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RESUMO
O Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular- NAJUP Negro Cosme é
um núcleo de pesquisa e extensão permanente da Universidade Federal do
Maranhão que vem atuando com uma postura inovadora na extensão em
Direito, substituindo o trabalho de assistência judiciária pela prática de
educação popular em direitos humanos, fortalecendo o protagonismo popular
como forma de libertação social. A Assessoria Jurídica Popular objetiva
viabilizar a aproximação da sociedade e do Direito numa relação justa, a partir
da compreensão de que a efetivação de um direito crítico só é possível
através da problematização do direito posto com os sujeitos sociais envolvidos
nesse processo. Nesta senda, a assessoria universitária valoriza a troca de
experiências adquiridas na universidade e em comunidade, assim como a
construção de saberes coletivos a partir de vivências em comum. O presente
trabalho, em primeiro momento, faz um breve recorte acerca do contexto do
surgimento das assessorias jurídicas populares no Brasil e no Maranhão,
seguidamente analisa os avanços e retrocessos do NAJUP Negro Cosme em
seus dezoito anos de atuação junto a comunidades em situação de violação
de direitos fundamentais no estado. Ainda, reflete sobre a importância das
atividades desenvolvidas pelo núcleo tanto dentro da Universidade Federal do
Maranhão, porquanto induz à formação crítica e dialógica, quanto no referido
estado, intervindo junto à população em situação de vulnerabilidade social.
Vale-se de uma metodologia de caráter qualitativo, através de pesquisa
bibliográfica, documental e de campo. Utiliza-se de referencial amplo que
abarca desde a pedagogia proposta por Paulo Freire até a especificidade
temática de Roberto Lyra Filho e Vladimir de Carvalho Luz. Constatou-se a
relevância das atividades desempenhadas pelo Núcleo no contexto do curso
de Direito da Universidade Federal do Maranhão, enquanto verdadeiro
articulador de Ensino, Pesquisa e Extensão, pilares do modelo de universitário
proposto.
Palavras-chave: Extensão Universitária. Emancipação. Assessoria Jurídica
Popular. NAJUP Negro Cosme.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa desenvolvida se cuida de identificar, em um primeiro
momento, a concepção das assessorias jurídicas universitárias como prática
extensionista inovadora nas faculdades de Direito do país, em contraposição
ao modelo assistencialista já posto, a partir do entendimento de que a
emancipação dos setores populares é corolária do reconhecimento destes
sujeitos enquanto dignos de direitos.
Partindo dessa premissa, o presente trabalho analisará o contexto
histórico de surgimento das assessorias universitárias pelo Brasil, nascidas a
partir da reflexão e crítica à visão tradicional do direito, pontuando dilemas e
obstáculos enfrentados durante os primeiros anos de existência, assim como
as estratégias empregadas que resultaram na sólida formação e expansão
das AJUPS pelo país.
Seguidamente traçará, brevemente, o panorama de advento das
assessorias jurídicas populares no Maranhão, recordando a existência das
Assessorias Jurídicas Maria Aragão, NEAJUP, NAJUP Gerô e PAJUP,
criadas em contextos distintos, vinculadas a faculdades privadas de São
Luís, e que, juntamente com o NAJUP Negro Cosme, formaram o Coletivo de
Assessorias Jurídicas do Maranhão, assim denominado CARUÉ.
Posteriormente a pesquisa discorrerá especificamente sobre o Núcleo
de Assessoria Jurídica Universitária Popular- Negro Cosme, este, vinculado à
Universidade Federal do Maranhão, pioneiro no trabalho de assessoria
jurídica popular no estado, e que, ao longo de seus dezoito anos de
existência, conta com relevantes contribuições à universidade, assim como à
sociedade maranhense através das práticas pedagógicas de educação em
direitos humanos.
Desta forma, a pesquisa desenvolvida pretende contribuir com o
reconhecimento

da

importância

dos

trabalhos

desenvolvidos

pelas

assessorias espalhadas no país, estes que, embora cada um a seu modo,
possuem a sincronicidade de discurso, pautado no que se considera ser o
meio adequado de efetivação dos direitos, a partir do incentivo aos sujeitos,
protagonistas de suas lutas, a partir das trocas de vivências que levam à
construção de novos saberes concebidos coletivamente.
Ademais, intenciona compartilhar da particular experiência de atuação
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NAJUP- Negro Cosme, no Maranhão, e sua relevância em reforço à luta pela
efetividade dos direitos fundamentais através de uma proposta jurídica
inovadora não restrita à resolução de demandas específicas individualizadas,
mas pautada, sobretudo, no bem-estar de uma coletividade.

1 CONTEXTO HISTÓRICO DE SURGIMENTO DAS ASSESSORIAS

JURÍDICAS UNIVERSITÁRIAS POPULARES NO BRASIL E NO MARANHÃO.
A luta em prol da efetivação de direitos no Maranhão, a partir das
Assessorias Jurídicas Universitárias Populares (AJUPs), é consequência de
um movimento que se iniciou no Brasil na década de 80, quando profissionais
do Direito começaram a analisar criticamente o modelo de ensino e de
aplicação do Direito perante a sociedade brasileira.
Pereira3, em sua obra “Assessoria jurídica universitária popular AJUP: Aportes históricos e teórico-metodológicos para uma nova práxis
extensionista em direito”, elenca três momentos na história que influenciaram
consideravelmente no surgimento das AJUPs no Brasil:
O primeiro deles é fruto de um processo de crítica ao direito
ensinado nas universidades fortemente influenciado pelas Teorias
Críticas do Direito, iniciadas na Europa durante a década de 60 e
que no Brasil chegaram no início da década de 80 [...] O segundo
deles, no início da década de 1990, surge quando a OAB após
estudos elaborados pelo seu Conselho Federal, através de sua
Comissão de Ensino Jurídico lançou livros como o OAB Ensino
Jurídico: Diagnóstico, Perspectivas e Propostas [...] e o OAB Ensino
Jurídico: Parâmetros para Elevação de Qualidade e Avaliação
[...]Um terceiro momento importante deste processo é dado pelo
4
ENADE - Exame Nacional de Desempenho de Estudantes [...]

Com base na perspectiva supracitada, pode-se dizer sobre a realidade
jurídica em questão, mais precisamente sobre a realidade histórica dos
estudantes de direito, que as Assessorias Jurídicas Universitárias Populares
(AJUPs) surgem em contraposição a uma educação jurídica tradicional, que
trabalha na manutenção de um status quo opressor. Em outras palavras - a
partir de contribuições freirianas5 – as AJUPs surgem em oposição a uma
educação caracterizada por conceber a absolutização da ignorância,
3

PEREIRA, H. C. Assessoria jurídica universitária popular - AJUP: Aportes históricos e
teórico-metodológicos para uma nova práxis extensionista em direito. Revista Direito &
Sensibilidade, v. Vol. 1, p. 1-15, 2011.
4
Id, Ibidem
5
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
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da

ideologia

da

opressão;

surgem

em

contraposição a uma educação acrítica do Direito, que não busca o
aprimoramento necessário ao acompanhamento da realidade social em
constante movimento e mudanças.
Tal percepção a respeito desta realidade e, consequentemente, a
necessidade de mudá-la, fez com que, diante de um Estado capitalista
opressor, onde o Direito só se efetiva em espaços preenchidos por classes
dominantes ou se adapta a bel prazer desta mesma classe, grupos menos
favorecidos - diariamente tendo seus direitos negados - passassem a se
articular de modo a questionar essa realidade injusta.
A partir do século XIX, há uma evidente intensificação da participação
popular pautada na luta por emancipação dos oprimidos, que passam a se
reconhecer como sujeitos de direito e, portanto, aptos a exigir que o
aparelhamento estatal passe a funcionar visando realmente garantir os
direitos de toda a sociedade. Nesse contexto, o Direito passa a ser visto como
“um espaço de luta, ou seja, [que] pode ser utilizado como mecanismo de
dominação em alguns momentos e, de outra forma, pode também ser
instrumento de libertação e emancipação.”6.
No Brasil, nas décadas de 70 e 80, um marco histórico importante
nessa mudança de concepção diante da realidade social, que impulsiona os
movimentos sociais e a busca por institucionalização de agentes populares
em prol do empoderamento das classes menos favorecidas diante de seus
direitos, é o período da Ditadura Militar. Nesse momento da história, o
contexto político é autoritário, o país passa a ancorar-se em um projeto
desenvolvimentista puramente econômico e distante do social, se tratando,
assim, de um período marcado pela supressão de garantias fundamentais.
Essa inadequação estrutural dos direitos institucionalizados e a sua aplicação
à realidade fez com que agentes populares – inclusive, profissionais e
estudantes de Direito- se manifestassem em busca de meios jurídicos que
efetivassem um Direito justo para todos.
Como coloca Ferreira Junior, buscando colaborar com a efetivação de

6

SREMIN, M. S. Do positivismo jurídico à teoria crítica do direito. Revista da Faculdade de
Direito. Universidade Federal do Paraná, Curitiba: SER/UFPR, v.40, p. 149-162, 2004.
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direitos a partir do protagonismo social destes grupos em estado de
vulnerabilidade social, surgem as Assessorias Jurídicas Populares (AJPs):
Destarte, nascem as iniciativas de Assessoria Jurídica Popular no
Brasil, para atender as demandas sociais quanto à conquista,
defesa, promoção e efetivação de direitos humanos, refletindo o
papel dos movimentos sociais para o alcance de uma nova
7
perspectiva do direito.

Por conseguinte, as AJUPs - admitindo os pontos pautados por
Ferreira Junior sobre o processo de construção da identidade da educação
jurídica inovadora8 no Brasil sob influência dos movimentos sociais -, é
pensada como nova corrente de atividade jurídica extensionista, que prioriza
a responsabilidade social. Em síntese:
[...] O movimento estudantil, na década de 1980, inicia uma
mobilização de valorização da responsabilidade social da educação
eda extensão universitária voltada à comunidade, que veio a
influenciar uma nova corrente de extensão que consegue colocar a
extensão universitária como instrumento indispensável na união
teoria/prática, comunidade/universidade, colocando o estudante a
atuar numa dimensão política, emancipatória, e de constante
9
reflexão: a Extensão Universitária Popular.

É importante ressaltar que a presença de advogados e de estudantes
de Direito populares se manifesta desde logo antes do golpe de 1964. No
que tange ao âmbito acadêmico, são os dois grupos considerados
precursores: o Serviço de Assessoria Jurídica Universitária da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (SAJU/UFGRS) e o Serviço de Apoio Jurídico
da Universidade Federal da Bahia (SAJU/UFBA). Estes grupos buscavam
suprir a falta de atividades práticas nos cursos de Direito do país e
aproximar-se das classes populares em plena luta por efetivação de direito:
Os estudantes estavam sensíveis, por exemplo, às demandas por
reforma de base dentre as quais estava inclusa uma aplicação do
“acesso à justiça”. Como uma resposta a estas lutas por “acesso à
7

FERREIRA JUNIOR, J. R. ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR: uma alternativa para a
efetivação de direitos fundamentais na sociedade maranhense. 2011. Dissertação
(Bacharelado em Direito) - Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão, São Luís.
8
O termo “inovadora” indica a busca por ruptura da predominância assistencialista ensinadas
nos cursos de Direito. Esta nova forma de ver o Direito acarretou nos chamados os serviços
legais inovadores, que têm como proposta “tornar os grupos desfavorecidos em protagonistas
sociais, a fim de que estes sejam emancipados e encorajados a buscar a efetivação dos
direitos fundamentais outrora não observados.” (FERREIRA, p.71, 2011).
9
PEREIRA, H. C. Assessoria jurídica universitária popular - AJUP: Aportes históricos e teóricometodológicos para uma nova práxis extensionista em direito. Revista Direito & Sensibilidade,
v. Vol. 1, p. 1-15, 2011.
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justiça”, em 1950 foi promulgada no Brasil a Leis da Assistência
Judiciária Gratuita (nº 1060), garantindo aos “necessitados” (Art 1º)
10
a assistência necessária para ajuizar ações no Poder Judiciário.

Tanto o SAJU-UFBA quanto o SAJU-UFRS sofreram com operações
do regime ditatorial, o que resultou no afastamento desses grupos em
relação à sociedade e a busca por acesso à justiça. Como coloca Almeida,
somente com o enfraquecimento da ditadura, durante o período de
redemocratização do país, que a relação entre os juristas e as classes
populares desvalidas de atenção pública no que concerne ao alcance da
justiça voltam a se fortalecer.
De fato, as AJUPs consolidam-se somente na década de 90. Antes
disso, a prática jurídica popular era baseada no assistencialismo. A atuação
desses advogados populares assistencialistas costumava ser norteada pelo
pensamento crítico do Direito. Inclusive, foi a partir destes agentes que as
Assessorias Jurídicas Universitárias Populares foram se formando no Brasil,
pois eles acabaram proporcionando “uma maior visibilidade a este trabalho
seja no âmbito discursivo, seja no das estratégias e articulações com os
movimentos sociais, tornando-se um marco na institucionalização da
militância.”11.
Segundo Luz apud Ferreira, o Instituto de Apoio Jurídico Popular
(AJUP/RJ) e o Gabinete de Assessoria às Organizações Populares
(GAJOP/PE) são os pioneiros prestadores de apoio aos advogados
populares.12 Sobre o AJUP/RJ:
Articulado a partir de um grupo de advogados dos movimentos
populares no Rio de Janeiro, em 1987, tendo como coordenador o
militante de esquerda Miguel Pressburger, o AJUP foi uma das
primeiras, senão a maior referência em serviços legais populares no
Brasil. Trata-se, de fato, de uma entidade não-estatal singular, que
não só era responsável pela mediação concreta dos interesses
imediatos dos movimentos populares, no plano judicial, mas que
serviu também de apoio para o surgimento de outras entidades e
como formadora de advogados engajados, além de servir como
13
difusora de idéias jurídicas críticas no cenário da década de 80.

10

ALMEIDA, A. L. V. UM ESTALO NAS FACULDADES DE DIREITO: perspectivas ideológicas
da Assessoria Jurídica Universitária Popular. 2015. Tese (Doutorado em Direito) - Programa
de Pós Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, Paraíba.
11

FERREIRA, op. cit., p.43, 2011.
Ibd., p.46.
13
Ibd., p.46.
12
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Apoiados nas aludidas experiências associativas de advogados
populares, a prática da advocacia popular ganhou força e, buscando
articular-se, criou a Rede Nacional de Advogados Populares (RENAP) em
1995.
No âmbito universitário, havia reflexos da Teoria Crítica do Direito e
das novas formas de serviços legais inovadores. O papel da universidade
passou a ser colocado em questão, sendo demonstrada a responsabilidade
desta com a sociedade brasileira e o desenvolvimento da democracia. Tendo
em vista a compreensão do campo jurídico como meio de luta e a
movimentação social em busca por efetivação de direitos, os estudantes de
Direito passaram a admitir a necessidade de mudança de paradigma no
modelo de formação e, consequentemente, no seu modo atuação diante da
sociedade. Logo, os estudantes começaram a se aproximar das Assessorias
Jurídicas Populares e a se organizar buscando consolidar essa perspectiva nas
universidades. Então, sobretudo na década de 90, várias AJUPs começam seu
processo de institucionalização.
Os SAJU são apontadas por Almeida como figuras chaves na difusão
das Assessorias Jurídicas Universitárias, pois buscavam amadurecer as
reflexões sobre a proposta de atuação das mesmas desde a década de 90 por
meio de debates sobre os direitos fundamentais presentes na Constituição
Federal. Essa preocupação com a discussão de tais temas foi muito importante
para a consolidação das Assessorias Populares, uma vez que possibilitou
melhor compreensão de suas bases teóricas e impulsionou a aproximação de
pessoas interessadas na temática, acarretando em um intercâmbio de
experiências entre AJUPs e interessados no tema.
Houve, portanto, uma ascensão das AJUPs por todo país. E
pretendendo unir forças e aprimorar a prática jurídica libertadora - que tem
como base a Educação Popular14 em Direitos Humanos-, formou-se a Rede
Nacional de Assessoria Jurídica Universitária (RENAJU) em 1998:
As pesquisas que abordam o ano de surgimento da RENAJU
costumam definir sua instituição entre os anos de 1996 e 1997. Para
Nara Pereira, o surgimento da Rede data de 1996, quando do período
14

“Educação corroborada na relação horizontal entre educador (científico) e educando
(popular). Uma Educação comprometida com a incorporação da fala do popular ao processo de
construção do conhecimento, o desmistificando e o re-significando a partir da realidade das
classes desfavorecidas historicamente para a liberdade de todos.”. (PERREIRA, p.151, 2011).
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do Encontro Nacional dos Estudantes de Direito (ENED) em
Niteroi/RJ. Já para Carlos Bruno Aguiar e Ivan Furmann, a criação da
Rede data do ano de 1997, sem dar explicações mais detalhadas do
15
contexto de surgimento.

São as quatro entidades fundadoras da RENAJU: SAJU/BA, SAJU/RS,
SAJU/SE e CAJU/CE.
A partir da articulação entre as quatro entidades fundadoras da
RENAJU [...] junto aos espaços do movimento estudantil tradicional,
fomentou-se a criação de dezenas de outros “núcleos”, centros,
16
enfim, grupos de assessoria jurídica universitária popular.

No que concerne ao contexto maranhense de formação e articulação
das Assessorias Jurídicas Universitárias Populares, existem duas AJUPs em
atividade atualmente: o Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular
Negro Cosme da Universidade Federal do Maranhão (NAJUP Negro CosmeUFMA) e o Programa de Assessoria Universitária Jurídica Popular da
Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (PAJUP-UNDB), que juntas formam
a Ciranda das Assessorias Revolucionárias Universitárias Emancipatórias
(CARUÉ).
O CARUÉ é um coletivo de AJUPs do Maranhão, inicialmente
composto pelo PAJUP e NAJUP Negro Cosme, criado em 2010 com o
objetivo de fortalecer as atividades das assessorias populares e estimular a
criação de novos núcleos pelo Maranhão. O coletivo já contou com a
participação do Núcleo de Extensão e Assessoria Jurídica Universitária
Popular (NEAJUP-CEUMA), do Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária
Popular Maria Aragão (NAJUP Maria Aragão-Faculdade São Luís) e do
Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular Gerô (NAJUP GerôInstituto Florence) - os três encontram-se desarticulados no presente ano.
As

AJUPs

maranhenses

surgem

justamente

da

noção

de

comprometimento e implicação entre a universidade e a sociedade –
sobretudo com seus setores marginalizados, rompendo com as concepções
tradicionais do espaço jurídico, buscando o desenvolvimento de um trabalho
que seja propenso à afirmação da cidadania e da dignidade humana.
O NAJUP Negro Cosme, da Universidade Federal do Maranhão, foi a
AJUP pioneira no Estado. Inspirados na nova prática de extensão que se

15
16

FERREIRA, op. cit., p.49, 2011.
ALMEIDA, op. cit., p.84, 2015.
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institucionalizou nos cursos de Direito dos seus estados vizinhos, como o
Centro de Assessoria Jurídica Popular de Teresina e o Centro de Assessoria
Jurídica do Ceará, estudantes do curso de Direito da UFMA pensaram a
criação do grupo, tendo seu projeto de núcleo aprovado no ano 2000.
Através de inspirações provenientes da participação dos estudantes
da UNDB em um minicurso denominado “Extensão Universitária e Educação
Jurídico Popular” – promovido com a colaboração do NAJUP Negro Cosme durante a III Jornada Jurídica da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco, no
ano de 2006, e do envolvimento destes mesmos alunos no ERAJU no ano de
2007, que a concepção de uma AJUP na UNDB veio à tona. Apesar de uma
tentativa frustrada de institucionalização do programa no ano de 2006, que foi
recusado pela Coordenação do Curso de Direito, o mesmo se concretizou no
ano de 2008. Nesse ponto da história, as atividades dos membros fundadores
já haviam começado, ainda que remetessem muito ao modo assistencialista
de atuação:
As primeiras atuações dos membros fundadores, contudo,
começaram dependentes de outros projetos, como o “Projeto Vila
Luizão”, orientado pelo professor César Choairy. As atividades na
comunidade referida, embora ainda técnicas, permitiram o contato
dos estudantes com diversos órgãos para o apoio na resolução das
demandas, como a Secretaria do Estado de Trabalho e Economia
Solidária – SETRES, o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ/UNDB, e o
departamento pedagógico do Programa Bolsa Família do Governo
Federal, fundamentais na trajetória do grupo, ao auxiliar na
17
aplicação das políticas sociais.

