim que surge a AATR por este viés da assessoria jurídica popular? 

E a formação? 

José Luiz: É assim. A AATR surge com estes objetivos de proteger, de defender e 

representar os interesses das comunidades rurais. Na Diocese de Santa Maria, assim como nas 

outras regiões trabalhávamos com a formação [aconteciam dentro das igrejas: Noções de 

Direito do Trabalho, Direito Possessório], mas, era de maneira pontual, sem uma 

sistematização. Com a criação da entidade, a diminuição dos conflitos e demandas por defesa, 

no início dos anos de 1990, começamos a pensar em um trabalho de formação sistemática e 

continuada. Partíamos do seguinte princípio: se o trabalhador não conhece o direito que está 

positivado na Constituição Brasileira, como irá reivindicá-lo? Daí a importância dessa 

formação, na medida em que possibilitava a estas pessoas a oportunidade de conhecer e efetivar 

estes direitos.  

Sirley: E vocês foram dando uma estrutura para o curso de tal modo que o tornasse 

palatável, menos formal. Fale um pouco do modo, pelo qual, isso foi acontecendo. 

José Luiz: A gente desde o início se pautava pelo método Paulo Freire, mas, sem 

perder de vista o direito positivo. A gente queria mesmo era que a comunidade se apropriasse 

do direito positivo. Então, pegávamos a legislação mesmo, o Código Penal, o Código Civil, a 

Constituição e tentávamos traduzir tudo em um formato mais simples até para que eles tivessem 

aquele material para estudo e também para pesquisas.  

Sirley: E de que modo vocês viabilizavam os cursos? 

José Luiz: Na constituição e na formação dos cursos era muito importante as parcerias 

(sindicatos, ONGs, Universidade de Barreiras, as Pastorais) que a gente tinha nas regiões. 

Normalmente, juntávamos quatro ou cinco municípios e formava uma turma de 40 pessoas. O 

pessoal fazia um diagnóstico [seguindo um roteiro] dos problemas pontuais da região, tais como 

questão possessória, questão do trabalho escravo, questão previdenciária e, até questões acerca 

do Direito Eleitoral quando estávamos próximos ao período eleitoral.  
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Sirley: Isso significa que vocês não se preocupavam e não interferiam, com a estrutura 

do curso in loco? 

José Luiz: Isso mesmo, a parceria era fundamental para funcionar. Estes parceiros 

eram quem selecionavam e/ou indicavam os cursistas, as pessoas que iriam participar da 

formação. Eles também organizavam o local que o curso aconteceria, a nossa dormida, a 

alimentação de todos que estariam participando da formação, inclusive, eram os parceiros que 

faziam aquele levantamento do tema de interesse da comunidade e enviavam-no, para que 

pudéssemos preparar o curso. Quer dizer, a gente ficava “nesse namoro” – consultando o 

diagnóstico e, desde o momento do primeiro contato recebendo e tomando informações sobre 

o grupo que iriamos atender e quais eram as comunidades que seus membros representavam. 

Por exemplo, era importante saber quais eram os órgãos públicos a nível municipal, estadual e 

federal que estavam naquela região. Saber se ali tinha Justiça Federal, órgão da Previdência. 

Também, buscávamos recortes de notícias da região em jornais e revistas e fazíamos 

cruzamento destas com os conteúdos dos módulos. Nossa ideia era enriquecer as discussões, 

não permitindo que o conteúdo ficasse dissociado da realidade, que fosse significativo, para 

aquele grupo.  

Sirley: Que ano era? 

José Luiz: Acho que 1992.  

Sirley: Fale um pouco sobre as metodologias que vocês utilizavam naquelas aulas. 

José Luiz: A gente fez muitas, mas, muitas oficinas, quer dizer, a nossa proposta era 

bastante dinâmica. Nós ficávamos muito preocupados em não desenvolver uma aula “salivar” 

[risos]. Era sempre uma dinâmica muito participativa. 

Sirley: Quanto aos cursistas, eles eram alfabetizados? 

José Luiz: Sim. Uma orientação que dávamos aos parceiros que indicavam os 

cursistas era que os mesmos tivessem uma certa capacidade de entendimento, interpretação, 

fossem mesmo envolvidos com a militância e tivessem uma certa compreensão da luta política, 

demandada. A pessoa deveria ser capaz de assimilar os conteúdos, voltar para a sua comunidade 

e serem multiplicadores daqueles conhecimentos.  

Sirley: Você poderia exemplificar uma destas oficinas? 

José Luiz: Eram dinâmicas de “como se trabalhar a Educação Popular”. 
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Sirley: Os membros desta equipe... dentre aqueles que ministravam estas oficinas 

havia algum pedagogo?  

José Luiz: Pois é ... não [risos]. Eram pessoas do Direito, mesmo! 

Sirley: Quais eram as disciplinas obrigatórias do curso? 

José Luiz: Noções de Teoria Geral do Estado - TGE e Noções de Teoria Geral do 

Direito. Eu ministrava as aulas de TGD. Eu começava perguntando, por exemplo, se alguém já 

teria sido parte em uma ação, por exemplo. E aí um deles respondia: “Ah, eu fui testemunha”; 

outro dizia, “Eu participei de uma ação possessória”. E a partir daí a gente começava a discutir 

o Direito, a Justiça, o funcionamento do judiciário como um todo e, aí vinham mil exemplos 

das dificuldades, dos temores:“- Pois é dr. a gente já chega naquele Fórum pequenininho...e é 

aquele negócio todo atapetado, o juiz me aparece lá com aquela toga preta...” E, então, a gente 

começava discutir a partir destas representações de distanciamento de opressão e violência.  