Ultrapassadas

as

considerações

acerca

do

surgimento

das

assessorias jurídicas no Brasil e no Maranhão, passa-se a discorrer
especificamente a respeito da consolidação e atuação do programa
permanente de pesquisa e extensão da Universidade Federal do Maranhão,
o Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular- NAJUP Negro Cosme.

2 A ATUAÇÃO DO NÚCLEO DE ASSESSORIA JURÍDICA UNIVERSITÁRIA

POPULAR- NEGRO COSME: avanços e retrocessos em dezoito anos de
existência do Núcleo junto à Universidade Federal do Maranhão e

17

Histórico do núcleo presente em blog próprio. Disponível em: <http://pajupundb.blogspot.com.br/p/historia.html>.
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contribuições à sociedade.
Primeiramente, no que tange à atuação do Núcleo de Assessoria
Jurídica Universitária Popular Negro Cosme, esta, pioneira no Estado do
Maranhão, cumpre esclarecer que, inobstante a criação do núcleo ter se
dado no ano de 2000, com respectiva aprovação pelo departamento de
Direito da Universidade, a institucionalização perante todas as instâncias
administrativas, que o reconheceram como programa permanente de
Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Maranhão, ocorreu
somente no ano de 2006.
Apesar disso, as atividades internas e externas do núcleo começaram
a ser realizadas mesmo antes de o projeto ser reconhecido pelo Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). Desde 2000, quando o projeto foi
aprovado em Assembleia Departamental do Curso de Direito, o NAJUP Negro
Cosme começou a se movimentar em prol da efetivação de Direitos. Sobre as
atividades que caracterizam o a atuação do grupo, coloca Ferreira:
As atividades de cunho interno englobavam reuniões
administrativas, capacitações permanentes através de planos de
estudos sobre as temáticas essenciais para a prática de assessoria
jurídica como direitos humanos, acesso à justiça, educação popular,
movimentos sociais, entre outros. Também se inclui nesse rol, a
realização de oficinas dos PINs (Programa de Integração de Novos
Membros), onde eram trabalhados os temas supracitados com
acadêmicos interessados em ingressar no NAJUP. Quanto às
atividades realizadas em âmbito externo, têm-se as parcerias que o
grupo fez para a consecução de grandes projetos com comunidades
18
em situação de risco.

Durante esses dezoito anos de exercício, o NAJUP Negro Cosme
participou de comitês como o Comitê de Combate à Tortura, coletivos como o
CARUÉ e diversos eventos como o Encontros Regionais de Assessorias
Jurídicas Universitárias (ERAJUs), Encontros Nacionais de Assessorias
Jurídicas (ENAJUs) e Encontros da Rede Nacional de Assessoria Jurídica
Universitária (ERENAJU).
Em sua história, o núcleo também conta com intervenções em busca
da efetivação de direitos, assim como elaboração de projetos de atuação. São
exemplos: a promoção de curso “Agentes Populares de Direito” no ano de
2001, para líderes comunitários rurais, desenvolvido junto à Sociedade
18

FERREIRA, op. cit., p.78, 2011.
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Maranhense de Direito Humanos (SMDH); a participação no Comitê de
Defesa de Alcântara, que buscava analisar os impactos da implementação do
Centro de Lançamento de Alcântara nas comunidades quilombolas presentes
na localidade; os projetos “Direito à Moradia” (que possibilitou um contato
com a comunidade da área Itaqui Bacanga e o aprofundamento da temática)
e “Juventude, Justiça e Cidadania” (realizado no Colégio Universitário –
COLUN, em São Luís, objetivando trabalhar a educação popular em direitos
humanos com os estudantes do ensino médio, tendo como finalidade
“despertar nos estudantes a consciência crítica sobre a realidade social na
qual vivem, contribuindo para a formação destes como sujeitos históricos e
como cidadãos.”).19
Outros dois projetos de extensão elaborados pelo núcleo foram o
“Dialogando a cidade e Cidadania” (que tinha como um de seus objetivos a
instalação de casas de mediação), e o “Cidadania em Prática Frente aos
Grandes Projetos”. Sobre este último:
[...] Surgiu diante da possibilidade da implantação na ilha de São
Luís de um Pólo Siderúrgico, que traria sérias consequências as
comunidades rurais situadas no local onde seria instalado o mesmo
e ao meio ambiente também. Diante disto, o Najup promoveu
oficinas nos moldes freirianos, sobre direito à moradia,
desenvolvimento
sustentável,
meio
ambiente,
cidadania,
mobilização social, zoneamento do solo e do meio ambiente, assim
como sobre os direitos fundamentais destas comunidades que
seriam usurpados com a implantação de um projeto daquela
20
dimensão.

O núcleo trabalhou também em conjunto com a Justiça nos Trilhos 21
no ano de 2010 na comunidade Presa de Porco, a qual sofre diretamente
com os impactos causados pelo corte que faz a Estrada de Ferro Carajás na
localidade. A atuação do núcleo na comunidade se deu a partir do projeto
denominado “Trilhando Cidadania”, que se lançava ao desafio de
desenvolver atividades em áreas atingidas por empreendimentos de grandes
projetos. O trabalho realizado rendeu seminários a respeito do tema na
19

FERREIRA, op. cit., p.82, 2011.
FERREIRA, op. cit., p.83, 2011.
21
A Rede Justiça nos Trilhos é uma articulação de organizações não governamentais e
movimentos sócias, que buscam fortalecer as comunidades ao longo do corredor Carajás e
denunciar as violações aos direitos humanos e da natureza responsabilizando Vale e Estado,
prevenindo novas violações e reafirmando os modos de vida e a autonomia das comunidades
nos seus territórios.
20
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Universidade e fora dela, inclusive na comunidade Presa de Porco. Além
disso, foi elaborada uma cartilha para instrumentalização política e jurídica
dos atingidos pela Estrada de Ferro Carajás.
Ainda no ano de 2010 o núcleo atuou na comunidade da Vila Menino
Gabriel, onde mais de 100 famílias corriam o risco de despejo por estarem
assentadas em uma propriedade privada. Sobre a comunidade:
[...] Com a luta dos movimentos sociais, entidades de classe,
Defensoria Pública e o próprio Negro Cosme, a comunidade teve
seu direito de propriedade e moradia resguardados e, enfim,
22
recebeu a posse definitiva da área.

Outro projeto realizado pelo núcleo, com início em 2011 e finalização
em 2013, foi o “Pés no Chão”, cuja atuação se deu na comunidade Todos os
Santos, localizada na cidade de Paço do Lumiar, dessa forma, dando
continuidade à militância dos direitos fundiários urbanos e rurais. O referido
projeto, ao constatar a conformação urbanística que se construía de maneira
informal e precária, em razão tanto o aumento populacional na Ilha de São
Luís, quando da crescente especulação imobiliária na região, se propôs a
analisar os problemas da segregação espacial, degradação ambiental, crise
habitacional e acesso informal à moradia e à cidade, presentes na realidade
maranhense.
Com a eclosão das rebeliões em Pedrinhas, por volta de outubro do
ano de 2013, o Núcleo rearranjou seu projeto, e passou então, com o apoio
da ouvidoria da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, a trabalhar com
os familiares e amigos das pessoas em privação de liberdade, na tentativa de
garantir que os direitos dos que se encontravam em situação de cárcere
fossem resguardados, assim como os de seus familiares.
Nesse contexto, o Núcleo auxiliou na criação do grupo Revoar de
amigos e familiares de pessoas em situação de cárcere, tendo desenvolvidos
oficinas acerca da lei de execução penal, direitos dos presos e de seus
familiares, revistas vexatórias, abordagem policial, dentre outros.
No momento presente, o núcleo trabalha com a temática do Direito à
Cidade, desenvolvendo a Educação Popular em Direitos Humanos na
comunidade Vila Maranhão, visando insuflar o protagonismo da comunidade

22

FERREIRA, op. cit., p.85, 2011.
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para que esta reconheça seus direitos e possa lutar pela efetivação dos
mesmos, tendo em vista que a comunidade se encontra destituída de
serviços sociais fundamentais a uma vida digna. É importante destacar que a
comunidade

é

cortada

pela

ferrovia

Transnordestina,

que

impacta

diretamente o meio ambiente e o modo de vida dos moradores. Além disso,
mais de 40 famílias - algumas delas que vivem na comunidade há mais de 20
anos-, sofrem com ameaças de despejo por conta da proximidade de suas
casas com a linha férrea.
Em sua atuação na comunidade da Vila Maranhão, o grupo se propõe a
explanar, junto à comunidade, a temática dos Direitos Humanos e Cidadania,
focalizando no Direito à Cidade e seus instrumentos efetivadores, tais como a
importância dos movimentos sociais e mobilização popular.
Haja vista esse breve apanhado sobre a história das AJUPs no Brasil
e no Maranhão, a focalizar a atuação do NAJUP Negro Cosme, é posto em
evidência a importância das Assessorias Jurídicas Populares para efetivação
de Direitos no tocante a parcela social vulnerável.
Tal importância é colocada por Ferreira Júnior quando de sua análise
acerca da assessoria jurídica popular Negro Cosme. É o que diz:
[...] As Assessorias Jurídicas Populares (AJPs) foram e ainda são
verdadeiros incentivadores do protagonismo social destes grupos,
isso faz com estes se tornem também responsáveis pelos rumos
que tomam a sociedade.
[...] O NAJUP Negro Cosme, nestes onze anos de história, tem
grande importância na quebra de paradigmas no curso de Direito da
UFMA, seja problematizando uma concepção mais crítica do direito,
ou mesmo rompendo com a prática de extensão do curso, até então,
reduzida apenas ao assistencialismo judiciário. Tal desempenho
resulta no reconhecimento do trabalho perante vários movimentos
sociais do Estado, que se tornam verdadeiros aliados na luta por
23
efetivação de direitos humanos.

Demonstra-se, sobretudo, que o Núcleo de Assessoria Jurídica
Popular, trabalhou durante esses anos, a partir de uma relação horizontal
com as comunidades, buscando promover um serviço legal inovador voltado
às classes que são postas em segundo plano quanto à efetivação de direitos
essenciais e a luta pela emancipação de pessoas em situação de
vulnerabilidade social, a partir da construção de um Direito Crítico e uma luta
coletiva.
23
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CONCLUSÃO
Partindo da perspectiva de que o Direito posto acaba por legitimar
uma ordem jurídica seletiva, que não abarca a maior parcela da sociedade,
incongruentemente tida como minoria; esta, marginalizada há centenas de
anos e que sofre as duras consequências de um modelo desenvolvimentista
excludente; faz-se necessário buscar meios alternativos de reparação dessa
conjuntura.
Á vista disso, as Assessorias Jurídicas Universitárias espalhadas pelo
país, e, no contexto maranhense, especificamente o Núcleo de Assessoria
Jurídica Universitária Popular NAJUP Negro Cosme, desenvolve estratégias
pedagógicas que visam aproximar a ordem jurídica dos sujeitos sociais, a
partir da percepção de que estes são detentores de prerrogativas, as quais
devem ser garantidas pelo estado, e, em não sendo, é legítima a
reivindicação das mesmas por parte dos atores envolvidos, protagonistas de
suas lutas.
O presente trabalho, o qual analisa o modo de atuação das
Assessorias Jurídicas Universitárias pelo Brasil, e, especificamente o do
NAJUP Negro Cosme, no Maranhão, coloca que as atividades desenvolvidas
pelos estudantes de Direito integrantes da assessoria constituem relevante
contribuição

à

universidade,

na

medida

em

que

desempenham

verdadeiramente a proposta de extensão universitária, através da troca de
saberes e vivências com a comunidade; assim como à sociedade
maranhense, na medida em que estimulam o acesso aos direitos
fundamentais, tão secundarizados e relativizados em se tratando de atender
à essa parcela social, relativização tal que acaba por ferir a dignidade da
pessoa humana, principio e fundamento da democracia no Brasil e em
qualquer estado que se intitule democrático de direito.
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EDUCAR PARA O NUNCA MAIS:
a experiência interdisciplinar na escola pública
RESUMO
Educação em Direitos Humanos na escola pública a partir de uma
perspectiva

interdisciplinar.

A

pesquisa

fundamenta-se

na

visão

progressista libertadora de educação e no pós-positivismo-jurídico para
analisar a possibilidade da EDH na escola pública, a ser realizada por meio
de projetos interdisciplinares. A necessária difusão de conhecimentos
acerca dos direitos humanos, sobretudo na escola, suscitou inquietação
para a realização desta pesquisa. Realizou-se o levantamento do
referencial teórico e bibliográfico, análise documental de instrumentos
internacionais, pátrios e locais. Analisa os direitos humanos, sua
perspectiva

histórica,

política

e

ética

de

construção

e

multidimensionalidade (BOBBIO, 2004; BONAVIDES, 2016; HUNT, 2009).
Reflete sobre a educação e interdisciplinaridade, considerando-as como
ferramentas a serviço da promoção da libertação e da autonomia de
indivíduos, de forma a torná-los sujeitos de direitos, conscientes de sua
história – individual e coletiva (MEINTJES, 2007; MAGENDZO, 1999).
Trata da abordagem conceitual da Educação em Direitos Humanos, sua
fundamentação legal e orientação no sentido de fomentar a criticidade,
encorajando na luta permanente para que situações históricas arbitrárias,
tiranas e contrárias à dignidade humana não voltem a repetir-se
(SACAVINO apud CANDAU et al, 2003). Apresenta a contextualização da
Educação em Direitos Humanos na esfera da escola pública, apresentando
propostas capazes