Sirley: E, em relação as Noções de Teoria Geral do Estado – TGD? Me dê exemplos 

de como você desenvolvia as discussões. 

José Luiz: Em relação a Teoria Geral do Estado, a gente discutia o papel da Câmara, 

do prefeito, dos deputados, mas pegando questões concretas. Uma vez, um colega nosso no dia 

do curso não pôde ir, não me lembro o motivo, e eu fiquei em uma situação difícil porque era 

Direito Civil.  Mas, mesmo assim, não arredei. Peguei o módulo e dei uma olhada. Vi que falava 

de Pessoa, Capacidade Civil, Bem Móvel e Imóvel, e seguia. E, aí eu tive uma ideia. Falei para 

a minha parceira do curso: Depois das apresentações dos grupos a gente chama dois cursistas e 

propõe a eles a simulação de um “rolo” envolvendo a compra e venda de um relógio um para o 

outro, em uma feira. Bem, e a partir daí a gente vai discutindo.  Foi um sucesso a aula. Eles 

fizeram a dramatização da venda do relógio e discutimos: “[...] olha o relógio foi transacionado 

sem muita formalidade porque é um bem móvel, mas, e se fosse um terreno? Poderia ser 

transacionado na feira? ” Discuti com eles que, neste caso, há uma exigência de formalidade, 

inclusive, se possível, deve ter registro em uma Escritura Pública. E continuei as discussões, 

levando-os a pensar sobre a capacidade jurídica. “E se fosse um menino vendendo esse relógio, 

o negócio se concretizaria? ”  E por aí fluiu a nossa discussão. 

Sirley: Além de ter sido um dos fundadores da AATR, você exerceu algum cargo na 

Associação? 

José Luiz: Eu coordenei durante um bom tempo a formação.  
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Sirley: A AATR, como ela captou verba no início de suas atividades? 

José Luiz: No início, a gente se auto financiava. Naquela época nós tínhamos muito 

mais facilidade do que hoje. Nós conseguíamos financiamentos para projetos “pequenos”. 

Sirley: E os impactos desta formação na prática da vida do camponês, vocês 

conseguem visualizá-los? Em certo aspecto, foram mais positivos? Negativos? Ou, vocês não 

conseguiram aferir tais impactos? 

José Luiz: Eu acho que foi um marco. Um divisor de águas. Como já vinha falando, 

né, com este perfil de formação pautado no Direito Básico, ou seja, no Direito Civil, no Direito 

Possessório, no Direito Trabalhista, Direito Penal, Direito Previdenciário, e outras noções de 

direito-, o sujeito ia se empoderando de conhecimentos para reivindicar com mais firmeza, 

direitos e, perder também o temor de enfrentar uma autoridade Policial, encorajando-os: você 

pode! Você é um cidadão! E, outra, é importante que eles saibam que o vereador, o prefeito, 

enfim, os políticos, são servidores públicos e estão ali para servir ao público.       

Sirley: E você se lembra de algum caso que tenha lhe chamado a atenção...    

José Luiz: Muitos. Teve um rapaz que me apareceu de terno. Uma figura! Ele fez um 

habeas corpus. Nós fizemos uma oficina de habeas corpus e ele entendeu a estrutura do 

instituto e, tempos depois, nós ficamos sabendo que ele havia sido bem-sucedido [com certeza, 

encontrou um juiz sensível] em um pedido destes. Mas, o interessante é que ele se empolgou. 

[Risos].                    

Sirley: Naquele período incipiente em que a AATR exercia a Assessoria Jurídica 

Popular e a Formação Jurídica Popular, vocês foram de algum modo ameaçados por 

representantes do poder econômico, local? 

José Luiz: Bom, eu mesmo saí de Santa Maria para não ser morto, lá! Na verdade, 

acho que não me mataram porque aqueles que se envolveram com a morte de Eugênio foram 

bastante prejudicados (fazendeiros, advogados, enfim, todos os envolvidos), tendo muitas 

perdas e, sendo assim, acredito que ficaram sopesando se valeria a pena correr o risco e passar 

por tudo de novamente. Então, vejo que eles se utilizaram de várias estratégias, além da própria 

justiça [alijar, aniquilar direitos], o confronto, as emboscadas. 

Sirley: Como? 
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José Luiz: Uma situação que me marcou muito e fico sempre emocionado é quando 

lembro e falo da morte de um companheiro, nosso. É algo que nos marca profundamente. É 

simplesmente, terrível! Era o José Pereira de Souza [Zeca de Rosa]. Ele almoçou comigo em 

uma sexta-feira; me chamava de “doutor”, era um dos poucos dali que me chamavam, assim. 

Ele devia ter uns 50 anos. A maioria me chamava “Zé, para cá, Zé para lá”. E, então, ele me 

disse: - Doutor, soube que o pessoal está indo amanhã lá para a área. E, eu estava me 

preparando para viajar para a Lapa. Não sei se era para a Romaria da Terra ou alguma outra 

coisa. E eu estava cansado, vindo de um dia de trabalho do sindicato e de cara respondi: “- Ah, 

você sabe o que vai fazer cara, una o seu povo, vá armado e meta bala naqueles caras! ” Depois 

dessa, o cara foi embora. Um dia, depois, na Lapa eu fiquei sabendo que no confronto ele foi 

chegando e “neguinho” meteu bala e ele caiu morto! E, as pessoas que estavam com ele 

conseguiram pegar o cara e mataram ele de “cacete”, paulada, mesmo! Eu registrei esta estória 

em meu livro no capítulo Mutum88 – Um dia para nunca se esquecer. Nossa, eu fiquei muito 

mal. 

Sirley: Na verdade, ele morreu defendendo uma área que julgava ser um território de 

sua gente, não é isso?  

José Luiz: Lá era uma área muito bonita – chamava-se:  Gerais. Eles tinham suas casas 

e propriedades em torno de suas casas. E eles usavam uma área que chamavam de “Solta”. Era 

uma área coletiva. Lá tinha água, frutas, ladeira. Nesta área, também, eles soltavam o gado 

porque tinha uma vegetação, um pasto nativo. Era uma área fundamental para a sobrevivência 

deles. Só que como não tinha cerca, não tinha nada, um e outro sujeito começou a comprar um 

pedacinho [posse] daquela área, e, assim, tentava cercar a área toda, surgia então, o conflito.  

Sirley: E depois deste fato, como ficou o clima no lugar? 

José Luiz: Bom, depois deste fato a ordem era matar a mim e a um padre, o Padre 

Lima.  Aí ficou terrível. Nesta época eu estava casado e tinha uma filhinha de dois anos de 

idade. Fiquei dois meses trancado dentro de casa com alguns companheiros [trabalhadores] que 

se revezavam armados, dentro de casa, fazendo a minha segurança. Uma loucura! Não tinha 

mais condições de ficar e trabalhar. Resolvi sair de lá. Vim para Lagoinhas, mais perto de 

Salvador, porém, outra área de muitos conflitos. Mas, até ser conhecido e odiado demorou um 

pouquinho, né! [Risos]. Enfim, vários colegas tiveram problemas de ameaças porque o poder 

                                                 
88 ZLuiz. Rebeldia, sonhos e utopias: “causos” do Rio Corrente. São Paulo: Scortecci, 2018. pp. 208 – 215. 
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[elite], não aceita oposição. No interior, tudo é distante. Há, ainda, o resquício do coronelismo. 

O “fazendeirão” que mandava e desmandava, tinha uma influência enorme na política, na 

delegacia. Inclusive, o delegado era indicação deles.  

Sirley: Estes acontecimentos promoviam em vocês (AATR) que tipo de sentimento? 

José Luiz: Olha a gente tinha algumas discussões interessantes, na AATR, sobre se o 

papel do advogado seria mesmo o de patrocinar a ação, ajuizar o problema, ou, não?! 

Pensávamos que talvez a solução fosse transformar o problema em conflito social porque, as 

vezes a gente entrava com a ação e percebia que os trabalhadores se acomodavam. Então, nós 

sentimos que em certo momento, a AATR, de certo modo apaziguo estes movimentos. 

Sinceramente, não sei se isso foi bom. 

Sirley: Como e quando vocês sentiram que era importante um projeto de formação? 

José Luiz Gomes: As nossas atividades de formação tiveram início digamos paralela 

a formação de fiscais de partidos políticos, em função de acompanhar o período eleitoral. A 

gente investiu muito nesta área da educação através de programas de formação; este foi um 

programa que deu visibilidade a AATR durante um bom tempo. Há algumas demandas bastante 

significativas, por exemplo: Bom Jesus da Lapa conta bem o início desta jornada em uma 

comunidade remanescente de Quilombos. No decorrer das discussões e debates [eu não estava 

mais lá], o grupo pensou: há alguma coisa errada nesse negócio -, e decidiu: - Então, vamos 

estudar! Acho que estas discussões talvez tenham, inclusive, motivado a inclusão do dispositivo 

do Art. 68, na ADCT, no que concerne aos territórios Quilombolas. Depois também, em Santa 

Maria, também na área de Correntina, em que o Agronegócio está destruindo a área.  
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Anexo 1 – Histórico do Programa Juristas Leigos, até o ano de 2015. 
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       ANEXO 1 - Histórico do Programa Juristas Leigos atualizado, até o ano de 2015. 

Turma: 1º Período: 1992/94 

Parceria: CPT/ AJUP – 

RJ 

Região Paraguaçu 

Cidades: Rui Barbosa, Itaberaba, Andaraí, Pintadas, Mundo Novo, Tapiramutá, Marcionílio 

Souza, Miguel Calmon, Nova Redenção, Baixa Grande, e Boa Vista do Tupim 

Participantes: 14 Municípios 11 

 

Turma: 2º Período: 1993/94 

Parceria: FASE Região Litoral Sul 

Cidades: Itabuna, Barra do Rocha, Arataca, Ipiaú, Marau, Rio de Contas, Ibirataia. 

Participantes 14 Municípios 07 

 

Turma: 3º Período: 1994 

Parceria: Sindicato dos 

Bancários  

Região Aracajú – 

SE 

Cidades: Aracajú 

Participantes  14 Municípios 01 

 

Turma: 4º Período: 1994/1996 

Parceria: CEDITER, 

Polo Sindical, MOC 

Região Paraguaçu 

Cidades: Feira de Santana, Conceição do Coité, Valente, Araci, Irará, Anguera, Ouricangas, 

Santa Bárbara, Serrinha, Santa Luz, Quijingue, Candeal, Tanquinho, Ichu, Tucana, Santo Estevão.  