de

possibilitar a

divulgação e

ampliação de

conhecimentos dessa área entre o corpo discente e docente. Desse modo,
o debate, a divulgação e o incentivo nessa seara devem ser permanentes
com vistas a alcançar a multiplicação dos conhecimentos transmitidos e
absorvidos para além dos limites da escola.
Palavras-chave: Direitos Humanos. Educação em Direitos Humanos.
Interdisciplinaridade.
1. INTRODUÇÃO
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No contexto posterior à Segunda Grande Guerra Mundial, os debates e reflexões
acerca dos direitos humanos têm sido suscitados no contexto global. A razão para tanto
pauta-se sobre os cenários que configuraram as violações que se procederam em relação à
condição humana, evidenciadas ainda pela evidência de regimes totalitários.
Dessa forma, a comunidade internacional organizou-se por meio da Organização
das Nações Unidas (ONU) centrando as suas percepções sobre tais ocorrências, com vistas
a propor mecanismos que pudessem alertar para o desvirtuamento dos direitos humanos,
estabelecendo-se diretrizes para o combate e proteção da humanidade.
Ocorre que, apesar de todo um esforço normativo na enunciação de tais direitos,
a expressão direitos humanos propagou-se pelo imaginário popular. O fato negativo dessa
questão reside sobre a visão deturpada, alimentada, principalmente pelos meios de
comunicação, que colaboram para a sua reprodução e uso inadequado e distorcido, nutrindo
um discurso contrário e preconceituoso de tão relevante área.
A constatação dessa situação na fala de docentes e discentes durante a
experiência em sala de aula em escolas da educação básica, da rede pública, foi que
despertou inquietação para a realização da pesquisa. Posto que, reconhece-se que é nesse
espaço que a aprendizagem e significância da expressão pode ser moldada e consolidada
adequadamente, difundindo-se informações pertinentes e acertadas.
Nesse sentido, a presente investigação pretende analisar a possibilidade de
inserção e propagação da Educação em Direitos Humanos (EDH) na escola pública, a ser
efetivada por meio de projetos interdisciplinares.
Parte-se, portanto, dos seguintes questionamentos: A EDH pode se apresentar
na escola? O trabalho com projetos didáticos interdisciplinares é capaz de incutir os
preceitos dos direitos humanos na escola pública, disseminando uma cultura de mais
respeito, tolerância e pacificação social?
Para o estudo em apreço, realizou-se o levantamento do referencial teórico e
bibliográfico, com o intuito de articular a construção do referencial teórico, ocasião em que
se procedeu a seleção, reunião e organização de autores que tratam da temática. Além da
análise documental de instrumentos nacionais e locais voltados para os direitos humanos e
a EDH.
Registra-se que em razão da natureza interdisciplinar da proposta, a pesquisa
baseia-se sobre dois grandes eixos. De um lado, pauta-se no pós-positivismo jurídico,
concebendo os direitos humanos como um todo que se estrutura da intersecção entre
norma, princípios e valores, tal qual a perspectiva suscitada por Bobbio (2004), Bonavides
(2016), Comparato (2007) e Lynn Hunt (2009).
De outro, a visão progressista-libertadora de educação, que concebe o processo
de ensino-aprendizagem como um instrumento à serviço da autonomia dos sujeitos, é que
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serve de sustentáculo para o aspecto educacional. As ideias defendidas pautam-se nos
escritos de Freire (2003), Saviani (1991) e Libâneo (2003).
Desse modo, será apresentada a noção, perspectiva histórica, política e ética, e
multidimensional dos direitos humanos. Em seguida, discutir-se-á acerca da educação e da
interdisciplinaridade, ferramentas propulsores da libertação e da autonomia individual e
social. Posteriormente, a abordagem conceitual e a fundamentação legal da Educação em
Direitos Humanos serão elucidadas, contextualizando as possibilidades de inserção e
divulgação de conhecimentos da área no ambiente e para o público escolar.
Nessa esteira, vê-se como imperativa e sempre válida a necessidade de
inserção, debate e divulgação nessa seara, uma vez que este pode ser entendido como um
caminho eficaz para a transformação e emancipação da sociedade.
3. DIREITOS HUMANOS: uma ideia em construção permanente
Esse capítulo ocupa-se em abordar o aspecto construtivo, em uma perspectiva
histórico-conceitual, dos Direitos Humanos. Posto que o seu surgimento se deu de maneira
paulatina e não como um dado pronto e acabado (ARENDT, 1979). Razão pela qual é
possível falar em uma multidimensionalidade evidenciada a partir dos anseios e reclames
experimentados pela sociedade ocidental.
Lynn Hunt (2009) trata da invenção dos direitos humanos e indica que sua
enunciação nos documentos formais foi relevante para propagar e servir como instrumento
protetivo destes.
É preciso reconhecer que a construção e preocupação com tais direitos se
desenvolveram juntamente às concepções dos direitos em geral, muito embora sua
fundamentação tenha se dado hodiernamente. Portanto, a bem da verdade, a publicação
em documentos cuida em evidenciar direitos que os seres humanos já possuíam de modo
inquestionável, dada a condição e característica humana que lhes é atribuída.
Correntes voltaram-se para refletir sobre esses direitos. A citar o jusnaturalismo
que atribui aos direitos humanos uma existência pautada na lei divina, da natureza e da
razão. Assim sendo, o Direito Natural tem o seu estabelecimento dado por Deus (LEMBO,
2007).
Outra corrente a ser destacada é o juspositivismo pela qual se demanda uma
visão avalorativa, racional, científica e técnica a ser observada e a regular as ações dos
aplicadores do Direito.
Entretanto, esta última pode representar um risco, qual seja o de instalar uma
visão temerosa que sirva a legitimar práticas abusivas e autoritárias já retratadas na história
mundial. É o caso da incidência do nazismo e fascismo, por exemplo.
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Portanto, por essa visão, o direito é elaborado e legitimado pela lei, mantendo
uma relação intrínseca com a vontade política legislativa, sendo validado e assegurada por
intermédio da ação estatal (PUGLIUCA, 2010).
De outro modo, Bobbio (2004) desenvolve uma visão associativa entre a
construção dos direitos do homem e a inversão da concepção com que a humanidade passa
a conceber o cidadão e o Estado.
Dito isto, frisa-se que a afirmação global dos direitos humanos perpassa de uma
movimentação que se deu nos sistemas internos e jurídicos de algumas nações, para,
somente em seguida, adquirir uma preocupação global.
E, nessa perspectiva, teorias e bases de cunho filosófico, serviram para embasar
o processo. É o caso da teoria contratualista, em que Hobbes (1961), Locke (2003) e
Rousseau (2001) propuseram a existência de um acordo entre vontades, capaz de legitimar
a autoridade política e estabelecer a comunidade política, vindo, consequentemente, a
instaurar o estado civil.
Streck et al (2014), considera que a partir dessa teoria é que os direitos naturais
puderam adquirir o caráter opositivo, de modo que coube ao Estado a atribuição de
organizar a sociedade e garantir a proteção humana.
Foucalt (2008), por seu turno, assevera que o direito natural e a sua teoria
constituem-se pelo fundamento de um arcabouço de direitos capazes de promover uma
posição de oposição ao poder soberano, precedendo ao próprio direito positivo. Afinal, este
seria convalidado pelas leis e pelos costumes, podendo ser adequados de acordo com as
características de cada povo. Assim, desde os séculos XVII, já se utilizou a expressão
Direitos Naturais, Direitos do Homem, Direitos Civis, por exemplo.
Desse modo, não seria possível atribuir aos direitos humanos uma única
definição, tendo em vista que o seu conteúdo e formado é variável a depender das lutas de
ordem política e ideológica. Razão pela qual, Bobbio (2004) os caracteriza como sendo
relativos, históricos, irrenunciáveis, imprescritíveis e invioláveis.
Bonavides (2016), em uma concepção moderna, com fundamento no póspositivismo, sugere que a lei abra-se aos valores e princípios, já que estes adquiriram
reconhecimento no sistema jurídico. São dotados de força ideológica, sendo igualmente
recomendada a sua observância na apreciação de casos concretos.
Destaca-se a importância da Bill of Rights, do Parlamento inglês, que em 1689,
inaugurou normas de limitação do poder da Coroa, certificando direitos naturais individuais.
Dessa forma, a Revolução Gloriosa, pôs fim ao estado absolutista monárquico. Ocasião em
que a supremacia parlamentar foi valorada e as atividades da burguesia, em ascensão,
foram possibilitadas (COMPARATO, 2007).
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No território norte-americano, o retrato da independência das treze colônias
merece destaque, uma vez que inaugurou um modo inovador de constitucionalismo
federativo no período moderno. Por meio desta situação, uma assembleia democrática foi
instalada a soberania popular foi legitimada, tendo-se a formação de um território composto
por cidadãos livres e iguais, na visão da lei.
Outrossim, adquirindo um papel de carta fundamental preocupado em emancipar
indivíduos, com base nas ideias de Locke, Montesquieu e Rousseau, tem-se a Declaração
de Direitos da Virgínia, de 1776. Esta ocupa-se em validar dados direitos inatos e
individuais, que se sobrepunham ao próprio Estado. Trouxe a previsão de garantias
judiciais, separação dos poderes e a ideia de liberdade religiosa e de imprensa, sendo
considerada uma inspiração para as declarações que lhe seguiram (FERREIRA FILHO,
2009).
A revolução Francesa, de 1979, significou a contraposição ao sistema feudal e
aristocrático instaurado na França, apresentando uma reestruturação sociopolítica e
embasando ideias que vieram a delinear o novo mundo, por meio de seu espírito de
enunciação à liberdade, igualdade e fraternidade.
A declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão fez a pregação da liberdade
e da isonomia, reivindicando direitos naturais universais, individuais, inalienáveis e
imprescritíveis. A referência a figura do cidadão, sendo entendido como aquele com
participação política e capacidade de limitação do Estado, e do Homem, atribuindo a este
vocábulo um alcance universal.
A Declaração de Direitos da Constituição de 1791 enfrentou anseios pertinentes
aos direitos sociais, a exemplo da educação gratuita. Já a Constituição de 1795, que foi
amparada pela teoria de Montesquieu (1997)de separação e controle de poder, ocupa-se
com a universalidade cidadã. Além de apresentar deveres e alertar para o risco do abuso de
poder por parte de quem os detenha.
A Constituição Francesa de 1848 apresentou uma preocupação com o direito do
trabalho, desenvolvendo a ideia de nacionalismo, liberdade, progresso, civilização, valores
democráticos, dentre outros aspectos.
A Convenção de Genebra, de 1864, por seu turno, voltou a sua preocupação
para as vítimas da guerra, soldados e civis. Questões como o direito da guerra e da paz
foram suscitadas (COMPARATO, 2007).
A Constituição Mexicana, de 1917, merece destaque, uma vez que se apresenta
como a primeira a promover os direitos políticos, as liberdades individuais, os direitos
trabalhistas à categoria de direitos fundamentais.
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A Constituição de Weimar, de 1919, emerge no século XIX estrutura-se em torno
de um valor estrutural, de cunho democrático-social, cuja elaboração que envolve o
positivismo ideológico.
A ONU firma-se no século XX e chama atenção para a conscientização e
urgência de colaboração para que o mundo buscasse a dignidade humana. Assim, a
expressão direitos humanos se consagra, proclamando-se um documento de caráter
universal, cuja pretensão era manifestamente abrangente e uniforme.
Levanta-se um espírito protetivo e cooperativo preocupado com a paz e a
segurança internacional, voltado para a proteção e oposição das violações experimentadas
na Segunda Guerra Mundial.
Em 1948, a Declaração Universal de Direitos Humanos, foi anunciada trazendo
princípios fundamentais e simbolizando a representação do gênero humano. Critérios
excludentes foram por esta desconsiderados e valores comuns às nações foram suscitados.
A separação entre homem e cidadão se desfez, pois já não satisfazia o espírito que se
elevava.
Posteriormente, a Declaração e o Programa de Ação de Viena, de 1993, ratificou
e consolidou os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, acrescentando ainda
os direitos à solidariedade, à paz, ao desenvolvimento e ao meio ambiente.
Como se vê, os direitos humanos são se amoldam em um retrato estático e
imutável. Ao revés, podem e devem ser ampliados, respeitando-se os critérios de não
exclusão e não restrição. Portanto, fala-se que os documentos internacionais instruíram os
sistemas protetivos regionais, inspirando a constituição de países, como o Brasil.
Sarlet (2012) insere a multidimensionalidade, posto que os direitos humanos se
complementam,

não

podendo

ser

concebidos

isoladamente,

em

razão

de

sua

indivisibilidade. Nessa seara, adota-se a proposta de Bonavides (2016) que considera a
existência de cinco dimensões de direitos.
Na primeira dimensão estariam os direitos de liberdade, do século XVIII, com
caráter civil e político, em atendimento aos reclames da burguesia em ascensão. Na
segunda dimensão, os direitos sociais, culturais, econômicos e coletivos, do século XIX. O
desenho do Estado é de um garantidor, cuja responsabilidade é de possibilitar e ofertar
condições mínimas de vida (saúde, habitação, educação, renda e alimentação).
Na terceira dimensão estariam os direitos transindividuais, voltados para toda a
espécie humana, bem como o sentimento solidário global. Na quarta dimensão, estariam
firmados os direitos voltados para a democracia, o pluralismo jurídico e o direito à
informação. Por seu turno, na quinta dimensão se encontrariam o direito à paz, condição de
existência da espécie humana e condicionante da democracia participativa.

24

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

3. EDUCAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE: aportes necessários
Este capítulo se ocupará com a visão de educação e interdisciplinaridade, afim
de apresentar os aportes indispensáveis para o desenvolvimento do tema proposto. Nessa
esteira, a educação, pode ser tomada a partir de dois vieses etimológicos: lazer e instrução,
associada ou isoladamente (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2006).
De um modo geral, a educação, no contexto ocidental, relaciona-se à ideia de
escola. Local este considerado ambiente específico onde a sua promoção se dá. Embora se
reconheça que nem sempre foi assim.
Se se considerar, o contexto brasileiro, ilustrativamente, a educação, em seus
primórdios, limitava e direcionava-se a um público específico, cuja categorização era clara:
indivíduos brancos e do sexo masculino (VEIGA, 2007).
O modelo pensado outrora, voltava-se a formação de uma elite conservadora. A
pretensão era de desenvolver individualidades e preparar os homens para o exercício de
funções e responsabilidades no seio da sociedade brasileira instaurada (GHIRALDELLI
JÚNIOR, 2006). As massas, entendidas aqui como a maioria das crianças, adolescentes e
as mulheres, estavam excluídas desse alcance.
Apenas em 1890, a instrução escolar, laica e de forma gratuita, porém não
obrigatória, se firmou. Pautada na mera transmissão de conhecimentos enciclopédicos, que
gradativamente, eram primeiramente ministrados por um mestre, que ensinava séries
distintas, sendo, em seguida, substituído pelo grupo escolar. Apenas no ano de 1971 é que
as séries para cada classe, composta por professores específicos (VEIGA, 2007) foram
instauradas.
A Educação de Jovens e Adultos, por sua vez, emergiu no século XIX. O quadro
que a solicitou foi a do intenso êxodo rural vivenciado no país. Ocasião em que a população,
a par de um discurso de implantação industrial e progresso, migrou, rumo à zona urbana em
busca de emprego e melhores condições de vida. Essa modalidade de ensino teve em
Paulo Freire, estudioso influenciado pelo ideal da Escola Nova1, um defensor (FREITAS,
2009).
A Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº.
8.069/1990) e a “Lei de Diretrizes e Bases da Educação” (Lei nº. 9.394/1996) foram
instrumentos legais que permitiram a democratização da educação. Por meio destas, houve

1

A Escola Nova, também conhecida como escola ativa, propõe que a escola deve preocupar-se com
a aprendizagem do aluno, considerando-se os aspectos biológicos individuais de cada indivíduo, seus
impulsos emotivos e o contexto social no qual o aprendiz está inserido, organizando a maneira de
ensinar e de aprender da maneira mais adequada ao desenvolvimento de cada um. Esse modelo
também estabelece que a educação é um caminho para o desenvolvimento e progresso de uma
nação (LOURENÇO FILHO, 1978).
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a sua consagração com um caráter de direito humano fundamental subjetivo, abrangendo a
todos (FREITAS, 2009).
Portanto, no Brasil, o estado tem o dever prestacional de ofertar o ensino,
buscando efetivá-lo com a criação e a manutenção de uma rede pública de ensino, tal qual
prescreve o artigo 205, da CF/88. Não se deve esquecer que a rede privada de ensino
também foi regulada, na intenção de promover a igualdade de acesso e a integração de
todos os brasileiros.
Na visão de Bourdieu e Passeron (1970), a escola funciona como um aparelho
ideológico de controle do Estado. Logo, à serviço da dominação e da violência simbólica. Os
métodos propostos pelo governo, a serem desenvolvidos, possibilitam a reprodução de
instrumentos repressivos, que reforçarão as desigualdades sociais e facilitarão a dominação
da burguesia sobre o proletariado.
Nesse viés, um distanciamento entre os princípios enunciados e veiculados
pelas políticas públicas propostas pelo poder público e a realidade fática escolar
(organização pedagógica, seleção de conteúdo, prática profissional e etc) existe.
Seguindo a proposta ao qual a pesquisa se propõe, tem-se que a educação, no
modelo da pedagogia progressista libertadora2 (LIBÂNEO, 2003), pode funcionar como uma
ferramenta para a libertação e autonomia dos indivíduos.
Portanto, a escola é uma construção histórico-social, que integra um constructo
mental, fundamentado sob a ideia do progresso. A esse respeito, Sacristán (2001, p. 36),
considera que a educação é “um mecanismo para a absorção de competências que se
insere em uma rede social complexa de interdependências entre os indivíduos e os grupos
sociais”.
Razão pela qual a experiência proporcionada pela educação obrigatória deve
ser geral e variada, a fim de cultivar as diversas possibilidades formativas de um sujeito, ao
mesmo passo em que tem que ser multifuncional.
Para tanto, a composição, escolha e organização curricular deve ser coerente,
contextualizada e plural. O rompimento com o modelo tradicional de ensino e a busca pelo
desenvolvimento de métodos, técnicas, ambientes, procedimentos e aprendizagens
múltiplas, devem envolver a todos os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem.

2

As tendências pedagógicas dizem respeito à forma como o processo de ensino-aprendizagem é
compreendido. De acordo com Libâneo (2003), estas podem ser classificadas em liberais ou
progressistas. Não é intenção dessa pesquisa abordar o aspecto pertinente a cada uma dessas
teorias. Nesse viés, pretende-se aqui demarcar que essa pesquisa se fundamenta na visão
progressista libertadora, da qual Paulo Freire (2003), Saviani (1991) e o referido autor supra são
representantes. Corrente esta que vê a educação como instrumento de emancipação, autonomia e de
transformação social.
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Ao tratar sobre a educação bancária, Paulo Freire (2003) na obra “Pedagogia do
Oprimido”, faz uma denúncia à prática educacional centrada na exposição sistematizada de
conteúdos pelo professor e no acúmulo de informações incontestáveis pelo estudante.
No que diz respeito à interdisciplinaridade, tem-se que esta corresponde a uma
nova consciência e forma de pensar, em que os conhecimentos de áreas distintas são
compartilhados, de modo recíproco e integrado. De maneira em que a teoria e a prática são
tomadas em conjunto.
É preciso reconhecer a inexistência de uma fonte de conhecimento completa e
definida. Aliás, as trocas intersubjetivas têm a capacidade de gerar enriquecimento, em
razão da parceria, diálogo e interpenetração de e com outras formas de conhecimento.
Logo, “Interdisciplinaridade não é categoria de conhecimento, mas de ação”
(FAZENDA, 2012, p. 89, grifo da autora). E, dessa forma, capacita e promove o
protagonismo do aluno. Situação que o dota de capacidade crítica para o enfrentamento à
cultura dominante, ao mesmo passo em que o responsabiliza por seu processo de libertação
e de transformação.
Em outro passo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998),
documento de abrangência nacional, criado a partir do Plano Nacional de Educação (PNE) 3,
volta a sua atenção para as metas de qualidade capazes de enfrentar a realidade do
estudante, propondo conteúdos a serem observados pelas unidades escolares e pelas
secretarias de educação, dirigindo a elaboração dos planos de ensino.
A transversalidade é o que propõe os PCN’s para o enfrentamento de questões
pertinentes aos chamados temas transversais4.
Por serem questões sociais, os Temas Transversais têm natureza
diferente das áreas convencionais. Tratam de processos que estão
sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades,
pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano. São
debatidos em diferentes espaços sociais, em busca de soluções e de
alternativas, confrontando posicionamentos diversos tanto em
relação à intervenção no âmbito social mais amplo quanto à atuação
pessoal. São questões urgentes que interrogam sobre a vida
humana, sobre a realidade que está sendo construída e que
demandam transformações macrossociais e também de atitudes
pessoais, exigindo, portanto, ensino e aprendizagem de conteúdos
relativos a essas duas dimensões (BRASIL, 1998).
3

Plano Nacional de Educação (Lei nº. 13.005/2014), documento normativo com periodicidade
decenal, é uma exigência constitucional, inserida pela Emenda Constitucional nº. 59/2009, que se
ocupa em estabelecer diretrizes, metas e estratégias para a educação nacional, servindo de diretriz
para os planos estaduais, municipais e distrital.
4
O MEC definiu nos PCNs os temas transversais, que não pertencem a nenhuma disciplina em
específico dentro do currículo escolar, sendo estes voltados para a abordagem de valores
relacionados ao desenvolvimento da cidadania, como a ética, a saúde, o meio ambiente, a orientação
sexual, o trabalho e o consumo, e a pluralidade cultural, sem prejuízo de outras temáticas que cada
sistema de ensino, dada a sua autonomia, virem a julgar indispensável e relevante socialmente tratar.
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Pelo que se vê, o direcionamento é para o estabelecimento de uma relação
entre a aprendizagem, a realidade social, dada, construída e em construção, e os direitos e
deveres preexistentes, inserindo saberes extraescolares para o debate e a reflexão no
contexto escolar. Assim, a escola e os próprios docentes têm a liberdade para trabalhar tais
temáticas, inserindo-as no interior e na perspectiva dos conteúdos ministrados em sua aula.
Por esta razão, enquanto espaço de socialização, que trabalha conhecimentos,
valores, atitudes e crenças, a escola e a educação formal devem contribuir para a formação
de pessoas humanas, solidárias, destituídas de preconceitos e de discriminação.
Para que possa alcançar esse patamar, vê-se como necessária a elaboração de
um projeto político-pedagógico e ações direcionadas para a orientação das práticas
docentes, ao desenvolvimento de ações democráticas e de relações pessoais e
interpessoais que respeitem aos direitos humanos.
Para que isso seja possível é necessário que a escola tenha profissionais
formados e conscientes, que se (auto)reconheçam como personagens ativos na promoção
da inquietação e da reflexão sobre as mais diferenciadas temáticas, traçando ações e
objetivando resultados que culminem com um processo dialógico em que o educando se
descubra enquanto sujeito histórico e transformador de sua realidade.
4. EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: uma proposta interdisciplinar
Candau (2009) suscita a pluralidade que envolve a Educação em Direitos
Humanos. A autora alerta que não há possibilidade de se pensar em seu sentido como
universal na mentalidade mundial, já que nos países desenvolvidos e nos países em
desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a experiência e a configuração política, social,
ideológica e cultural está longe de apresentar-se de maneira unânime.
Deve-se reconhecer que para incutir e desenvolver a Educação em Direitos
Humanos, é preciso que os sujeitos absorvam a ideia concreta de que, em sua
individualidade e coletividade, são sujeitos de direitos e de responsabilidades (deveres), e
como tal devem revestir-se de empoderamento. O processo de enxergar-se como cidadãos
dotados de capacidade e de consciência para participar ativa e criticamente das decisões
relacionadas à sua vida e ao contexto social no qual está inserido é imprescindível.
Afinal,
[...] a educação em direitos humanos como pleno exercício da cidadania
requer que cada grupo-alvo esteja capacitado para dar início ao processo
de aquisição de conhecimentos e de consciência crítica necessário para
compreender e questionar padrões opressores de organização social,
política e econômica (MEINTJES, 2007, p. 122).
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Pelo que se vê, a conceituação da EDH é uma construção da modernidade. Sua
substancia foi encabeçada pelos movimentos de luta social, razão pela qual é revestida
por/com processos, valores e afirmações propostas a partir desse momento histórico.
Por meio dessa proposta, o combate à ideia de que o direito é uma dádiva
exclusiva dos governantes precisa ser exercitado. Em seu lugar, deve existir a suplantação
no ideário popular de que a destinação e absorção dos direitos são obrigações daqueles
para com seus representados.
A educação problematizadora, mas não apenas ela, tal como proposta por Freire
(2003), é vista como uma ferramenta capaz de propor a mudança e a transformação da
realidade, ao considerar que o sujeito é dinâmico, e não estático, e que o conhecimento se
dá em um processo de interação e diálogo entre os indivíduos e o mundo.
Nessa concepção, o aprendiz é tomado como dotado de capacidade crítica,
reflexiva e atuante, autor e não mero receptor de conhecimentos. Logo, é por intermédio da
acepção de conhecimentos básicos sobre os direitos que a aceitação e a manipulação das
classes poderá ser enfrentada e evitada.
É nesse contexto que a proposta da Educação em/para os Direitos Humanos
pretende combater as desigualdades sociais, romper com a cultura preconceituosa e
discriminatória que preponderou durante grande parte da história e perseguir a dignidade
humana, a justiça social, a solidariedade, a liberdade, o desenvolvimento, a igualdade, a
cooperação, a tolerância e a paz entre os pares.
Em outras palavras, pensar em Educação em/para Direitos Humanos significa
“criar, influenciar, compartilhar e consolidar mentalidades, costumes, atitudes, hábitos e
comportamentos que decorrem, todos, daqueles valores essenciais citados - os quais
devem se transformar em práticas” (ADAMS, 2009, p. 7).
Nessa mesma conjectura, adequado se faz o posicionamento de que
Educar para os Direitos Humanos quer dizer educar para saber que existem
também “os outros”, tão legítimos quanto nós, seres sociais como nós, a
quem devemos respeitar, despojando-nos de nossos preconceitos e
projeções de nossos próprios fantasmas (AGUIRRE, 2007).