Participantes  23 Municípios 16 

 

Turma: 5º Período: 1995/1996 

Parceria: CPT/ Senhor 

do Bonfim 

Região Piemonte da 

Diamantina 

Cidades: Senhor do Bonfim, Campo Formoso, Itiúba, Quixabeira, Ponto Novo, Serrolândia, 

Jacobina, Quixabeira, Saúde, Andorinha, Filadélfia.  

Participantes  28 Municípios 11 

 

Turma: 6º Período: 1996 

Parceria: Paróquia de 

Canudos 

Região Nordeste 

Cidades: Canudos, Coronel São João, Pedro Alexandre, Paulo Afonso, Glória, Uauá, Orocó - 

Stª Mª Boa Vista -PE, Petrolândia - PE, Curaçá, Cícero Dantas, Triunfo e Stª Brígida -PE 

Participantes 24 Municípios 09 BA e 04 

PE 

 

Turma: 7ª (2ª turma) Período: 1996 – 1997 

Parceria: CPT Região Paraguaçu 

Cidades: Baixa Grande, Pintadas, Mundo Novo, Piritiba, Miguel Calmon, Tapiramutá, Mairi, 

Macajuba e Várzea do Poço. 

Participantes 28 Municípios 09 

 

Turma: 8ª (2ª turma) Período: 1996 

Parceria: CPT / Rui 

Barbosa 

Região Paraguaçu 

Cidades: Rui Barbosa, Itaberaba, Andaraí, Marcionílio Souza, Nova Redenção, Ipirá, Wagner, 

Boa Vista do Tupim. 

Participantes 29 Municípios 08 
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Turma: 9ª Período: 1997 

Parceria: CDH/ Sind. / 

UNEB 

Região Oeste 

Cidades: Barreiras, Stª Rita de Cássia, Tabocas e Cotegipe 

Participantes  20 Municípios 04 

 

Tur

ma: 

10ª  Perí

odo: 

1997 

Parc

eria: 

CPT/IRPAA/ SASOP Regi

ão 

Baixo-Médio São 

Francisco 

Cidades: Juazeiro, Curaçá, Casa Nova, Sento Sé, Pilão Arcado, Campo Alegre, Remanso e 

Sobradinho  

Part

icipantes  

22 Mun

icípios 

08 

 

Turma: 11ª Período: 1998 

Parceria: CPT e 

Sindicatos  

Região Piemonte da 

Diamantina 

Cidades: Igara, Sr. do Bonfim, Andorinha, Campo Formoso, e Serrolândia    

Participantes  28 Municípios 05 

 

Turma: 12ª  Período: 1998/1999 

Parceria: CJP/SAJU/UFBA Região Metropolita

na de Salvador 

Cidades: Camaçari, Simões Filho, Santo Amaro, Candeias, Terra Nova, Lauro de Freitas, São 

Félix, Amélia Rodrigues e Conceição de Feira. 

Participant

es  

28 Municípios 09 

 

Turma: 13ª (2ª turma) Período: 2000-

2001 

Parceria: CDH/UNEB/Sindicato Região Oeste 

Cidades: Barreiras 

Participantes 30 Municípios 01 

 

Turma: 14ª Período: 2000-2001 

Parceria: SEMEAR Região Nordeste 

Cidades: Paulo Afonso, Macururé, Glória e Rodelas. 

Participantes 25 Municípios 04 

 

Turma: 15ª Período: 2000-

2001 

Parceria: CPT/FUNDIFRAN Região Médio 

São Francisco 

Cidades: Barra, Brotas, Xique-Xique, Ibotirama, Irecê 

Participantes 32 Municípios 05 

 

Turma: 16ª Período: 2000-

2001 

Parceria: CPT Região Oeste 

Cidades: Correntina, Bom Jesus da Lapa, Stª Mª da Vitória, Coribe, Cocos, Campinápolis e 

Serra Dourada. 

Participantes 23 Municípios 07 

 

Turma: 17ª  Período: 2000-2001 

Parceria: FATRES, MOC Região Nordeste 
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Cidades: Valente, Santa Luz, Quijingue, Araci, Queimadas, Conceição do Coité, Serrinha, e 

Monte Santo.  

Participantes  29 Municípios 08 

 

Turma: 18ª Período: 2000-2001 

Parceria: SEMEAR Região Recôncavo 

Sul 

Cidades: Mutuípe, Tancredo Neves, Castro Alves, Rafael Jambeiro, Cravolândia, Santa Inês, 

Brejões, Jiquiriça, Lage. 

Participantes  Municípios 09 

 

Turma: 19ª Período: 2000-2001 

Parceria: SEMEAR Região Extremo 

Sul 

Cidades: Teixeira de Freitas, Ibirapuã, Nova Viçosa, Itanhém, Prado, Caravelas, Itamarajú e 

Alcobaça. 

Participantes 46 Municípios 08 

 

 

Turma: 20ª Período: 2002-2003 

Parceria: FASB Região Oeste 

Cidades: Barreiras, Angical, Baianópolis, Stª Rita de Cássia, Formosa do Rio Preto, Luiz 

Eduardo Magalhães, São Desidério, Cotegipe, e Riachão das Neves. 

Participantes 40 Municípios 09 

 

Turma: 21ª Período: 2003 -2005 

Parceria: Paróquia, STR Região Litoral 

Norte 

Cidades: Alagoinhas, Inhambupe, Aramari, Entre Rios, Catu, Rio Real, Aporá, Conde, 

Acajutiba, Es     Esplanada, Jandaíra, Sátiro Dias. 

Participantes 30 Municípios 12 

 

Turma: 22ª Período: 2003-2005 

Parceria: CARE Região Litoral Sul 

Cidades: Ilhéus, Gongogi, Itabuna, Jussari, Camamu, Ribeirão Seco, Ibirapitanga, Itacaré, 

Olivença, Camacan, Una, Itajuípe, Coaraci, Salvador    

Participantes 35 Municípios 14 

 

Turma: 23ª Período: 2003-2005 

Parceria: CPT Região Serra Geral 

Cidades: Brumado, Aracatu, Tremedal, Malhada de Pedras, Tanque Novo, Caraíbas, 

Condeúba, Cordeiros, Guajeru, Licínio de Almeida, Candiba. 

Participantes  35 Municípios 11 

 

Turma: 24º Período: 2005-2007 

Parcerias: CPP Região Recôncavo 

Sul  

Cidades: Maragogipe, Santo Amaro, Bom Jesus dos Pobres, Saubara, Cachoeira, Ilha de Maré, 

Salinas das Margaridas, Salvador. 

Participantes:  45 Municípios: 08 

 

Turma: 25º Período: 2007 - 2010 

Parcerias: CPT e IRPAA Região Juazeiro 

Cidades: Juazeiro, Quixabeira, Ouricari (PE) Remanso, Curaçá, Sento Sé, Canudos, 

Casa Nova, Stª Maria da Boa Vista (PE), Correntina, Canudos, Pimenteiras (PI), Orocó (PE), Jaguaribara 

(CE), Uauá, Ouricuri (PE), Palmeiras dos Índios (AL), Petrolina (PE).  

Participantes:  35 Municípios: 18 
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Turma: 26º Período: 2008-2010  

Parcerias:  Região Extremo Sul 

Cidades: Porto Seguro, Santa Cruz de Cabrália, Prado, Canavieiras, Caravelas  

Participantes:  25 Municípios: 05 

 

Turma: 27º Período: 2009 a 

2011 

Parcerias: CPT, CETA, 

STR’s 

Região Oeste 

Cidades: Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória, Correntina, Serra do Ramalho, 

Carinhanha, Cocos, Igaporã, Canápolis, Morpará, Ibotirama, Malhada, Boa Vista, São Felix do Coribe.  

Participantes:  35 Municípios: 13 

 

Turma: 28º Período: 2009 a 2011 

Parcerias: CPT/ CETA Região Chapada 

Cidades: Rui Barbosa, Baixa Grande, Mundo Novo, Iaçu, Ipirá, Lajedinho, Lençóis, Boa Vista 

do Tupim, Itaberaba, Marcionílio Souza, Wagner, Lafaytte, Ibiquera. 

Participantes: 30 Municípios: 13 

 

Turma: 29º Período: Fevereiro 

2011/ Outubro 2011 

Parcerias: IRPAA/ 

Fundo de Pasto 

Região Juazeiro 

Cidades: Andorinha, Casa Nova, Jaguarari, Sr. do Bonfim, Monte Santo, Campo Formoso, 

Canudos, Sobradinho, Curaçá, juazeiro, Sento Sé, Uauá 

Participantes: 30 Municípios: 12 

 

Turma: 30º Período: 09/2011 

início (em 

andamento) 

Parcerias: CIMI, CETA, 

MLT 

Região Litoral Sul/ 

Camacan 

Cidades: Gongogi, Ibirapitanga, Ilhéus, Camacan, Itabuna, Eunápolis, Santa Luzia, Pau Brasil, 

Buerarema, Mascate. 

Participantes: 30 Municípios: 10 

 

Turma: 31º (Escola 

das Aguas) 

Período: 09/2012 início 

(em andamento) 

Parcerias: Brazil 

Foundation, MPP, 

CPP 

Região Metropolitana/ 

Salvador 

Cidades: Salvador, Sento Sé, Maragogipe, São Francisco do Iguape, Conceição de salinas, 

Batateira, Salinas da Margarida, Ilha de Maré, Casa Nova, Remanso, Simões Filho, Santiago do Iguape, 

Santo Amaro, Conceição, 

Participantes: 40 Municípios: 14 

 

Turma: 32º (Centro 

Norte) 

Período: 05/2014 a 

09/2015 

Parcerias: FBDH, CETA, 

CESE, CPT 

Região Centro 

Norte 

Cidades: Casa Nova, Pindobaçu, Cansanção, Antônio Gonçalves, Senhor do Bonfim, Jacobina, 

Caém, Curaçá, Juazeiro, Jaguarari, Ponto Novo, Ourolândia, Andorinha, Monte Santo, Campo Formoso 

Participantes: 25 Municípios: 15 

 

Turma: 33º (Norte de 

Minas) 

Período: 05/2014 a 

09/2015 
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Parcerias: Brazil 

Foundation, CPP, MPP 

Região Norte de 

Minas Gerais 

Cidades: Pedras de Maria da Cruz, São José da Missões, Buritizeiro, Ibiaí, Januária, Barra do 