Portanto, o respeito ao outro, a tolerância e o combate à todas as formas de
preconceito e tolerância contribuem para uma ação educativa comprometida com os direitos
humanos, visto que é na convivência com a diversidade que também se é formado.
Touraine (1998) associa essa ideia ao que intitula de “escola do sujeito”, quer
dizer, um ambiente envolvido com a formação e o fortalecimento da liberdade pessoal do
sujeito.
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Nesse aspecto, em momento oportuno, apresentou-se a visão do escritor sobre
o assunto; com a educação assentada na comunicação intercultural, que evidencia a
diversidade e o reconhecimento de si e do outro; e com coordenação democrática que
pretende atenuar as desigualdades existentes e propor transformações.
Benevides (2000), por sua vez, elenca que a natureza de permanência,
continuidade e globalidade dessa modalidade educativa, seu direcionamento para o
processo transformativo, a recomendação da aquisição de instrução e de valores, sem
prejuízo do compartilhamento da educação por parte dos atores envoltos no processo
educativo (educandos e educadores) constituem-se em premissas para a existência da
EDH.
Especificamente no contexto escolar, a EDH tem sido incorporada ao currículo
em conjunto com temáticas de caráter transversal. No Brasil, como abordado anteriormente,
os PCNs (BRASIL, 1998) sugerem temáticas relevantes a serem inseridas na realidade das
instituições formais de educação, para que alcance às pessoas de maneira indistinta e em
áreas formativas diversificadas.
Dessa maneira, se vinculou a educação em direitos humanos com uma
série de valores como o respeito a vida, a liberdade; a justiça, a
solidariedade; a honestidade; a convivência pacífica; a responsabilidade
cidadã etc. (MAGENDZO, 1999, tradução nossa).5

Para contribuir com uma formação voltada para a Educação em Direitos
Humanos, a escola deve comprometer-se com a adoção de metodologias coerentes,
visando a formação ampla, inicial e continuada, sistemática e multidimensional de seus
colaboradores.
A efetivação dessa proposta envolve a aprendizagem de conhecimentos da área
dos direitos humanos, o desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos voltados
para a sua defesa ou para o inconformismo e a denúncia em situações em que forem
constatadas a sua violação, bem como para o desenvolvimento da cidadania ativa, aqui
entendida como a atitude de intervenção nas práticas sociais dado o protagonismo histórico
dos sujeitos (SILVA et al, 2013).
É preciso reconhecer que, ademais dos conteúdos curriculares explícitos, a
escola e seus integrantes, estão revestidos de um papel formativo, na medida em que suas
ações e comportamentos compõem o chamado currículo oculto, transmitindo valores

5

De esta manera se ha vinculado a la educación en derechos humanos con una serie de valores
como el respecto a la vida, la libertad; la justicia; la solidaridad; la honestidad; la convivencia pacífica;
la responsabilidad ciudadanía etc. (MAGENDZO, 1999).
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através das suas ações e imprimindo condutas que influenciam e interferem na formação e
aprendizagem do alunado.
Nessa esteira, Magendzo (2002, p. 1) propõe a necessidade de que se
estabeleça
uma relação estreita entre o currículo e a educação em direitos humanos,
significa entre outras coisas, incorporar no processo de selecionar,
organizar, transferir e avaliar o conhecimento curricular, o sentido e o
compromisso libertador emancipador, ético-moral, que procura a justiça
social, de responsabilidade solidária, de empoderamento pessoal e coletivo,
de construção de sujeito de direito, com a que a educação em direitos
humanos se comprometeu (tradução nossa).6

A instituição de educação formal é um espaço de vivência democrática, de
resolução de conflitos e de construções solidárias e coletivas. Tendo em vista que não há
neutralidade na organização escolar, seu projeto político-pedagógico7 e as práticas
evidenciadas devem ser construídas de maneira democrática e participativa, contando com
o corpo docente e discente escolar, especialistas, empresários, família e a comunidade em
geral, onde a democracia é parte integrante e incontrastável de sua composição (SILVA,
2012).
Assim espera-se que ocorra o desenvolvimento de um trabalho que integre os
assuntos dos direitos humanos na vivência de cada disciplina e que seja capaz de
transversalizá-los, interdisciplinarmente, com o projeto político-pedagógico que fundamenta
e direciona a prática pedagógica da instituição.
Candau e Sacavino (2010) alertam para a associação intrínseca que deve ser
mantida entre a visão político-filosófica e as estratégias metodológicas eleitas pelo corpo
docente no exercício de sua prática pedagógica, visto que a concepção e o ato de educar
em direitos humanos estão inseridos em um determinado contexto social e histórico na qual
os atores educacionais estão envoltos.
Por essa razão é que o educador precisa fundar a sua prática em uma definição,
posto que a neutralidade não é pertinente a sua ação. Esse posicionamento enseja, mais
que uma mera decisão, em uma ruptura, na medida em que essa acepção demarca a
6

Establecer una relación estrecha entre el curriculum y la educación en derechos humanos, significa,
entre otras cosas, incorporar en el proceso de seleccionar, organizar, transferir y evaluar el
conocimiento curricular, el sentido y el compromiso liberador emancipador, ético-moral, procurador de
justicia social, de responsabilidad solidaria, de empoderamiento personal y colectivo, de construcción
de sujeto de derecho, con la que la educación en derechos humanos se ha comprometido
(MAGENDZO, 2002, p. 1).
7
O projeto político-pedagógico de uma escola, recomendação prescrita pela LDB, relaciona-se aos
objetivos e metas a serem cumpridos e a disposição dos meios que se pretende empregar para que
seja possível o seu alcance, norteando a ação educativa. Sua construção deve se dar de maneira
coletiva e participativa, a partir de um esforço conjunto da comunidade escolar, caracterizando-se
ainda por seu caráter assumidamente político e instituinte, em um movimento constante de revisão do
que já está posto, com vistas a, a partir disto, fundar coisas novas, resguardando, portanto, seu viés
de incompletude e sua natureza autônoma e de gestão democrática (GADOTTI, 2000, pp. 35-39).
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maneira com a qual se vê e atua, o que defende e contra o quê luta, ao mesmo passo em
que define o que não é.
Para Morgado (2001), o docente comprometido com a EDH não deve pautar a
sua prática apenas nos saberes da formação profissional, adquiridos por meio da formação
inicial e continuada.
Ao revés deve compor a sua atividade nos saberes curriculares, cuidando em
flexibilizar e adequar o currículo escolar às temáticas dos direitos humanos, nos saberes das
disciplinas, para que a transversalidade seja articulada às estratégias e recursos dos
conteúdos indicados pelo currículo institucional e das disciplinas componentes da grade
escolar, e aos saberes da experiência.
Persegue-se, assim, uma coerência entre a identidade e vivência docente e os
direitos humanos, norteadores dos anteriormente citados. A autora sublinha ainda o caráter
multidimensional do saber docente, de sorte que aplica a expressão na forma plural.
É interessante informar que existem autores que defendem a introdução de uma
disciplina específica sobre direitos humanos no currículo escolar, cujos conteúdos ocupemse em ensiná-los. A exemplo de Nader (2007), com autores que pregam a abordagem dessa
educação pela transversalidade, da qual Comparato (2007), por exemplo, é um adepto, e
estudiosos que apontam a interdisciplinaridade como a forma mais adequada para uma
formação multidimensional.
Sob esse último enfoque, fundamenta-se essa pesquisa, por entender que a
EDH perpassa e apoia-se também em uma abordagem interdisciplinar, aberta a constante
inclusão de saberes que integre áreas de conhecimento diversas, ensejando a produção de
sentido por completo e fomentando atitudes autônomas e de interação, cujos resultados
caminham para uma formação cidadã e democrática (TAVARES, 2007, pp. 498-500).
O despertar para uma mudança de paradigmas é imprescindível, pois solidificar
a educação democrática não se mostra uma tarefa simples, já que as raízes da educação
brasileira são autoritárias e tradicionais. Sousa e Moura (2013, p. 279), advertem que
Para a efetiva mudança de características de determinadas instituições é
necessário, então, que as próprias pessoas primeiramente mudem seu
comportamento e para isso é necessária uma efetiva transmissão de
práticas que transformem as relações viciosas em virtuosas.

Nessa perspectiva também podem ser elaborados materiais didáticos (confecção
de livros, cartilhas, materiais informativos, manuais, periódicos, por exemplo) que possam
assistir e apoiar tanto a prática pedagógica quanto favorecer a disseminação de
conhecimentos atinentes aos direitos humanos, pautados em fundamentos legais, presentes
nos instrumentos normativos (SILVA et al., 2013, p. 56) internacionais, nacionais e locais.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os direitos humanos emergiram com a representação de um processo de
embate contra uma série de perseguições e violências instaladas, tendo se afirmado em
diversos países, inclusive no Brasil.
Reconhecendo-se que, tais direitos, considerados históricos e relativos, posto
que se solidificam de acordo com os anseios da sociedade, abrangem aspectos individuais
e coletivos, considerados indispensáveis para uma vida digna, justa, livre e igualitária.
É nesse contexto, de afirmação e propagação de direitos, que a Educação em
Direitos Humanos se consolida, com regramentos internacionais, principalmente, por meio
da Organização das Nações Unidas.
Assim a implementação da proposta de uma EDH é recomendada para todas as
nações para que seja possível a construção de ações e políticas públicas comprometidas
com a construção de uma sociedade igualitária, democrática e cidadã.
Esse aspecto, indubitavelmente, passa pela educação, sobretudo a formal, mas
não apenas por essa área. Logo, a EDH no contexto da escola necessita que os professores
incluam em sua práxis ações voltadas para a disseminação dos Direitos Humanos na
escola. Buscando, portanto, formação adequada no contexto intra e extraescolar (cursos
externos, discursos jornalísticos, participação em eventos, leituras autônomas, senso
comum a título de exemplo).
A aquisição desse conhecimento é que impede o risco do processo educativo,
pautado na difusão de conhecimentos de maneira mecânica, insignificante e corrompida
acerca da essência dos direitos humanos. E, nesse ponto, poderia se estar indo na
contramão do que é pretendido pelos instrumentos orientadores.
Cabe ainda incentivar a multiplicação dos conhecimentos transmitidos e
absorvidos pelos alunos para além dos muros da escola, alcançando a sua família, o seu
ciclo de amizades e norteando suas práticas no mundo, uma vez que suas atitudes podem
ecoar e instigar seus pares, espera-se que positivamente, para que se sintam movidos a
segui-los, realizando a proposta da EDH.
Essa situação, desperta para a necessidade imperativa de alcançar uma
formação pessoal e social integral dos educandos e não apenas com a execução de tarefas
voltadas para a aquisição de notas, dada a sua vinculação aos critérios avaliativos.
Para que se concretize uma EDH na escola é preciso a participação e
compartilhamento de ações entre alunos e professores, excitando a produção de
conhecimento autônomo (DIAS, 2007, p. 453), educando-se para que nunca mais situações
contrárias aos direitos humanos voltem a concretizar-se.

33

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

Procurou-se demonstrar que não é preciso que se inclua, no já inchado currículo
escolar, uma disciplina específica de Educação em Direitos Humanos, mas que através de
ações localizadas, interdisciplinares e transversais, por meio de projetos interdisciplinares se
pode implementar uma cultura comprometida com os Direitos Humanos.
Ademais, para contribuir nessa luta, pode-se buscar o fortalecimento de
parcerias com o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Legislativo, as Universidades
e etc., a fim de instruir o corpo docente, de forma clara, sobre os objetivos, justificativas,
metodologias, resultados pretendidos e alcançados com os cursos de formação ofertados,
conscientizando toda a comunidade escolar sobre a relevância de sua participação e
envolvimento nos debates propostos.
Espera-se, por fim, que as reflexões suscitadas aqui possam contribuir e
incentivar a evolução de estudos vindouros. Já que a temática é, sem dúvida, atual, cujo
debate revela-se necessário e com pretensão permanentemente, ultrapassando o debate
acadêmico e instalando-se em todos os espaços sociais.
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As propostas de Gregorio Peces-Barba e Paulo Freire de uma Educação
para a Cidadania e Direitos Humanos: uma questão de Democracia
Resumo:
O presente artigo tem como objetivo estudar as propostas do espanhol Gregorio
Peces-Barba de implementação de uma Educação para Cidadania e Direitos
Humanos em todos os níveis do ensino, assim como também a proposta de
Paulo Freire de emancipação do cidadão a partir da Educação. A vinculação da
obra do autor espanhol com a do autor brasileiro se dá dentro da linha da
Pedagogia do Oprimido de Freire, no sentido de que a educação deve ser
libertadora, e não simplesmente fazer com que o opressor queira somente se
educar para tornar-se opressor.
Palavras-chave: Educação; Democracia; Direitos Humanos.
Introdução
Em sua obra o professor espanhol Gregorio Peces-Barba propõe um
projeto de generalização dos Direitos Humanos a partir da oportunidade de
conhecer a Constituição e os Direitos Humanos de todos, direitos sociais e a
necessidade das políticas públicas que irão incluir a todos no conceito de
Dignidade da Pessoa Humana. Da mesma maneira o educador brasileiro
reconhecido mundialmente, Paulo Freire, propõe uma educação libertadora do
cidadão, do ser humano, para fazer mudar o foco e que o educando queira ao
final transformar o mundo. Educador e educando serão cidadãos que irão mudar
a sociedade, uma sociedade mais justa e libertária.
O autor Jessé Souza será o pano de fundo da análise que representa a
aposta histórica da dominação pela não-educação do cidadão brasileiro. A última
etapa retoma as teorias de Peces-Barba e Freire no sentido de democratizar a
sociedade a partir da igualdade de oportunidade e emancipação do ser humano.
Uma vez que a igualdade é um dos fundamentos dos Direitos Humanos o
proposito final é afirmar que sem Educação e Igualdade de oportunidades não
há Democracia.
A metodologia da pesquisa foi desenvolvida mediante leitura pelo método
hipotético-dedutivo. Trata-se de pesquisa básica, exploratória e bibliográfica,
estruturada em três fragmentos. A fase inicial aborda a teoria do primeiro autor
do título com relação à Dignidade da Pessoa Humana. A segunda parte analisa
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a situação da educação em nosso país partindo da premissa de que os Direitos
Humanos e a Constituição não são uma simples folha de papel, no dizer de
Ferdinand Lassalle (1998), já que a Elite do Atraso, Tese de Jessé Souza (2017),
sempre apostou por um "faz de conta" investindo no cidadão não-educado, nas
palavras de Norberto Bobbio (2000) ao se referir às promessas não cumpridas
da Democracia Contemporânea. A terceira parte faz um contraponto entre os
dois autores.