Guaicuí, Manga, Cocos (Ba), Montes Claros, São Francisco, Taiobeiras, Ponto Chique, Itacarambi 

Participantes: 45 Municípios: 13 

Fonte: Dados fornecidos pela AATR, em 19/11/2018. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – RELATÓRIO: Encontro de Juristas Leigos 26 e 27 de março de 2010. 
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Anexo 3 – RELATÓRIO: Encontro de Juristas Populares em 18/05/2019. 
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ENCONTRO DE JURISTAS POPULARES 

DATA: 18/05/2019 

MAPEAMENTO DOS/DAS JURISTAS POPULARES 

 

Grupo/entidade Cargo/função 

 

Áreas de 

atuação do grupo 

 

Principal luta 

 

Participação 

do/a Jurista Popular 

na luta 

 

Principais 

atuações do/a Jurista 

Popular 

 

PSF 

 

ACS Comunidade Orientação aos 

direitos e deveres na área da 

saúde e violência doméstica. 

 

Orientar 

mulheres vítimas de 

violência a, sair, do ciclo de 

violência. 

Orientando a 

comunidade onde 

procurar os direitos e 

usá-los; 

 

O curso traz 

confiança. 

O curso foi de 

muita importância para 

mim e a comunidade onde 

trabalho, pois é levando 

Os 

conhecimentos adquiridos 

as pessoas que precisam.  

O curso deu 

embasamento para 

enfrentar os problemas da 

comunidade com mais 

lucidez. 

ONG 

Mangabeira – que 

desenvolve um trabalho 

com Jovens e crianças. 

Ativista  Auxilio e apoio 

a Comunidade 

Luta contra a 

violência contra crianças e 

jovens. 

O curso está 

sendo muito 

“proveitoso”, 

principalmente porque 

na comunidade eu luto 

contra a violência. 

Jurista, em 

formação. 

Militante da 

Comunidade Maria de 

Nazaré 

Ativista  Dá apoio e 

assessoria as pessoas da 

comunidade. 

Luta pelos 

interesses gerais da 

Comunidade. 

A Fundação 

tem uma história bonita. 

Ela me incentivou a 

Participou do I 

Curso Jurista Popular; 
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entrar na Universidade. 

Estou com 65 anos de 

idade e já fiz duas 

graduações e uma pós-

graduação. 

Aprendi a lutar 

pelos direitos do povo de 

minha comunidade depois 

do Curso Jurista Popular. 

SINTELL –PB 

 

Sindicato dos 

Trabalhadores em 

Telecomunicações do 

Estado da Paraíba 

Dirigente 

Sindical da Classe 

Trabalhadora, em Call 

Center. 

Atende as 

demandas de Assédio 

Moral e outros abusos e 

faz encaminhamentos. 

Luta contra o 

assédio Moral e abusos 

sofridos pela classe 

Quero 

agradecer a Fundação 

pelos conhecimentos 

que têm ajudado a 

conter o abuso que nós 

sofremos, nesta área. 

(Jurista, em formação) 

Sou do 

enfrentamento! Bato de 

frente com os gestores para 

reivindicar direitos. 

SINTRADER – 

JP/PB 

 

Sindicato das 

Trabalhadoras Domésticas 

Suplente 

fiscal 

Orienta as 

trabalhadoras domésticas 

dos seus direitos para 

saírem do “estado” de 

escravidão. 

Que todas 

trabalhadoras domésticas 

tenham carteiras assinadas 

Me sinto 

motivada, porém o 

governo não nos deixa 

lutar. Procuro participa 

de todas as reuniões do 

sindicato. 

Ajudou-me a 

conhecer os direitos do 

meu próximo. 

 

Cobrança de 

direitos das empregadas 

domesticas ao patrão, 

gerando uma demissão. Ida 

atrás de advogado, que 

conseguiu o pagamento 

dos direitos. 

 

Repassa as 

informações sobre esses 

direitos a colegas de 

trabalho 

 

 

Comunidade 

Santa Bárbara 

Psicóloga  Atua como 

Educadora Popular e faço 

Plantão de Escuta. O 

objetivo é a orientação da 

população da 

Comunidade 

Orientações com 

diversas pautas voltada para 

a comunidade 

O curso me 

motivou a envolver cada 

vez mais com as 

questões sociais. 

O Curso de 

Formação Jurista Popular 

deu as condições para que 

eu pudesse atender melhor 

a comunidade. 
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SINTRADER – 

 

Sindicato das 

Trabalhadoras Domésticas 

Presidente do 

Sindicato (Sindicalista) 

Luta de Classe Luta pelos 

direitos da Empregada 

Doméstica. 

 

Agora, com a 

retirada de direitos 

(Reforma Trabalhista) que 

diz que o patrão não precisa 

mais acertar as contas no 

sindicato. Embora, sejamos 

90% mulheres pobres, 

negras e analfabetas, não 

desistimos e continuamos 

na luta. 

O Curso de 

Juristas foi muito 

importante porque foi o 

momento de “chegada” 

dos direitos da 

doméstica. 

*eu andava 

com a apostilha 

embaixo do braço! 

Conhecimento 

PEC das domésticas e, 

conciliação deu segurança 

para dialogar. 

 

Nós 

trabalhamos com a 

Conciliação entre as partes 

– empregadas e patrões. 