1. A dignidade da pessoa humana como ponto de partida segundo
Gregorio Peces-Barba
A dignidade da pessoa humana segundo o professor Gregorio PecesBarba deve ser considerada como ponto de partida e como ponto de chegada.
Entre esses dois pontos está a ética pública e a educação para a cidadania e
Direitos Humanos. A disciplina chamada Educação para a Cidadania e Direitos
Humanos em todos os níveis do ensino público foi um dos seus mais importantes
projetos de vida. Ademais, Peces-Barba em vários momentos de sua obra insiste
na questão da ética pública. É fundamental para um acertado entendimento dos
direitos fundamentais a diferenciação dos conceitos de ética pública e ética
privada.
Um dos temas recorrentes da obra do professor Gregorio Peces-Barba é
a questão da diferenciação entre uma ética pública de uma ética privada. No
antigo regime ou no inicio da modernidade essa diferença não era clara. Essa
diferenciação será construída durante o trânsito à modernidade pelos filósofos
livres pensadores que irão teorizar e assim construir um fundamental Direito
Natural Racionalista. A distinção entre ética pública e ética privada, com tudo o
que supõe é de fundamental importância para a nova sociedade que será
conhecida como moderna: pluralismo, secularização, liberdade religiosa,
liberdade de consciência, liberdade ideológica, etc., além da grande conquista
do Estado laico – a separação entre a Igreja e o Estado –, assim como a
ascensão da tolerância religiosa e da humanização do direito penal e a
realização dos valores de liberdade, igualdade, segurança jurídica e
solidariedade, dignidade da pessoa humana, etc.
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Na evolução de suas ideias, Peces-Barba define a ética privada como um
caminho para que as pessoas possam determinar seu próprio plano de vida,
suas ideias e concepção de vida, seu plano de salvação, de virtude, de bem e
de felicidade própria e dos outros; correspondendo a cada individuo construir ou
aceitar os âmbitos de sua ética privada (por exemplo, assumindo a proposta de
uma confissão religiosa, de uma escola filosófica ou de determinada concepção
de vida). E a ética pública é determinada pelos próprios Direitos Humanos ou
Direitos Fundamentais que devem proteger além das questões de ética privada
de cada um, as liberdades individuais, os direitos coletivos e difusos que também
estão consagrados como Direitos Fundamentais e Direitos Humanos. A
educação como Direito Fundamental Social é um Direito Humano de todos os
membros da família humana.
Retomando a questão do que diz Peces-Barba (2003) no sentido de que
a dignidade da pessoa humana deve ser o ponto de partida, assim como o ponto
de chegada, e que entre esses dois pontos se situa a ética pública, podemos
acrescentar que essa ética pública deve basear-se na educação e no
conhecimento de todos os Direitos do cidadão. Dito de outra maneira, no
conhecimento de todos os nossos direitos. Ou ainda o cidadão deve conhecer
(todos) os seus direitos fundamentais, previstos na Constituição de seu país
(evidentemente que deve se tratar de um país com Constituição democrática)
e/ou nas declarações e documentos internacionais, como por exemplo a
Declaração Universal de 1948 e seus Pactos de 1966, ou mesmo na Convenção
Americana sobre Direitos Humanos ou Convenção Europeia de Direitos
Humanos. Hannah Arendt em conhecidíssima lição dizia que o primeiro direito
humano é o direito a ter direitos, essa frase em outra perspectiva podemos
traduzir como o primeiro direito fundamental é o direito a conhecer os seus
direitos. Nesse ponto, e entre a dignidade da pessoa humana como ponto de
partida, e como ponto de chegada, é que incluímos a educação.
Uma educação para todos, de qualidade e em todos os níveis, e que
ensina as fundamentais questões da cidadania e dos direitos humanos. Esse é
o projeto de Peces-Barba (2007) que gerou muitíssima polêmica com as forças
conservadoras da extrema direita espanhola e com setores reacionários da
Igreja Católica.
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No Brasil vemos a questão da Educação em Direitos Humanos ao
contrário na prática é relegada a segundo plano, já que assistimos a uma
campanha diuturna midiática contra a cidadania e os direitos humanos. Podemos
afirmar que é uma negação – uma teoria negadora – dos direitos humanos à
brasileira. A trilogia do sociólogo brasileiro Jessé Souza (2015; 2016 e 2017),
recentemente publicada, causou bastante impacto, ou pelo menos é relevante e
diferente de tudo o que se tinha publicado. Na Tolice da Inteligência Brasileira
(SOUZA, 2015) fica patente na repetição de lugares comuns de alguns autores
e que não são frutos de reflexões dos verdadeiros problemas da nação e de seus
cidadãos. A questão de colocar a culpa de nossas mazelas como sociedade na
ascendência portuguesa é algo inaceitável, por ser racista e preconceituoso: não
se faz ciência a partir de preconceitos. Também a questão do Golpe de 2016 é
muito bem esclarecido por Jessé Souza (2016), um golpe feito a partir de
discriminações, de uma ampla campanha midiática e de preconceitos de classe.
O estamento superior que através de seus poderes selvagens (FERRAJOLI,
2011) e invisíveis (BOBBIO, 2000) manipula a classe média e que a partir de
seus preconceitos de casta apoia a derrubada de um governo democrático. No
livro A Elite do Atraso (SOUZA, 2017), todas essas são questões de violações
de Direitos Humanos muito bem descritas suas origens pelo autor potiguar. O
que leva ao entendimento do que o professor Marcelo Neves (2007) chama de
constitucionalização simbólica. Ou ainda no que dizia Ferdinand Lassalle (1998)
sobre o constitucionalismo escrito, ainda que escrito em 1864 é muito atual
quando descrevia a constituição como uma simples folha de papel. Tzvetan
Todorov (2012) descreve sobre os oponentes contemporâneos da democracia e
os direitos humanos, são os inimigos íntimos: os governos, os poderosos e os
próprios guardiões da democracia, o judiciário e as supremas cortes. Ademais,
António Avelãs Nunes (2016) descreve que a teoria neoliberal é totalmente
incompatível com a Democracia e os Direitos Humanos. Essas são as teorias
negadoras dos Direitos Humanos, muito bem descritas e ainda atuais por
Gregorio Peces-Barba (1995, p. 39-98).
José Adércio Leite Sampaio (2004, p. 37-38) escreveu sobre essa
questão da teoria negadora dos Direitos Humanos tipicamente brasileira. Serão
os autores Bertrand Binoche (2009), professor de Sorbonne de Paris, sua obra
aqui aludida “Critiques des droits de l’homme” é de 1989, e posteriormente
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Gregorio Peces-Barba (1995, p. 39-98), os teóricos a desenvolver sólidos
estudos sobre as teorias negadoras dos Direitos Humanos. Dentre as teorias
negadoras dos direitos, sem nenhuma duvida, como elucida Sampaio (2004, p.
37), a tipicamente brasileira é a que está estruturada em bases menos sólidas e
que simploriamente reduz os direitos humanos como proteção da delinquência.
A partir do processo de redemocratização do final dos anos 1970 e do início dos
anos 1980, a defesa dos Direitos Humanos de presos comuns passou a ser
associada pela maioria da população brasileira à defesa de “privilégios de
bandidos” (CARDIA, 1995). Também a fundamental defesa dos presos políticos
durante a ditadura levou a que uma mídia mal-intencionada vinculasse cada vez
mais a questão Direitos Humanos às prerrogativas dos encarcerados.
Certamente que desde então é de fundamental importância para a sociedade
brasileira discutir o papel da mídia e da educação com relação aos valores dos
direitos humanos e da democracia. Pontos também de saída e de chegada, uma
vez que são questões diretamente relacionadas com a dignidade da pessoa
humana.
Para determinar o caminho filosófico percorrido pela dignidade da pessoa
humana como ponto de partida e ponto de chegada, Gregorio Peces-Barba
chama a atenção para os ensinamentos da história. Em escrito sobre o tema, o
autor madrilenho nos faz lembrar que “a ideia de dignidade, como todos os
demais que tratamos no âmbito da cultura moral, política e jurídica, são
construções do pensamento humano” (PECES-BARBA, 1994, p. 319). Em toda
sua obra Gregorio Peces-Barba (1994; 1995 e 2003) destaca que a triste
realidade dos direitos humanos – e seu fundamento: a dignidade da pessoa
humana – sofreram ataques na sua essência e isso desde sempre. A dignidade
teve que superar ataques históricos e confrontações doutrinárias para iniciar o
que Peces-Barba chama de “processo de humanização e de racionalização”,
que irão acompanhar a pessoa humana no desenvolvimento de sua dignidade e
a sociedade nos diversos esforços da liberação democrática (PECES-BARBA,
2003, p. 66). Na concepção positivista ética de Peces-Barba (2003, p. 67-68) a
dignidade da pessoa humana é um conceito pré-político e pré-jurídico, ainda que
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com vocação de ser assumido pelo poder e passar a integrar o ordenamento
jurídico1.
O certo é que como faz o nosso autor madrilenho, Don Gregorio, que
devemos desviar-se do que David Hume denunciou como a falácia naturalista.
Hume denuncia em resumidas contas o horror dos sistemas éticos começam
sendo leves e terminam com imposição e fanatismo. Assim como Jeremy
Bentham previa uma guerra sangrenta entre dois grupos de fanáticos armados
de suas verdades absolutas a partir de duas doutrinas de direitos naturais
diferentes. Para eludir a falácia naturalista denunciada por Hume e Bentham,
Peces-Barba, menciona três momentos importantes para começar a falar de
dignidade da pessoa humana: 1.) conhecimento do ser humano; 2.) o
reconhecimento/justificação da valia de sua condição; Assim, faz-se necessário
que a vontade humana, iluminada pela razão, seja consciente de sua própria
condição para dar o seguinte passo: 3.) a estipulação de prescrições para que
a dignidade da pessoa humana se realize plenamente. Isto é, ao chegar ao
trecho final se pode construir um edifício normativo, sejam as dimensões ética,
jurídica e social (GARCIA, 2016, p. 8-31).
Ou quais sejam: 1). a dimensão ética que diz que os direitos fundamentais
são uma pretensão moral justificada baseada na dignidade da pessoa humana,
na igualdade, liberdade e solidariedade, os pilares dos direitos humanos; 2). a
dimensão jurídica no sentido de que a pretensão ética deve ser norma de Direito,
positivada e seguida de sua respectiva garantia, uma questão de técnica jurídica
para exigir os direitos perante à autoridade competente; 3). E, por último, a
dimensão social no sentido de que deve estar de acordo com a realidade social,
ou seja, uma mentalidade social a favor de politicas públicas, e sobretudo uma
educação pela dignidade da pessoa humana e pelos direitos humanos (GARCIA,
p. 25-31).
Este caminho teórico é muito importante para o que Peces-Barba quer
dizer com dignidade da pessoa humana. Na sua linha de positivismo ético se
bem que a dignidade é a base de preceitos que utiliza para sua construção, não
considera Peces-Barba logicamente que possa derivar-se da natureza humana

1

No contexto da doutrina brasileira os dois destacados trabalhos sobre a dignidade da pessoa humana
são os de Ingo Wolfgang Sarlet (2001) e Daniel Sarmento (2016).
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– o ser – um preceito ou força normativa – o dever ser –, sem que intervenha um
elemento mediador. É necessário dar o passo racional antes indicado para que
o dever ser que outorgue essa força normativa. Esse caminho aqui explanado
explica a postura de Gregorio Peces-Barba (2003, p. 68):
Não se pode reprochar a falácia naturalista, porque seus preceitos
não derivam da natureza ou da condição humana, senão que de uma
mediação racional que estipula um dever ser para converter a esses
projetos de dignidade em dignidade real.

A postura diante do desenvolvimento histórico da dignidade da pessoa
humana na obra de Gregorio Peces-Barba é recorrente em toda a sua obra.
Desde seus primeiros livros e a partir do seu conceito de direitos fundamentais
como um fenômeno que se dá no que o professor espanhol chama de trânsito à
modernidade, então e por isso afirma que os direitos fundamentais são um
conceito da modernidade, já que somente na era que se iniciou em 1453 (pelo
menos no marco histórico dos livros manuais de história) é que se dão as
condições para podermos falar de tais direitos. Para Peces-Barba a questão da
igualdade é fundamental para essa diferenciação.
No que concerne à dignidade da pessoa humana Peces-Barba aprofunda
de maneira mais centrada no tema em seu livro de 2003 “La dignidad de la
persona desde la filosofía del Derecho” e de maneira mais acabada na sua obra
de 2015 Reflexiones sobre la evolución histórica y el concepto de dignidad
humana”.

2. A concepção dos poderes invisíveis como negadores dos Direitos
Humanos
Por outro lado, também é importante estabelecer os inimigos da
Democracia, dos Direitos Humanos e também da educação para a cidadania e
dos direitos humanos. Como diz Jessé Souza as elites do Brasil apostaram no
atraso, no cidadão não educado, na ignorância. Será Bertrand Russel (2004, p.
35-54) que fará um estudo sobre a importância de educar o cidadão para a vida
cívica, mas na prática vemos que sempre as elites não querem o cidadão
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educado, querem o ignorante pois o saber é poder, e certamente e
evidentemente que é mais fácil dominar o ignorante, o miserável e aquele que
tens muitas necessidades. Friedrich Müller (1999) já fazia a fundamental
pergunta: Que grau de exclusão social ainda pode ser tolerado por um sistema
democrático?
Um dos principais problemas da exclusão social: a não participação
política do povo quando da tomada de decisões. Votar a cada dois anos significa
muito pouco, principalmente quando nem se sabe em que projeto político se está
votando. E ainda temos que ver que quase sempre o projeto político é somente
um trâmite que encerra pura demagogia para defender o simples interesse
individual e egoísta na conquista ou permanência do poder.
Vale lembrar que a cidadania na sociedade da informação é pressa fácil
da manipulação dos meios de comunicação, de uma opinião publica manipulada
pela mídia dominante a partir de poderes invisíveis e de uma falsa neutralidade
política. Ademais, segundo o senso comum, a cidadania tem sido entendida,
apenas, como o direito de votar e ser votado. Sabemos que a cidadania é muito
mais, mas sem educação a cidadania se resume a cidadania do sufrágio
eleitoral.
Ademais, como adverte Müller (1999, p. 25), as pessoas “estão por
demais ocupadas com a sobrevivência no dia-a-dia para que se possam engajar
politicamente no sentido mencionado ou exercer, com razoáveis chances de
êxito, influência nas organizações políticas estabelecidas.”
Sem duvida, em pleno século XXI, a falácia das democracias e Estados
de Direito de fachada são mais sutis, assim como os golpes de Estado. Como
exemplo os ocorridos em Honduras, Paraguai e Brasil recentemente. Na
América Latina aquelas questões listadas por Norberto Bobbio em seu texto
histórico e ainda atual, o futuro da democracia, as por ele chamadas promessas
da democracia que não foram cumpridas. Quais sejam, entre outras arroladas
pelo professor de Turim, por exemplo as seguintes cinco questões ou promessas
não cumpridas segundo Bobbio (2000, p. 34-46): 1). O nascimento de uma
sociedade pluralista a partir de uma ideia de tolerância e de solidariedade:
valores universais de igualdade dentro de uma igualdade formal com políticas
públicas de igualdade material - assistimos ao contrário, um mundo cada vez
mais individualista e egoísta dentro da lógica de um consumismo cada vez maior
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e de alienação e aceleração social (ROSA, 2016). 2). O fim das oligarquias:
vemos ao contrário a persistência das oligarquias com o aumento das
desigualdades sociais e o empoderamento cada vez maior de uma minoria
endinheirada, ademais do controle da mídia por parte das oligarquias com a
manipulação de uma opinião pública baseada na mentira (CHONSKY, 2013). 3).
A chamada por Bobbio: rechanche dos interesses, ou por Gerardo Pisarello
(2012): um longo Termidor (Un largo Termidor, em espanhol), quando as forças
reacionárias e conservadoras vão mimando os Direitos Fundamentais das
maiorias, ou ainda como o faz de conta da América Latina tão bem descrito pela
Constitucionalização Simbólica de Marcelo Neves (2007) ou a Sala de Máquinas
das Constituições da América Latina de Roberto Gargarella (2015); ou ainda
quando na atualidade vemos os interesses de uma minoria prevalecer sobre os
Direitos Fundamentais de uma ampla maioria. 4). O poder invisível ou os poderes
invisíveis nas palavras de Bobbio, ou ainda mais recentemente os poderes
selvagens nas palavras de Luigi Ferrajoli (2011), ou seja, os poderes
econômicos, políticos que manipulam a realidade em favor de uma minoria e que
são superiores aos poderes do Estado, fazendo que o Estado Democrático de
Direito seja apenas uma falácia. 5). A educação do cidadão. A promessa não
cumprida do cidadão não-educado nas palavras de Bobbio, e desenvolvido como
projeto político prático e como teoria na obra de seu principal discípulo espanhol,
Gregorio Peces-Barba (2007), como Educação para a cidadania e os direitos
humanos. A importância da educação do cidadão é fundamental para a
Democracia, certamente. Todas essas questões estão relacionadas com os
poderes invisíveis segundo Bobbio (2000, p. 11), poderes que de maneira geral
degeneram as funções da Democracia. Nas palavras do professor de Turim “(...)
enquanto a presença de um poder invisível corrompe a democracia, a existência
de grupos de poder que se sucedem mediante eleições livres permanece (...)
como a única forma na qual a democracia encontrou sua concreta atuação”.
Poderíamos estender essa situação para todos os países, e não somente
para o Brasil e América Latina, com o advento de uma ideologia neoliberal, um
pensamento economicista contrário à igualdade, aos direitos de igualdade
(direitos sociais, direitos trabalhistas, educação para a cidadania e os diretos
humanos, saúde e previdência pública). Pensamento este que faz impossível a
existência de verdadeiras democracias e de uma situação plena de paz baseada
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nos direitos fundamentais desfrutada por livres cidadãos que sejam respeitados
em sua dignidade como pessoa humana.

3. O caminho da dignidade da pessoa humana leva a educação para os
Direitos Humanos

Como lecionava o professor Jesus González Amuchastegui (2004, p.
421), a dignidade é inerente e a possuem todos os seres humanos, igual e
essencialmente, com independência de seus méritos e capacidades, ou de
quaisquer outros traços contíguos que nos caracterizam.
Exatamente aqui, a partir dessa frase do professor González
Amuchastegui, um dos muito discípulos de Peces-Barba, podemos fazer a
justificativa da defesa do professor madrilenho com relação à educação.
Somente a partir de uma educação para todos, que inclua a todos os membros
da sociedade, o cidadão poderia desenvolver seus méritos e suas capacidades,
ter uma profissão ou mesmo igualdade de oportunidade. Uma verdadeira
meritocracia parte da igualdade de oportunidade que inclua a todos os membros
da sociedade. Não se pode falar de meritocracia em uma sociedade que
estabelece privilégios a partir do nascimento, privilégios de classe como se
fossem estamentos ou castas. A sociedade classista, estamental ou de castas é
injusta em sua essência. Não é possível falar de Democracia, meritocracia e de
igualdade de oportunidades em uma sociedade injusta social, na qual vigora uma
situação de extrema pobreza e que aposta nos privilégios de poucos e na
ignorância e manipulação de muitos. Essa mesma sociedade – a do privilégio de
uma elite – será a sociedade da injustiça, do preconceito e sobretudo da
aporofobia, que é a essência do preconceito de classe. E pior ainda, será a
sociedade da incultura, a sociedade que será facilmente manipulada pelos
poderes selvagens, os quais são apontados por Luigi Ferrajoli; ou mesmos os
poderes invisíveis apontados por Norberto Bobbio como uma das promessas
não cumpridas da Democracia contemporânea. Será o artigo da Revista
Sequência de autoria de Daniela Cademartori e Elias Menezes Neto (2013) que
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irá fazer a interessante ligação entre os poderes invisíveis de Norberto Bobbio
com os poderes selvagens de Ferrajoli.
Os poderes selvagens é a expressão utilizada por Ferrajoli (1995 e 2011)
desde o seu primeiro livro mais conhecido Diritto e Ragione, e tem sido um
conceito utilizado ao longo de toda sua obra. Poderes selvagens são formas de
poder incontroláveis e ilimitadas e que, por isso, prejudicam ou subjugam os
poderes jurídicos e a ordem do Estado Democrático e Constitucional de Direito
(CADEMARTORI; MENEZES NETO, 2013, p. 195). Os poderes selvagens são
poderes fáticos e ademais de serem poderes invisíveis como determinou
anteriormente Norberto Bobbio. A partir da obra de Ferrajoli podemos distinguir
pelo menos quatro classes de poderes selvagens: 1). Poderes ligados ao poder
econômico, que sempre fazem de tudo para violar o Estado Constitucional de
Direitos e a democracia substancial; 2) Poderes ligados às máfias, à
delinquência, muitas vezes com ligações com membros do Estado. 3). Poderes
ligados ao controle da opinião pública através da manipulação e do controle por
uma elite econômica dos meios de comunicação. 4). Micropoderes nas relações
sociais e de trabalho a partir de pressões no plano pessoal. Com a tentativa de
derrocar o Estado Democrático e Constitucional de Direito a partir de teorias que
pregam o enfraquecimento da intervenção do Estado, como o neoliberalismo, é
quando iremos assistir o embate que divide a sociedade atual. Somente a partir
da Democracia Constitucional, que é um conceito contrario à Democracia
Plebiscitária (FERRAJOLI, 2008, p.), certamente é podemos fortalecer as
funções do Estado Constitucional e a efetividade da Democracia substancial.
Para Theodor W. Adorno (1995) as pessoas que se deixam manipular são
aquelas que “(...) se enquadram cegamente no coletivo” e assim são presas
fáceis dos objetivos dos poderes selvagens e invisíveis: essas pessoas “(...)
fazem de si mesmas meros objetos materiais, anulando-se como sujeito dotados
de motivação própria. Para Adorno a educação deve ser sempre emancipadora.
Assim prega que “(...) a única concretização efetiva da emancipação consiste
em que aquelas poucas pessoas interessadas nesta direção orientem toda a sua
energia para que a educação seja uma educação para a contestação e para a
resistência”. Já que no dizer do autor da Escola de Frankfurt os sujeitos se
anulam e aceitam a postura de tratar e ser tradado como massa amorfa. Assim,
pregoa: “Uma democracia não deve apenas funcionar, mas sobretudo trabalhar
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seu conceito, e para isso exige pessoas emancipadas”. Ainda determina: “Só é
possível uma verdadeira democracia como uma sociedade de emancipados
(...)”. O conceito de Democracia deve ser constantemente debatido e cuidado. A
partir do debate chega-se aos necessários exercícios de reflexão. Quando
vivemos em uma sociedade que relaxa ou abre exceções criando precedentes
contrários aos preceitos democráticos, acaba por perder-se2. Viver em
Democracia é estar constantemente vigilante para não perder o prumo da própria
justiça e democracia. E para seguir no prumo da Democracia segundo foi visto,
Theodor Adorno (1995) determina que a educação de ser no sentido de que
traga a emancipação para o cidadão. Somente um cidadão emancipado é livre!
Essa Liberdade emancipadora somente se obtém pela Educação. O cidadão
deve

ser

livre.