 

SIMACS 

Sindicato Municipal de 

Agentes de Saúde 

Sócia Luta de classe 

 

Orienta 

pessoas que precisam de 

Benefícios e que não 

sabem a quem recorrer; 

 

Orienta 

mulheres que sofrem 

violência sexual, 

inclusive, mulheres 

casadas. 

Reinvindicação 

Trabalhista 

Participação 

das reuniões e dos 

encontros nas ruas 

lutando pelo nossos 

Direitos. 

 

O curso 

advocacy foi de grande 

importância para minha 

atuação.  

Abrindo novos 

horizontes para 

qualificação na minha vida 

pessoal, profissional e 

depois vindo ter duas 

graduações que servirá 

como complemento para o 

meu curso de Juristas 

 

Orientação de 

pessoas atrás de beneficio, 

já duas pessoas 

conseguiram o beneficio 

após as orientações. 

 

Auxilia no 

conhecimento de 

violências que podia estar 

passando e nem sabia 

 

 

Casa de 

Convivência João Paulo II 

Ativista  Trabalho com a 

orientação de pessoas que 

possuem o vírus HIV 

Temos 

conseguido o apoio da 

Fundação. 

O Curso 

ajudou muito porque, 

agora, eu consigo dar 

Sou da Turma 

2011. Esta Casa de 
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algumas orientações, 

com respaldo na lei, às 

pessoas que nos 

procuram. 

 

Na minha 

vida pessoal (Carlos) 

Convivência era vizinha da 

Fundação. 

Temos parcerias 

com os advogados do 

CORDEL (ONG). 

Pastoral da 

Juventude do Meio Popular 

– PJMP 

Representante 

do Setor de Juventude 

Trabalho com 

grupo jovem da Igreja 

Católica 

Atualmente o 

Setor não se reúne. 

Participo 

representando a Pastoral 

no Setor de Juventude 

juntamente com outras 

Pastorais. 

Planejando ações em 

grupos de jovens no 

intuito do 

empoderamento político 

social 

e religioso. 

Atualmente 

estou Conselheiro Tutelar e 

o curso contribuiu de forma 

fundamental para a 

Resolução dos 

problemas enfrentados no 

trabalho e nas 

comunidades que atuei, 

bem 

como em 

escolas. Na Pastoral não fui 

muito atuante uma vez que 

aguardo reunião do 

Setor de 

Juventude para traçar 

metas com os grupos 

jovens da Igreja Católica. 

ASTRAPA 

(associação de Travestis da 

Paraíba 

Na liderança Inclusão Social Incluir a 

população TT’s (Travestis e 

Transexuais) no mercado 

de trabalho formal 

Passando um 

pouco da minha luta 

dentro do mercado de 

trabalho formal e 

fazendo 

Palestras e 

oficinas para a 

convivência ser mais 

harmoniosa com essa 

população. 

 

Auxilia 

muito as parceiras TTs a 

encontrar o caminho 

Só veio a somar! 

E eu multipliquei esse 

aprendizado com minhas 

companheiras!  

O 

Acolhimento 

ficou mais rico, colocando 

os problemas de cada 

pessoa, no devido local. 

 

A partir do 

encaminhamento usuários 

muitas vezes deixavam o 

interesse de ir atrás de um 
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“das pedras” para, 

inclusive, conseguir 

retificar o nome de 

registro para o Nome 

Social e Gênero. 

advogado por conseguir 

resolver o problema por 

conta própria. 

 

Ser chamada a 

atenção no ambiente do 

trabalho pelo interesse do 

usuário em tirar duvidas 

com o Jurista Popular e não 

com o profissional da área. 

 

Empoderamento 

pessoal. 

 

Divulgação e 

orientação da Retificação 

de nome-social, dos termos 

corretos a se referir a 

população LGBTQ+ 

 

Comunidade de 

mandacaru 

Apoio Oficinas de arte 

e educação 

Empoderamento Em arte 

educação 

No segmento 

jurista educação popular 

 

Apoio ao 

coletivo de mulheres de 

mandacaru, 

encaminhamentos de 

juristas 

 

Comunidade de 

Mandacaru – 

 

(Branka 

Norminha) Norma 

Conceição M. de Almeida 

Enfermeira e 

Feminista 

(Lésbica) 

Comunidade 

LGBT 

Dou apoio aos 

parceiros da Comunidade 

LGBT e também as 

Mulheres, inclusive, idosas. 

 

Trabalho 

também com a Educação 

Popular 

O curso me 

fortaleceu. Hoje eu me 

sinto como, mulher 

lésbica, muito melhor e 

empoderada. 

Eu achava que 

ser Jurista era ser juiz. Fiz 

minha inscrição sem saber 

muito bem o que era o 

curso. Depois descobri que 

não tinha nada a ver! O 

curso me fez enxergar a 

vida por outro parâmetro 
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porque eu não sabia o 

quanto de direitos, eu tinha. 

Grupo de 

mulheres lésbicas e 

bissexuais Maria Quitéria. 

(Mulher 

Lésbica masculinizada) 

Desenvolvendo 

projeto dentro de seu 

Condomínio 

Direitos dos 

LGBTs 

O Curso está 

me tornando mais 

sociável, politizada e 

ponderada em muitas 

coisas. 