Livre

para

reivindicar

seus

Direitos

Fundamentais

constitucionalizados em sua Constituição ou seus Direitos Humanos previstos
em documentos internacionais como a Declaração Universal de 1948 e outros.
Livre para lutar, livre a partir de uma educação para a contestação e para a
resistência.
No mesmo sentido que Theodor W. Adorno é a obra e a vida do brasileiro,
reconhecido mundialmente como um grande teórico da educação, o professor
Paulo Freire. Não resta dúvida que internacionalmente e hoje em dia figura entre
as mais acatadas personalidades no campo da Pedagogia. Educador por
excelência, Paulo Freire foi um perseguido político da Ditadura brasileira de
1964, ficando no exilio por longos anos (de 1964 a 1980) e então contratado pela
Unesco e outros governos para a formulação de planos de educação como no
Chile durante o governo de Eduardo Frey, ou mesmo no continente africano
como em Guiné-Bissau e Moçambique. Não é à toa que em épocas em que a
Democracia está sendo vítima dos preconceitos e discursos de ódio, a figura de
Paulo Freire é alvo de vilipêndios em seu próprio país, como durante o regime
posterior ao Golpe de 1964 e agora mesmo recentemente após o Golpe de
Estado de 20163.

2

Sobre a quebra do sistema de normas e suas consequências, veja-se a alegoria sobre Ulisses e as Sereias
de Jon Elster (1989).
3
Preso, depois exilado e banido durante após o golpe militar de 1964, por sua oposição ao regime o seu
principal livro escrito em 1969 será proibido no Brasil até 1974, quando se inicia a lentíssima abertura
política do general presidente Geisel. No exterior Paulo Freire recebeu 29 doutorados honoris causa,
lecionou como professor convidado em Harvard e Cambridge, além de ter sido contratado e premiado
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Em sua correta e honesta posição marxista diz Paulo Freire sobre o
cotidiano e a educação: “a vida na cidade é uma escola permanente”, uma vez
que constantemente aprendemos do que vivemos. No sentido de que temos que
estar de olhos bem abertos para observar a realidade que nos cerca e ter a
humildade para o constante aprendizado que é a vida e as relações sociais,
sobretudo a relação com os outros seres humanos. Sobretudo devemos nos
relacionar com os menos favorecidos. Freire defende que a educação deve
permitir que os oprimidos possam recuperar o senso de humanidade e, ao
mesmo tempo, superar sua condição. Além do que o observador humano mais
experimentado, como deve ser o educador, jamais deverá neutro como pretende
alguns cínicos e dissimulados. Paulo Freire (1974, p. 59) determina que o que
faz um educador é o gesto de fazer a leitura crítica dessa vida cidadã, uma
adoção de uma posição ideológica, é dizer, uma posição política em favor de
determinados grupos sociais e enfrentando a outros. Quem se diz apolítico, que
não tem ideologia – ou que não faz política – mente! Mente e manipula a
realidade com uma suposta neutralidade de valores – uma mentirosa
neutralidade axiológica –. Mente ou é ingênuo.
Sobre a questão da neutralidade diz Paulo Freire:
Não existe tal coisa como um processo de educação neutra.
Educação ou funciona como um instrumento que é usado para
facilitar a integração das gerações na lógica do atual sistema e
trazer conformidade com ele, ou ela se torna a "prática da
liberdade", o meio pelo qual homens e mulheres lidam de forma
crítica com a realidade e descobrem como participar na
transformação do seu mundo.

Para Paulo Freire é muito importante rever a relação entre opressor e
oprimido, deve ser feita a distinção entre opressor e oprimido e assim deve ficar
clara a diferença entre ditas posições típicas das sociedades injustas:

pela Unesco. Volta do exílio em 1980 quando se filia ao Partido dos Trabalhadores e atua como assessor
de educação do partido. Tem intensa atividade após sua volta ao país, sendo secretário de educação da
prefeitura de São Paulo. Faleceu em 2 de maio de 1997 em São Paulo. Em 13 de abril de 2012 foi
sancionada a lei 12.612 que declara Paulo Freire o Patrono da Educação Brasileira. Recentemente Paulo
Freire desde as redes sociais e através de ataques cibernéticos foi vilipendiado por puro preconceito de
uma direita sem escrúpulos e que prega a violência. Também é importante esclarecer que, respeitando
opiniões contrárias, pensamos que o que aconteceu em 16 de abril de 2016 foi um Golpe de Estado,
quando do afastamento da Presidente da República Federativa do Brasil, eleita por 54 milhões de votos.
Um golpe que levou ao poder um governo ilegítimo e que tem se mostrado contrário aos interesses do
povo brasileiro.
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Nenhuma pedagogia que seja verdadeiramente libertadora pode
permanecer distante do oprimido, tratando-os como infelizes e
apresentando-os aos seus modelos de emulação entre os
opressores. Os oprimidos devem ser o seu próprio exemplo na
luta pela sua redenção.

Em contrapartida, para Freire (1974, p. 60), os opressores devem estar
dispostos a repensarem seus papeis, seu modo de vida e a examinarem seu
próprio rol de opressor se desejam uma verdadeira libertação: “aqueles que
autenticamente

se

comprometem

com

o

povo

devem

reexaminar-se

constantemente”.
Ademais Paulo Freire rechaça a ideia de exista uma educação “para
todos” porque as ideias que são transmitidas não são neutras: favorecem a uns
e prejudicam a outros. Claro que este também é um tema recorrente na obra de
Gregorio Peces-Barba e evidentemente da construção dos direitos humanos a
partir do trânsito à modernidade, o fato de que na sociedade não significa que
não possa dialogar e ser tolerante. A tolerância esta na origem de toda a
construção da filosofia da educação de Peces-Barba e Paulo Freire,
evidentemente. Não existe o dono da verdade! Aquele senhor chamado Sócrates
não fez nada mais do perguntar aos supostos sábios e donos da verdade.
Socraticamente Paulo Freire propõe que se pode defender uma posição
e estar aberto à possibilidade de que o outro tenha uma porção de verdade: o
pensamento moderno reage contra toda certeza demasiado segura de sua
certeza. Por outra parte, o saber não é algo frio e abstrato uma vez que está
impregnado de sentimentos, emoções, desejos e medos. Ou seja, está
impregnado de subjetividade e de história. Leciona Paulo freire que a educação
progressista é uma prática desmistificadora da verdade que a classe dominante
que esconder por trás de mentiras e teses falaciosas.
No mesmo sentido Freire acredita que a educação é um ato político que
não pode ser divorciado da pedagogia. Professores e alunos devem estar
cientes do entorno político que encerra a educação. Para o educador a opressão,
que é um controle esmagador de pessoas, é necrófila, pois nutre-se da morte.
“A opressão (...) nutre-se do amor à morte e não do amor à vida” (FREIRE, 1974,
p. 65).
Um bom exemplo é a repercussão da proposta de Gregorio Peces-Barba
para a inclusão da disciplina Educação para a Cidadania e Direitos Humanos em
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todos os níveis do ensino na Espanha. Setores mais conservadores reagiram de
forma veemente contra a proposta de mudar a disciplina de ensino religioso pela
disciplina chamada de Educação para a Cidadania e Direitos Humanos. A partir
do Estado laico era o mais lógico, uma vez que o ensino religioso era ministrado
a partir de uma determinada doutrina religiosa. O tema há tocado profundamente
aos conservadores defensores da opinião única, da suposta verdade proposta
pela (sua) religião. A reação nada educada nem pacifica, uma vez que chegou a
ataques pessoais ao próprio professor madrilenho.

Considerações finais
A educação é um Direito Humano no plano internacional, assim como um
Direito Fundamental consagrado como uma norma programáticas nas chamadas
constituições dirigentes da segunda pós-guerra do século XX. Em pleno século
é inconcebível que o ser humano ainda tenha que lutar por melhores condições
de algo tão básico como o Direito a ser educado e a cultura também é um Direito
fundamental. Tanto a educação como a cultura estão no rol de conquistas
humanas civilizatórias.
Para Paulo Freire a educação deve ser libertadora. O educador deve
ensinar o educando desde uma perspectiva politica para que esse seja livre,
aprenda a lutar por sua liberdade e para reivindicar seus Direitos. O oprimido
deve se libertar dos seus opressores e construir uma nova sociedade.
Reivindicar uma sociedade mais justa, livre e solidária.
Na mesma perspectiva Gregorio Peces-Barba propõe uma política pública
chamada de Educação para a Cidadania e Direitos Humanos, que visa que todo
cidadão desde a mais tenra idade na escola tenha uma disciplina sobre
cidadania e direitos humanos. Desde a escola até a universidade, seja lá qual
curso for. A obra Peces-Barba preconiza uma educação para a paz a partir da
cidadania e dos direitos humanos.
Assim, com o objetivo de construir uma cidadania voltada para o respeito
da dignidade da pessoa humana, um cidadão preparado para viver numa
sociedade mais justa e democrática, tanto Peces-Barba como Freire

52

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

pretenderam com suas vidas dedicadas à educação melhorar as relações entre
todos os membros da sociedade humana.
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Cidadã e 70 anos da Declaração Universal
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As Lutas por Direitos e Reconhecimento entre Índios Tremembé de Acaraú e Quilombolas
do Córrego dos Iús

Maria do Carmo Walbruni Lima – Instituto Federal de Educação do Ceará – IFCE
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As Lutas por Direitos e Reconhecimento entre Índios Tremembé de Acaraú e
Quilombolas do Córrego dos Iús
Maria do Carmo Walbruni Lima1
Resumo: O artigo discute uma experiência de extensão universitária que resultou na
elaboração de uma Cartilha sobre as histórias de mobilizações étnicas empreendidas e
narradas por índios Tremembé das aldeias de Telhas e Queimadas, e pelos Quilombolas do
Córrego dos Iús, ambos residentes no município de Acaraú, Ceará. A Cartilha foi pensada
como estratégia para a divulgação das trajetórias desses dois grupos étnicos em suas lutas
passadas e lutas recentes pela efetivação de direitos sociais, constitucionalmente afirmados,
e por reconhecimento e respeito de suas identidades por parte da sociedade local. Durante
a pesquisa de campo, executada entre 2016 e 2017, foram realizadas rodas de conversa
nas duas aldeias Tremembé e na área Quilombola com a participação de diferentes atores
sociais, como: lideranças, membros das associações comunitárias dos dois grupos,
professores e diretores das escolas indígenas. Os relatos apresentados por esses atores
sociais indicaram experiências de desrespeito às suas identidades e de reconhecimento
recusado e/ou desqualificação por parte de outros moradores da sociedade local. As
reflexões apresentadas no artigo foram fundamentadas no pensamento de Axel Honneth,
Boaventura Santos, Jacques Le Goff e Pierre Bourdieu. A Cartilha, que resultou dessa
atividade de extensão, será distribuída nas 53 (Cinquenta e três) escolas “convencionais” da
Rede Pública Estadual e Municipal da cidade de Acaraú na perspectiva de difundir entre
crianças, adolescentes e jovens estudantes do Ensino Fundamental e Médio a importância
das práticas de respeito às diferenças étnico raciais. Na escola, espaço de socialização e de
construção de novos habitus e disposições diante do mundo, esses estudantes podem
refletir sobre a importância do respeito às diferenças e atuarem como difusores dessa ideia
entre seus familiares e entre os demais moradores das localidades onde vivem.
1 Introdução
O município de Acaraú localiza-se no litoral norte do estado do Ceará a,
aproximadamente, 250 km da capital, Fortaleza. O campus do Instituto Federal de Educação
do Ceará- IFCE iniciou suas atividades na região do Baixo Vale do Acaraú em 2010,
atendendo estudantes dessa região do Ceará onde se encontram os municípios de Acaraú,
Bela Cruz, Cruz, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco e Morrinhos. Atualmente, o IFCE –
Campus Acaraú oferta os cursos superiores de Licenciatura em Ciências Biológicas e Física
e os seguintes cursos técnicos subsequentes: Aquicultura, Pesca, Restaurante e Bar,
Eventos, Meio Ambiente e Construção Naval. Há oferta periódica de cursos para
Qualificação Profissional, como cursos de Língua Estrangeira, e para Especialização em
Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional.
Entre os municípios cearenses atendidos pelo IFCE-Campus Acaraú, os
municípios de Acaraú, Itarema e Itapipoca apresentam aldeias do povo Tremembé.

Doutoranda em Políticas Pública na Universidade Estadual do Ceará – UECE e Assistente Social do Instituto
Federal de Educação do Ceará – IFCE – Campus Acaraú.
1
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Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE2, vivem em Itarema
2.258 (dois mil duzentos e cinquenta e oito) pessoas que se identificam como “índios”3. Em
Itapipoca, esse número é de 403 pessoas e, em Acaraú, 193. Em Itarema, estão localizadas
as aldeias de Almofala, Mangue Alto, Passagem Rasa, Lameirão, Saquinho, Tapera, Varjota
e Córrego João Pereira. Em Itapipoca, os Tremembé vivem nas aldeais de São José e Buriti
e, em Acaraú, nas aldeias de Telha e Queimadas. Nessas aldeias, encontram-se em
funcionamento escolas indígenas com oferta de Ensino Fundamental mantidas pelo
Governo Estadual. O Ensino Médio diferenciado é ofertado em apenas 03 (três) escolas
Tremembé de Itarema e 01 (uma) escola Tremembé de Itapipoca. Desse modo, os
estudantes que concluem o Ensino Fundamental em aldeias que não ofertam matrícula no
Ensino Médio em escolas indígenas precisam se deslocar para aldeias vizinhas ou cursarem
o Ensino Médio em escolas consideradas regulares4.
Em relação aos quilombolas, existem naquela região do estado do Ceará outras
comunidades que se autodefinem como quilombolas vivendo em municípios próximos ao
Campus, como em Itapipoca. Mas, nosso foco foi direcionado aos quilombolas do Córrego
do Iús, que vivem em um distrito do município de Acaraú, denominado Aranaú. As famílias
quilombolas que vivem nessa região ocupam também uma pequena área de um município
vizinho, chamado Cruz. Esse grupo que vive entre os municípios de Acaraú e Cruz foi
certificado pelo Instituto Palmares em 2014 e, segundo informações apresentadas pelo
presidente da Associação Comunitária dos Remanescentes de Quilombo do Córrego do Iús,
a comunidade é composta por cerca de 305 (Trezentos e cinco) quilombolas. Embora em
outras regiões do estado do Estado já existam escolas quilombolas, no Córrego dos Iús
ainda não há uma escola diferenciada para esse público.
Como a sede do IFCE está localizada no município de Acaraú, limitamos nossa
ação do Projeto de extensão aos Tremembé que vivem nas aldeias de Telhas e Queimadas
e aos Quilombolas do Córrego do Iús.
Iniciaremos o artigo com uma breve abordagem sobre o contexto cultural dos
Tremembé que vivem o Ceará, assim como apresentaremos algumas informações sobre o
processo de organização recente dos quilombolas do Córrego do Iús.
Na segunda parte do artigo comentaremos sobre o contexto de elaboração do
Projeto de Extensão que constitui a temática principal deste artigo, sobre as ações
2

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE - CENSO 2010
O IBGE considera índio a pessoa “[...] residente ou não em terras indígenas, que se declarou indígena, na
investigação sobre cor ou raça; ou - a pessoa, residente em terras indígenas, que não se declarou indígena, na
investigação sobre cor ou raça, mas se considerava indígena, de acordo com as suas tradições, costumes,
cultura, antepassados etc.”. Fonte: www.ibge.gov.br. Consulta realizada em 05/05/2017.
4
Estamos considerando como regulares aquelas escolas que não apresentam uma proposta curricular
direcionada à educação escolar indígena.
3
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realizadas durante sua execução e sobre a participação dos Tremembé e dos quilombolas
no processo de construção da Cartilha que resultou desse Projeto.
Na terceira e última parte do artigo apresentamos nossas expectativas sobre as
contribuições da Cartilha para as discussões que podem ser estabelecidos entre os
estudantes das escolas regulares no sentido de desenvolverem atitudes de respeito aos
índios e quilombolas com os quais muitos desses estudantes convivem na sociedade de
Acaraú. Nessa parte do artigo, dialogamos com Pierre Bourdieu e Bernard Lahire a partir
dos conceitos de disposições e habitus. Esses conceitos nos ajudam a entender que, como
atores plurais que somos, nossos modos de pensar e agir em relação ao mundo podem ser
transformados a partir das vivências que experimentamos nos diversos espaços de
socialização que temos a oportunidade de nos inserir em nossas trajetórias biográficas.

2 Os Tremembé de Acaraú e os Quilombolas do Córregos dos Iús: Contextualizando
suas histórias contemporâneas

Os povos indígenas do Nordeste brasileiro, em sua maioria, não apresentam
significativas descontinuidades culturais em relação aos demais moradores “não índios” das
localidades onde vivem, particularmente, quando se toma como referência o “modelo” de
índio da Amazônia presente no imaginário nacional. As diversas ações promovidas pela
metrópole portuguesa nos primeiros séculos de colonização, como as missões religiosas, e
outros desdobramentos das ações direcionadas à ocupação territorial dessa região do país
contribuíram para o processo de “mistura” dos nativos com os outros regionais. As histórias
do passado podem ajudar a entender a condição presente desses povos indígenas
“desprovidos de forte contrastividade cultural” (OLIVEIRA, 1998) em relação aos “não
índios”.
No caso do estado do Ceará, como os demais povos do Nordeste, os indígenas
vivenciam uma relação muito próxima aos demais moradores “não índios” dos municípios
onde residem e, com a maioria deles, compartilham as situações decorrentes das
desigualdades econômicas impostas pelo Estado brasileiro a determinados grupos sociais,
assim como compartilham outros elementos da vida cotidiana5.

5

O termo vida cotidiana é aqui empregado com referência às atividades desenvolvidas pelos seres
humanos para a manutenção de sua sobrevivência, como no sentido utilizado por HELLER (1987) ao
afirmar que “[...] em la historia de las sociedades de classe la vida cotidina es – em mayor o menor
medida – también una lucha: lucha por la simple supervivência, por um puesto mejor em el interior de
la integración dada, por um puesto en el seno del conjunto de la sociedade, cada uno según sus
necesidades y sus possibilidades.” (p.30). Não pretendemos aprofundar, neste artigo, as questões
que envolvem a condição de alienação atribuída à vida cotidiana pela autora que a considera como o
“pequeno mundo” no qual o ser humano ainda não consegue tornar-se um ser genérico.
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O povo Tremembé apresenta muitas semelhanças com aqueles que não se
consideram índios e que moram nas vizinhanças das aldeias e essas semelhanças podem
ser percebidas através das práticas cotidianas atuais de subsistência econômica, como as
atividades ligadas à pesca e agricultura. No campo da religiosidade, os Tremembé
participam de celebrações católicas, como missas e festas de santos padroeiros locais, de
cultos evangélicos ou frequentam a Umbanda, como outros moradores da região. Alguns
elementos encontrados nas narrativas e nas práticas rituais dos Tremembé são
compartilhados com a população sertaneja e litorânea do Nordeste em geral. (GONDIM,
2009, p.317)
O Cristianismo mantém-se como herança da missão jesuítica instalada em
Almofala6 para conversão dos nativos à fé cristã durante o período colonial. Almofala foi “[...]
local de antigo aldeamento que subsistiu do Século XIII a meados do Século XIX.” (VALLE,
2008, p.2). Os Tremembé que atualmente vivem nas aldeias de Telhas e Queimadas, no
município de Acaraú, relatam que seus antepassados vieram de Almofala e que são
parentes dos outros Tremembé que vivem em Itarema.
Nos estudos realizados por Carlos Guilherme Octaviano (2008) no município de
Itarema, no final da década de 1980, ele aponta para o incipiente processo de autoatribuição indígena ou mobilização étnica dos Tremembé naquele período. Nesse sentido,
afirma o autor:
De fato, a identificação étnica era muito sutil e limitada de 1988 a 1991. Não
havia nenhum isolamento que facilitasse a pesquisa ou a circunscrição de
uma unidade social definida. Os “Tremembé” eram vizinhos de pessoas que
não se auto-atribuíam etnicamente e de outras classificadas como de fora.
Os processos de categorização foram uns dos níveis mais interessantes na
apreensão das relações interétnicas na situação. Havia uma fluidez relativa
nesses processos. (VALLE, 2008, p.4).

Apesar dessa fluidez interétnica referida pelo autor, que parece aproximar
índios e não índios que vivem em uma mesma região, os Tremembé das aldeias de Telhas
e Queimadas destacam que sempre souberam de suas origens indígenas, contadas por
seus avós e pais, e das práticas culturais do passado que são, agora, recriadas no presente.
No entanto, também enfatizam que nem sempre se identificaram como índios por medo de
represálias e discriminação por parte dos outros moradores da região. As lutas por
identificação e reconhecimento como indígenas foram iniciadas na década de 1990.
Nessas aldeias funcionam, atualmente, 2 (duas) escolas indígenas. Na Aldeia
de Telhas são ofertadas vagas para as turmas de Pré-Escolar ao 5º Ano. Na aldeia de

6

Almofala, atualmente, é um dos distritos do município de Itarema, município vizinho ao município de Acaraú e
que também é atendido pelas ações do IFCE.
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Queimadas, há oferta de vagas em turmas do Pré- Escolar ao 9° Ano. Todos os professores
que atuam nessas escolas são professores indígenas das próprias aldeias.
Assim como esses indígenas, os quilombolas do Córrego dos Iús mantêm
muitas semelhanças com moradores das localidades vizinhas, como o desenvolvimento de
atividades econômicas de subsistência ligadas à pesca e à agricultura familiar. Quanto à
religiosidade, predomina o Cristianismo entre os quilombolas dessa região de Acaraú e a
capela da comunidade constitui um espaço de encontros para os membros da associação
do grupo reunirem-se, periodicamente, uma vez que ainda não dispõem de outros espaços
onde possam realizar reuniões para discutirem e organizarem seus movimentos. O antigo
prédio de uma escola municipal é também utilizado por esses quilombolas para algumas
atividades culturais, mas ainda não existe uma escola quilombola na comunidade. As
crianças, adolescentes e jovens estudam nas escolas regulares em funcionamento nas
localidades vizinhas ao Córrego dos Iús. O processo de autodefinição do grupo como
quilombola é recente, data de 2014.
Apesar da gradativa incorporação de indígenas e quilombolas às dinâmicas
econômicas, sociais e culturais das populações que não se declaram indígenas ou
quilombolas, residentes no entorno das aldeias ou das áreas quilombolas, esse fato não
significa o desaparecimento de diferenças entre eles. Segundo Barth:
[...] as fronteiras persistem apesar do fluxo de pessoas que as atravessam.
Em outras palavras, as distinções de categorias étnicas não dependem de
uma ausência de mobilidade, contato e informação. Mas acarretam
processos sociais de exclusão e de incorporação pelos quais categorias
discretas são mantidas, apesar das transformações na participação e na
pertença no decorrer de histórias de vidas individuais (BARTH, 2011, p.26).

As diferenças ou distinções étnicas, portanto, podem persistir apesar da
interação com outros grupos populacionais que não se autofinem como indígenas ou
quilombolas. Para o autor, é através dessa interação que, muitas vezes, se manifestam ou
são percebidas as diferenças entre os grupos.
As incursões em campo, a partir de visitas às escolas indígenas Tremembé de
Telhas e Queimadas, e à comunidade quilombola do Córrego dos Iús, nos permitiram
perceber, através dos relatos dos membros desses grupos, que essas diferenças algumas
vezes são tratadas pelos outros moradores da região de forma preconceituosa, onde índios
e quilombolas são colocados em situação de “rebaixamento” e de reconhecimento recusado
por parte desses outros. De acordo com Honneth (2003),
[...] a integridade do ser humano se deve de maneira subterrânea a padrões
de assentimento ou reconhecimento [...] pois, na autodescrição dos que se
veem maltratados por outros, desempenham até hoje um papel dominante
categorias morais que, como as de “ofensa” ou de rebaixamento” se
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referem a formas de desrespeito, ou seja, às formas do reconhecimento
recusado” (p.213).

Os relatos apresentados por índios e quilombolas nas rodas de conversas que
realizamos apontaram para práticas de desrespeito por parte de outros moradores da
vizinhança que não reconhecem a diferença desses grupos ou desqualificavam suas
culturas. Para Certeau (2011),
A prática do bairro é uma convenção coletiva tácita, não escrita, mas legível
por todos os usuários através dos códigos da linguagem e do
comportamento. Toda submissão a esses códigos, bem como toda
transgressão, constitui imediatamente objeto de comentários: existe uma
norma, e ela é mesmo bastante pesada para realizar o jogo da exclusão
social em face dos “excêntricos”, as pessoas que “não são/fazem como
todos nós” (p. 47).

Para moradores da vizinhança das aldeias e da comunidade quilombola, alguns
comportamentos, crenças, modos de falar, dentre outros elementos da vida cultural desses
indígenas e quilombolas podem parecer uma transgressão aos códigos estabelecidos como
adequados. Embora, como já mencionamos neste artigo, não existam tantas marcas de
distintividade étnica entre esses grupos e seus vizinhos, há elementos da vida cotidiana que
podem ser instituídos como fronteiras de distinção. Entretanto, tal fronteira de distinção pode
transforma-se em meio de exclusão quando esses grupos étnicos são colocados numa
posição de inferioridade cultural em relação aos seus vizinhos.
As experiências relatadas pelos representantes dos índios Tremembé de Acaraú
e pelos quilombolas do Córrego dos Iús nos levaram a refletir sobre a importância de
realização de um trabalho educativo com os demais moradores do entorno dessas aldeias e
da comunidade quilombola na perspectiva de contribuir para a construção de novos olhares
e novas práticas desses moradores em relação aos seus vizinhos indígenas e quilombolas.
O Projeto de Extensão, que resultou na elaboração de uma Cartilha sobre esses os
indígenas de Telhas e Queimadas e sobre os quilombolas do Córrego dos Iús foram
pensados nessa perspectiva educativa.
Destacamos que em 2015, um ano antes da proposta de elaboração da cartilha
que constituiu objetivo principal do Projeto de extensão que será aqui exposto, já havíamos
desenvolvimento uma ação de extensão nas aldeias de Queimadas e Telhas e na área
quilombola, o que nos permitiu reunir informações preliminares sobre esses dois grupos e
identificar os problemas enfrentados por eles em relação ao respeito e reconhecimento por
parte dos demais regionais com os quais compartilham muitas vivências da vida cotidiana
das localidades onde residem.
A partir dessas primeiras impressões construídas nos contatos preliminares
realizados com os grupos, elaboramos a proposta do Projeto de Extensão que foi inscrito no
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processo de seleção de um Edital da Pró-reitora de Extensão do Instituto Federal de
Educação do Ceará – IFCE e selecionado em 2017.

3 O Projeto de Extensão: Povo Tremembé e Remanescentes de Quilombo Vivendo em
Acaraú: Histórias de Luta por Direitos e Reconhecimento

Esse Projeto de Extensão foi coordenado por uma das Assistentes Sociais do
IFCE, Campus Acaraú e foi selecionado através de Edital do Programa Institucional de
Apoio a Projetos de Extensão – PAPEX que disponibilizou 3 (três) bolsas para inclusão das
discentes que participaram das ações desenvolvidas pelo Projeto realizado no período de
2016 e 2017.
Inicialmente, as bolsistas foram orientadas a realizar pesquisa bibliográfica
acerca das questões que envolvem a problemática indígena e quilombola no Nordeste e
Ceará, assim como acerca de determinadores estudos específicos sobre os Tremembé de
Itarema e Acaraú. Também foram realizadas consultas aos sites da Fundação Nacional do
Índio – FUNAI e Instituo Palmares para levantamento sobre a situação desses grupos junto
a esses órgãos oficiais.
Posteriormente, foram iniciadas visitas periódicas às aldeias de Queimadas e
Telhas e ao Córrego dos Iús onde foram realizadas Rodas de conversa com lideranças
desses grupos que falaram sobre as histórias de seus antepassados assim como sobre
suas lutas contemporâneas pela efetivação de direitos constitucionalmente afirmados e por
reconhecimento diante da sociedade local.
A partir das Rodas de conversas foram selecionados alguns representantes
desses grupos que participaram de entrevistas individuais para aprofundamento das
questões abordadas no coletivo das Rodas de conversa.
As ações de campo do Projeto possibilitaram também o acesso a algumas
informações sobre a situação dos Tremembé de Acaraú e os quilombolas do Córrego dos
Iús em relação aos processos de reconhecimento pelos órgãos oficiais no que refere à
regularização da situação fundiária.
Foram realizados registros fotográficos dos momentos de encontro entre as
bolsistas do IFCE e os representantes desses dois grupos, bem como áudios das narrativas
apresentadas por eles. Todos esses registros foram realizados com consentimento dos
interlocutores a partir de assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os
representantes desses grupos também disponibilizaram para as bolsistas alguns registros
fotográficos e áudios produzidos pelos próprios membros dos grupos em momentos
coletivos de atividades culturais e religiosas.
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4 A Elaboração da Cartilha

A partir dos registros das narrativas apresentadas por nossos interlocutores
indígenas e quilombolas, e dos outros materiais coletados durante a fase de campo, a
coordenadora e as bolsistas do Projeto passaram a analisar e selecionar o material a ser
utilizado na elaboração da Cartilha.
Dentre as diversas temáticas abordadas durante as Rodas de Conversa e
entrevistas, foram definidos os aspectos que seriam privilegiados nos Capítulos da Cartilha
que elaborada com 3 (três) capítulos: o primeiro Capítulo direcionado à aldeia Tremembé de
Telhas, o segundo à aldeia Tremembé de Queimadas e o terceiro capítulo aos Quilombolas
do Córrego dos Iús. Cada um dos capítulos abordou aspectos relacionados à localização
desses grupos dentro do município de Acaraú; as histórias de organização do grupo; as
lutas pelo território onde vivem e por reconhecimento; a religiosidade; a vida econômica e
social e a religiosidade.
A cartilha será distribuída em 55 (cinqüenta e cinco) escolas da Rede Pública
Municipal e Estadual de Educação em funcionamento nos distritos e diversas localidades do
município de Acaraú alcançando estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Espera-se que a promoção de diálogos com esses estudantes a partir do
conteúdo apresentado pela Cartilha possa promover a construção de novos olhares sobre
os Tremembé e sobre os Quilombolas por parte desses estudantes e eles se transformem,
também, em agentes de mudança dentro de suas comunidades.
Entendemos que a escola constitui um espaço privilegiado para formação de
novas mentalidades, de novos modos de ver o mundo e de construção de novas práticas de
respeito ao outro. De acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação das Relações
Étnico- Raciais (2005),
A escola, enquanto instituição social responsável por assegurar o direito da
educação a todo e qualquer cidadão, deverá se posicionar politicamente [...]
contra toda e qualquer forma de discriminação. A luta pela superação do
racismo e da discriminação racial é, pois, tarefa de todo e qualquer
educador, independentemente do seu pertencimento étnico-racial, crença
religiosa ou posição política (MEC, 2005, p. 16).

As discussões sobre o conteúdo apresentado na Cartilha poderão contribuir
para que as crianças, adolescentes e jovens estudantes se engajem na luta pela superação
do racismo e das diversas formas de discriminação que atingem os indígenas e quilombolas.
Alguns estudantes indígenas e quilombolas cursam o Ensino Médio nessas escolas
regulares, considerando que não há oferta de educação escolar diferenciada, nesse nível de
ensino, em suas próprias localidades. Os discursos e práticas de respeito à cultura desses

64

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

grupos poderá favorecer à permanência desses estudantes indígenas e quilombolas nas
escolas de Ensino Médio das localidades vizinhas quando não tiverem acesso a turmas
diferenciadas nas próprias áreas de residência do seu povo.
5 Os Estudantes como Atores Plurais
Um ator plural é produto da experiência – amiúde precoce - de socialização em
contextos

sociais

múltiplos

e

heterogêneos.

No

curso

de

nossa

trajetória

ou

simultaneamente no curso de um mesmo período de tempo, participou de universos sociais
variados, ocupando aí posições diferentes. (LAHIRE, 2002, p.36).
Lahire põe em evidência a fragmentação do ator ou dos agentes sociais em seus
trânsitos pelos diversos contextos de socialização percorridos em suas trajetórias sociais,
procurando mostrar que esses agentes sociais não são monocoerentes em suas
disposições, nem tampouco estão condenados a ocupar uma única posição nos diversos
espaços de suas práticas cotidianas.
Desse modo, as ideais e preconceitos, algumas vezes, incorporados pelos
sujeitos em suas experiências familiares e/ou comunitárias podem ser mudadas no curso
das trajetórias de vida desses sujeitos. Assim, compreendemos o papel da escola nessa
superação de preconceitos e de construção de novos olhares sobre os que consideramos
diferentes de nós.
Dependendo da condição econômica, social e cultural, muitos jovens vivenciam
experiências que os aproximam dentro do mundo. Determinados modos de ser e de viver,
esquemas comuns de pensamento, de percepção, de apreciação e de ação diante do
mundo formam o habitus, “[...] um corpo socializado, um corpo estruturado, um corpo que
incorporou as estruturas imanentes de um mundo ou de um setor particular desse mundo,
de um campo, e que estrutura tanto a percepção como a ação nesse mundo”. (BOURDIEU,
2011, p.144).
Esse habitus mantém relação com as estruturas objetivas dos espaços físicos e
sociais de vivência dos grupos e, dependendo das mudanças e novas exigências que
possam ser colocadas aos indivíduos dentro desses espaços de relações, o habitus pode
ser reconduzido. Novas expressões culturais, novos sentimentos, afetividades e também
novas estruturas podem ser incorporadas pelos sujeitos na convivência com outros sujeitos
dentro dos campos ou espaços nos quais estabelece relações. Segundo Bourdieu (2004),
Os agentes sociais, evidentemente, não são partículas passivamente conduzidas
pelas forças do campo [...] Eles têm disposições adquiridas [...] que chamo de
habitus, isto é, maneiras de ser permanentes, duráveis que podem, em particular,
levá-los a resistir, a opor-se às forças do campo. Aqueles que adquirem, longe do
campo em que se inscrevem, as disposições que não são aquelas que esse
campo exige, arriscam-se, por exemplo, a estar sempre defasados, deslocados,
mal colocados, mal em sua própria pele, na contramão e na hora errada, com
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todas as consequências que se possa imaginar. Mas eles podem também lutar
com as forças do campo, resistir-lhes e, em vez de submeter suas disposições às
estruturas, tentar modificar as estruturas em razão de suas disposições, para
conformá-las às suas disposições (2004 p. 28-29).

As disposições ou habitus não constituem elementos naturais ou inatos, mas
elementos construídos que são incorporados ou adquiridos pelos sujeitos dentro de seus
espaços de socialização. Como elementos construídos podem ser modificados diante de
novas situações e exigências colocadas pelos contextos, que se transformam ou pela
própria inserção dos sujeitos em novos contextos que lhes são estranhos.
A inserção em campos cujas disposições exigidas ou dominantes não se
assemelham mais àquelas às quais os sujeitos se encontram adaptados, familiarizados,
pode colocar a esses sujeitos duas possibilidades: manter-se em permanente estado de
vigília no sentido de realizar as correções ou reconduções de habitus necessárias para que
não adote condutas não adaptadas, deslocadas ou defasadas para esse novo campo; ou
resistir a essas novas forças do campo representadas por uma estrutura que lhes parece
estranha, procurando modificar essa estrutura de acordo com suas próprias disposições.
A família, a escola, o trabalho, a rua, assim como as instituições culturais,
políticas e religiosas constituem grandes matrizes ou universos de socialização e de
formação de disposições. A família, particularmente, como primeira instância de
socialização, transmite a seus membros valores, costumes, comportamentos, gostos,
aspirações, propensões, inclinações, hábitos, tendências, persistentes maneiras de ser
(LAHIRE, 2004) que exercerão influência sobre o patrimônio das disposições dos indivíduos
e sobre suas tomadas de posições diante do mundo social ao longo de suas trajetórias de
vida. Dessa forma, as disposições individuais estão intrinsecamente associadas às vivências
familiares, mas isso não impede que tais disposições sejam reconduzidas, a partir das
novas experiências socializadoras realizadas pelos indivíduos em outros espaços de
convivência diferentes do ambiente familiar.
Para LAHIRE (2004), nem todas as disposições estão, necessariamente,
associadas às condições econômicas e sociais vividas, uma vez que as outras posições
assumidas por esses sujeitos no interior dos coletivos em que se inserem, como a família,
os grupos culturais, religiosos ou esportivos, por exemplo, podem levá-los a desenvolver
disposições específicas a essas posições, que independem do meio social no qual
nasceram e tiveram suas primeiras experiências de socialização. Lahire (2004) amplia o
horizonte de compreensão acerca da noção de disposições trabalhada por Bourdieu. Lahire
(2004) percebe os sujeitos como seres plurais, dotados de um patrimônio de disposições
que podem ser ativadas, desativadas ou transferidas entre os diversos contextos de
experiências desses sujeitos.
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Desse modo, a escola, através da proposição de novas leituras, como a Cartilha
que resultou do projeto de extensão que foi aqui apresentado, pode contribuir para
recondução dessas disposições e construção de novas formas de pensar e agir no mundo,
contribuindo para que os estudantes, como atores plurais, possam “inibir” aquelas
disposições associadas ao preconceito ou discriminação, tornando ativas as novas
disposições que conduzem ao respeito às diferenças dentro da sociedade.