Quero agradecer 

a Fundação pelos 

conhecimentos que estou 

angariando. (Jurista, em 

formação) 

CACTOS – 

Associação Comunitária de 

Educação e Cultura 

Ex dirigente Estamos sem 

atuação no momento 

  Conseguir 

cessão de uso de prédio 

como sede da Cactos 

Sindicato dos 

Agentes Comunitários de 

Saúde e dos agentes de 

combate as Endemias – 

Micro região de Sapé 

Presidente Urbana Direitos 

Trabalhistas 

Buscando os 

direitos 

 

Obs: Sou um 

dos exemplos de que 

não sei escrever. 

 

Aos 17 anos 

eu resolvi estudar. Eu 

cortava cana. O meu pai 

detestava esse negócio 

de estudo. Quando dava 

umas 15h00 eu saia lá 

do lugar que eu 

trabalhava cortando 

cana (porque o gerente 

de lá via que eu queria 

estudar) e pegava carona 

em um caminhão. 

Saltava perto da escola. 

Mas, quando eu chegava 

na aula estava tão 

cansado que eu resolvi 

não escrever e, então, eu 

só ouvia. Por isso que eu 

sou muito fraco para 

escrever. Quando eu 

chegava em casa a 

Modificou 

minha vida e me fez ser o 

que sou 

 

Crescimento 

profissional com concurso 

para entidade de saúde, 

presidente,  CTB, viagem 

por 11 estados lutando em 

prol da categoria com 

atuação politica. 

 

Eu só tenho a 

agradecer a Fundação. 

“Agora, vocês escrevam 

porque eu não sei”. 



327 

 

minha mãe deixava a 

porta escorada com um 

pano para o meu pai não 

ver, porque senão eu iria 

apanhar antes de dormir. 

Depois de 13 anos 

alguém descobriu que 

eu estudava e, aí, foi que 

recebi apoio de pessoas 

sensibilizadas com o 

meu esforço de querer 

aprender. 

Membro da 

SEDUP-Guarabira. 

(Serviço de Educação 

Popular) 

Movimento 

Juventude e LGBT 

Educador 

oferecendo Curso de 

Jurista Popular  

Urbana/interior Direitos da 

Criança, Juventude; LGBT 

e Movimentos Sociais 

Educadores Em parceria 

com a Fundação já 

ofereceu dois Cursos de 

Juristas para a Região de 

Sá e Guarabyra 

Membro da 

SEDUP-Guarabira. 

(Serviço de Educação 

Popular) 

 

(Francisca) 

Eu represento 

4 Municípios e 14 

assentamentos. Lá há 

muitos conflitos. 

Tem muita 

ligação com o sindicato e 

com a igreja (Dom 

MARCELO) 

Assentada  Ex-

canavieira; 

 

Luta pela 

permanência, na terra. 

O curso de 

Jurista Popular me 

trouxe conhecimento 

para lidar com os 

problemas advindos das 

violências. 

Se sentiu 

incentivada a estudar com a 

Fundação. Foi uma das 

primeiras alunas do 

Programa PRONERA. 

Hoje é pedagoga. 

Psicopedagoga e Jurista 

Popular. 

Movimento 

Negro, Movimento LGBT 

e Movimento 

Espiritualidades 

     

Representante 

das mães que tiveram 

filhos executados 

Ativista Viaja o Brasil 

na luta contra a opressão e 

execução de menores 

Participa 

ativamente de grupos de 

mulheres, inclusive 

Luta por 

justiça 

O Curso ajudou 

muito principalmente na 

época em que os fatos 

ocorreram. 
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Promotoras Populares, que 

lutam contra a violência. 

Representante 

de Comunidade (Rosa) 

Ativista    O Curso me 

ajudou a enfrentar o 

estupro de uma afilhada, 

pelo padrasto! A mãe saía e 

deixava a filha com o 

padrasto. Conversei com a 

mãe e ela não acreditou. 

Conversei com um 

advogado que estava 

naquela época (1999) na 

Fundação. Ele me orientou 

a procurar o Conselho 

Tutelar. Eles conseguiram 

flagrar o pai se preparando 

para abusar da menina. Ele 

respondeu um processo e 

foi preso naquela época. 

Outro caso foi de um 

padrinho que abusava da 

afilhada. E fazia isso na 

escola. Um dia uma colega 

da menina abusada viu e 

me avisou. Eu falei com a 

garota e ela confessou o 

que lhe acontecia. Depois, 

descobrimos que ele já 

respondia por dois crimes. 

Foi preso e, inclusive, esta 

menina cresceu e já casou. 

Isso foi em 2009.  

Se não fosse a 

Fundação eu não saberia 

como agir. 

Wellington 

(Marcos) Pedagogo da 

FMMA 

    Eu devido aos 

conhecimentos 

acumulados nestes longos 
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anos junto ao Curso de 

Formação Juristas decidi 

fazer uma intervenção 

junto as empresas de 

ônibus urbano que 

prestavam um serviço 

precário a população de 

Bayê. Então, fiz uma 

petição e movimentamos a 

Comunidade por meio de 

abaixo-assinado, enfim, 

conseguimos reverter a 

situação em relação ao 

atendimento de ônibus 

naquela região. Também 

conseguimos intervir na 

Mata do Xexém por meio 

de discussão entre a 

Comunidade e o Ministério 

Público. Descobri que a 

Ação Coletiva é um 

instrumento bastante 

eficiente para reivindicar 

direitos. 

 