5 Considerações Finais

Partimos da ideia de que crianças, adolescentes e jovens, como indivíduos
plurais, são atores sociais que carregam em seu “interior”, em estado dobrado, amassado,
as marcas dos vários contextos experimentados na sua relação com o mundo “exterior”,
marcas resultantes de suas vivências na família, na escola, na comunidade e que interferem
na compreensão que constroem sobre si mesmos, sobre o seu lugar no mundo, sobre o
lugar dos outros.
Embora, atualmente, os livros didáticos de história venham passando por
mudanças nas abordagens teóricas sobre as diversas culturas dos povos do mundo e do
Brasil, essas produções teóricas geralmente privilegiam determinadas perspectivas culturais
e não têm a possibilidade de alcançar o mundo particular representado pelas
especificidades locais das várias regiões do país.
Historicamente, as culturas de determinados grupos foram, muitas vezes,
ignoradas, desqualificadas ou esquecidas, como as culturas indígenas e quilombolas.
Segundo Le Goff (1990, p.368), “[...] Os esquecimentos e os silêncios da história são
reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva” (p.368). E nesse
processo de manipulação da memória coletiva, muitos sujeitos sociais foram colocados
pelos narradores oficiais da história como sujeitos “sem cultura” e ou de “cultura inferior”.
Nesse contexto atual de construção de discursos e proposição de práticas de
respeito às diferenças, entendemos ser preciso pensar na perspectiva da busca da
igualdade de direitos entre grupos etnicamente diferenciados sem que isso represente
afastar-se do respeito às diferenças que caracterizam cada grupo. Como assevera Santos
(1997), “(...) as pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os
inferioriza, e o direito de ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza” (SANTOS,
1997, p.30).
No entanto, também compreendemos ser necessário respeitar a diferença sem
que dessa diferença possa resultar inferioridade no tipo de educação acessível a esses
grupos, inferioridade capaz de minar as possiblidades de inserção profissional e social de
indígenas e quilombolas. Como afirma Bourdieu (2001),
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[...] em nome de um respeito ao mesmo tempo condescendente e
inconsequente pelas particularidades e particularismos “culturais”
ferozmente impostos e vivenciados, que acabam assim constituídos em
escolhas – refiro-me, por exemplo, ao manejo por parte de certo
conservadorismo do “respeito pela diferença” [...], os destituídos são
acorrentados a seu estado e impedidos de terem acesso aos meios reais de
levar a cabo suas possibilidades mutiladas; de outro lado, impõem-se
universalmente (como a instituição escolar hoje) as mesmas exigências sem
qualquer preocupação de também distribuir universalmente os meios de
satisfazê-las [...] (BOURDIEU, 2001, p.93-94).

Entendemos que as políticas públicas governamentais que se fundam em uma
perspectiva universalista que desconsidera as especificidades das experiências vividas por
grupos etnicamente diferenciados, como indígenas e quilombolas, podem comprometer a
efetividade de seus resultados sobre a vida desses sujeitos quando ignoram os contextos
econômicos, sociais e culturais em que se encontram inseridos, bem como as diferenças
que marcam seus modos de existência.
Mas, a partir da reflexão proposta por Bourdieu (2001), percebemos o desafio
que consiste em respeitar as diferenças evitando a exclusão de indígenas e quilombolas dos
meios que podem ampliar suas possiblidades diante do mundo. Nossas incursões nas 2
(duas) aldeias Tremembé e na área quilombola, durante a execução do Projeto de
Extensão, nos colocou diversas inquietações sobre as condições de oferta de educação
escolar disponível a esses grupos e sobre as perspectivas de futuro para as crianças,
adolescentes e jovens que vivem nessas áreas. Porém, esse será um problema a ser
pensado em outro momento de nossos estudos sobre essa temática.
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Cidadã e 70 anos da Declaração Universal
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DESCOLONIZAR A UNIVERSIDADE: POR METODOLOGIAS DESCOLONIAIS E
FEMINISTAS NO ENSINO JURÍDICO BRASILEIRO
Roberta Laena Costa Jucá1
Vanessa Oliveira Batista Berner2

1 PARA COMEÇO DE CONVERSA: DESCOLONIZAR PARA QUÊ?
Apesar de já contarmos com vastos estudos descoloniais na América Latina, a
prática universitária brasileira - ensino, pesquisa e extensão - permanece utilizando
metodologias e epistemologias patriarcais e coloniais. Os estudos de gênero, classe e
relações étnico-raciais ainda não foram consolidados de forma transversal e permanente
nas discussões acadêmicas e a metodologia ainda permanece nos modelos tradicionais.
No caso do ensino jurídico, o debate de gênero se dá, em regra, entre mulheres
feministas e em grupos de pesquisa ou disciplinas específicas – frequentados, em sua
maioria, por mulheres -, praticamente inexistindo no demais ramos do direito. Do mesmo
modo, a pesquisa científica jurídica ainda não se voltou devidamente para realidade
brasileira. Continuamos realizando investigações teóricas e conceituais, debruçadas sobre
teorias americanas e europeias - e predominantemente masculinas -, que pouco dialogam
com os problemas concretos do nosso mundo. Faltam pesquisas realizadas desde o olhar
do subalternizado, que utilizem metodologias feministas e descoloniais, como a pesquisaação. Falta a pesquisa ativista, próxima dos movimentos sociais, que, a partir de uma visão
crítica, proponha-se à transformação da realidade e deixe de ter como foco o desempenho
acadêmico do pesquisador e da pesquisadora.
Há problemas também na prática extensionista, as quais, por vezes, se resume a
disciplinas de extensão e, quando ultrapassa os muros da universidade, nem sempre
problematiza as relações de colonialidade. Sem contato com o mundo real, os/as discentes
se formam em Direito alheios das injustiças, desigualdades e opressões em que vivem
milhares de pessoas subalternizadas pela linha abissal do capitalismo neoliberal. Para além
disso, ainda são poucas as atividades de extensão que priorizam a formação política e a
educação popular nos moldes freirianos, de modo a estimular e apoiar movimentos de
efetiva emancipação e libertação. Em regra, são ações organizadas pelos próprios alunos e
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alunas, seja por meio dos centros acadêmicos, seja por meio do coletivos de assessoria
jurídica popular.
Em razão desse cenário é que, hoje, formamos juristas tão alheios às questões
sociais e presenciamos atuações abusivas por parte de técnicos que conhecem o que está
legislado, mas que sabem muito pouco - ou quase nada - sobre as razões históricas das
desigualdades brasileiras. De fato, “a maneira como se ensina o Direito […] tem uma
razoável parcela de responsabilidade sobre os impasses que vive a democracia brasileira
hoje, sendo tudo isto interligado com o desenvolvimento do pensamento político e das
instituições nacionais.” (BERNER, 2017, p. 93)
É diante dessa problemática que nos propomos a pensar uma universidade livre
das amarras da colonialidade do saber. Mesmo reconhecendo que o olhar descolonial
propõe um desprendimento das categorias ocidentais e que não podemos pensar na
descolonialidade apenas pelo viés universitário, acreditamos que refletir sobre a
metodologia do ensino é um passo importante. Assim, partimos dos aportes do pensamento
descolonial para sugerir propostas de descolonização da universidade, a partir de novas
metodologias que enfrentem as colonialidades e trabalhem interseccionando raça, gênero e
classe de forma crítica e relacionada à realidade do Brasil, de modo que seja possível um
ensino jurídico que participe da luta social “desde dentro” pela causa negra, antirracista,
camponesa, indígena, lesbiana, periférica etc.
Inicialmente, faremos um breve apanhado acerca do pensamento descolonial, a fim
de compreendermos como as colonialidades do poder e do saber moldam as relações e as
instituições da modernidade capitalista. Abordaremos também a colonialidade de gênero,
que subalterniza, especialmente, mulheres negras e periféricas e invisibiliza nosso
conhecimento e nossas práticas. Em seguida, identificaremos a colonialidade do ensino
jurídico brasileiro atual, pontuando práticas colonizadas no ensino, na pesquisa e na
extensão, a partir de uma panorama das universidades brasileiras e da experiência da
Faculdade Nacional de Direito, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por fim,
apresentaremos algumas metodologias descoloniais e feministas, com o intuito de mostrar
opções que nos libertem das amarras coloniais, possibilitem um ensino jurídico crítico e
mais próximo dos problemas sociais que o Brasil enfrenta na atualidade. A ideia é propor
novas formas de ser, agir e estar na universidade, para descolonizá-la.
2 COLONIALIDADE NOSSA DE CADA DIA
Nos anos 60 e 70, as teorias pós-coloniais anglo-saxônicas enfrentaram o
paradigma europeu norteador das relações globais do sistema-mundo, a partir de
questionamentos sobre o colonialismo e seus efeitos, notadamente em países africanos e
asiáticos que se tornaram independentes após a Segunda Guerra, evidenciando os
processos de marginalização e exclusão desses povos e culturas. Autores e autoras como
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Frantz Fanon, Edward Said, Homi Bhabba, Gayatri Spivak e Chandra Mohanty foram
fundamentais para o desenvolvimento de uma concepção contra-hegemônica preocupada
com os efeitos devastadores da dominação colonial europeia, que, legitimada pelo discurso
universal dos direitos humanos, polarizou o mundo a partir da diferenciação centro-periferia
e estabeleceu padrões globais de discriminação.
Nessa mesma linha, nos anos 80, irromperam movimentos feministas indígenas e
afrodescendentes na América Latina problematizando suas opressões de raça, etnia, classe
e sexo/gênero e questionando o discurso hegemônico ocidental. Nesse mesmo período, o
movimento negro emergiu no Brasil, expandindo-se nos anos 90 por outros países latinoamericanos. Paralelamente, o movimento feminista autônomo questionava a agenda
internacional para mulheres, proposta por organismos internacionais, como a ONU,
defendendo a necessidade de uma agenda própria, não institucional. Todos esses
movimentos, com suas diversas peculiaridades e reivindicações, foram se articulando de
algum modo e dando voz a essas demandas. Em 1985, o Brasil sediou o III Encontro
Feminista da América Latina e do Caribe e vários outros eventos foram realizados nos anos
90 (Chile, El Salvador, Colômbia, México etc.) com essa mesma perspectiva crítica aos
padrões hegemônicos. (ESPINOSA MIÑOSO, 2014)
Aprofundando essa crítica ao eurocentrismo, no final dos anos 90, diversos autores
e autoras se propuseram a problematizar as consequências da colonização e de sua
permanência na atualidade no contexto latino-americano. A formação do Grupo
Modernidade/Colonialidade, deu origem ao chamado pensamento descolonial, a partir das
reflexões de Enrique Dussel, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Edgardo Lander, Arturo
Escobar e Fernando Coronil, aos que se somaram posteriormente Catherine Walsh, Zulma
Palermo, Ramón Grosfoguel, Santiago Castro-Gómez, Maldonado-Torres, entre outros.
Realizando uma análise crítica desses pensadores, várias feministas abordaram as
relações de subalternidade a partir da perspectiva de gênero, raça, etnia e outros
marcadores de opressão, inclusive denunciando o silenciamento de mulheres indígenas e
negras que, muito antes do grupo modernidade/colonialidade, já problematizavam as
opressões de gênero, raça e classe (CURIEL, 2007). Autoras como Maria Lugones, Donna
Haraway, Angela Davis, Ochy Curiel, Chela Sandoval, Silvia Rivera Cusicanqui, Glória
Anzaldúa, Cherie Moraga, Lélia Gonzales e Sueli Carneiro são algumas das mulheres que
enfrentaram – ou ainda enfrentam – tais questões.
Ainda que concordando com essa crítica, usaremos aqui o termo descolonialidade
em um sentido ampliado, sem que signifique necessariamente a visão do grupo
modernidade/colonialidade, porque o termo tem um significante que expressa nossa
proposta descolonizadora de rompimento com práticas coloniais. Além disso, acreditamos
que alguns conceitos e narrativas utilizados pelo grupo servem à nossa própria narrativa.
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O que nos importa destacar neste momento é o enfrentamento dos padrões de
dominação dos conquistadores europeus, que denunciou a intrínseca relação entre a
colonização da América, o capitalismo e a modernidade, e os efeitos dessa imbricação na
constituição do mundo não-europeu, o outro mundo, incivilizado e, por isso, subalternizado.
Ao contrário do que é difundido pelo pensamento hegemônico, as sequelas da colonização
permanecem regendo as relações da atualidade, porque a dominação e a exploração dos
colonizados foram constitutivas da modernidade capitalista.
A globalização em curso é, em primeiro lugar, a culminação de um processo
que começou com a constituição da América e do capitalismo
colonial/moderno e eurocentrado como um novo padrão de poder mundial.
Um dos eixos fundamentais desse padrão de poder é a classificão social da
população mundial de acordo com a ideia de raça, uma construção mental
que expressa a experiência básica da dominção colonial e que desde então
permeia as dimensões mais importantes do poder mundial, incluindo sua
racionalidade específica, o eurocentrismo. (QUIJANO, 2005, p.107)

A consequência desse processo foi a subalternização – e a decorrente
invisibilização de sua história - de povos e culturas do Sul Global, classificados em razão do
trabalho, do gênero e, principalmente, em razão da raça e da etnia. Essa classificação social
que hierarquizou os povos foi legitimada pelo padrão de poder eurocentrado a que Anibal
Quijano (2005) denominou de colonialidade do poder. Ou seja, a modernidade capitalista se
constituiu dessa dominação que classifica e hierarquiza a população em superiores e
inferiores,

privilegiando

o

homem/branco/europeu/proprietário/heterossexual/cristão,

naturalizado e universalizado e, por isso mesmo, incontestado durante muito tempo,
inclusive pelos do lado de lá da linha abissal, já que educados e formados a partir da lente
hegemônica ocidental.
A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão
mundial de poder capitalista. Se funda na imposição de uma classificação
racial/étnica da população do mundo como pedra angular do dito padrão de
poder e opera em cada um dos planos, âmbitos e dimensões, materiais e
subjetivas, da existência cotidiana e da escala social. (QUIJANO, 2007, p.
93, tradução nossa)

Desse padrão de poder da modernidade capitalista decorrem a colonialidade do
saber (diferença epistêmica colonial), que privilegia o conhecimento em detrimento de outras
formas cognitivas e estabelece uma hierarquia epistêmica do saber europeu, e a
colonialidade do ser (diferença ontológica colonial), que retira a humanidade do sujeito
racializado e sem conhecimento – não penso, logo não sou – e o invisibiliza. A colonialidade
produz não-seres, os condenados da terra; inventa o outro, que não é considerado humano:
“A ausência da racionalidade está vinculada na modernidade com a ideia da ausência do ser
em sujeitos racializados”. (MALDONADO-TORRES, 2007, p. 145, tradução nossa)
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A colonialidade do saber, que está mais diretamente relacionada ao ensino
universitário, está dada no privilégio do pensamento. O conhecimento - neutro, objetivo,
metódico e explicativo da prática - é tido como o único capaz de explicar a realidade e
outros saberes são desqualificados e desvalorizados. Assim, é o saber científico de base
eurocêntrica que explica o mundo, impõe-se como superior e coloniza outros saberes não
europeus. A consequência dessa imposição é o silenciamento e a invisibilização de todo o
conhecimento tido por periférico, seja por ser produzido fora do centro, seja por não ser
científico.
Essa colonialidade implica, portanto, na hierarquização do conhecimento: todo
saber que não se encaixe no padrão moderno é considerado arcaico, primitivo e inferior.
Essa classificação foi naturalizada e serviu de base a todos os processos civilizatórios da
modernidade, que ocultaram e violaram todos as expressões e formas de saber dos povos e
culturas considerados “tradicionais” submetidos à violência colonial. Todos e todas nós
fomos formados e formadas a partir desse paradigma moderno europeu, considerado
“normal” e universal. Ou seja, a experiência europeia moldou o paradigma da modernidade
liberal capitalista em que vivemos e continua a influenciar – já não sem questionamentos –
nosso modo de compreensão do mundo.
Edgardo Lander (2005), ao expor sobre a constituição histórica das ciências sociais
na Europa, destaca dois elementos que constituem a colonialidade do saber: a suposição de
um processo histórico universal que vai das culturas primitivas à sociedade moderna, a ser
necessariamente atingido por todos os povos, e a elevação do conhecimento produzido na
sociedade liberal moderna à categoria de único padrão universal de conhecimento válido. E
conclui:
Esta é uma construção eurocêntrica, que pensa e organiza a totalidade do
tempo e do espaço para toda a humanidade do ponto de vista de sua
própria experiência, colocando sua especificidade histórico-cultural como
padrão de referência superior e universal. Mas é ainda mais que isso. Este
metarrelato da modernidade é um dispositivo de conhecimento colonial e
imperial em que se articula essa totalidade de povos, tempo e espaço como
parte da organização colonial/imperial do mundo. (LANDER, 2005, p. 13)

Isso significa que as sociedades colonizadas e subalternizadas foram todas
violentadas pela epistemologia eurocêntrica. Fomos impedidos de compreender o mundo
desde dentro, pela nossa própria lente, a partir da nossa história e da nossa experiência
particular, porque a epistemologia oficial e universal da modernidade nos foi imposta.
Significa, também, que conhecemos a história dos povos pelo olhar europeu, que nos
guiamos pelas ciências e pelas categorias inventadas na Europa e que, até hoje, nos
formamos academicamente estudando teorias, conceitos e autores – em sua grande maioria
homens – europeus. Significa, por fim, que nossa sociedade valoriza teses acadêmicas em
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detrimento do saber tradicional de mulheres marcadas como indígenas, por exemplo, ou que
inferioriza a cultura campesina e dos mestres da chuva do sertão do Ceará, porque apenas
o que é testado e provado pela ciência tem valor.
Até

este

ponto,

modernidade/colonialidade

entendemos
traz

que

relevantes

o

pensamento

contribuições

para

descolonial
a

do

grupo

compreensão

da

constituição da América e da modernidade capitalista. O equívoco está na abordagem sobre
a questão de gênero, que reproduz padrões patriarcais e coloniais. Maria Lugones (2010),
em sua análise sobre o Sistema Colonial Moderno de Gênero, critica a concepção de
Quijano sobre gênero - como acesso sexual às mulheres – além de apontar que a categoria
gênero, da forma utilizada pelo autor, não se aplica à mulher colonizada, considerada um
não-ser, por ter sido inventada para refletir as relações de opressão entre o homem branco
burguês heterossexual europeu e a mulher branca burguesa heterossexual europeia. “O
olhar de Quijano pressupõe uma compreensão patriarcal e heterosexual das disputas pelo
controle do sexo […] aceita o entendimento [que oculta] as maneiras pelas quais as
mulheres colonizadas, não-brancas, foram subordinadas e desprovidas de poder”
(LUGONES, 2014, pp. 58-59, tradução nossa). Por essa razão, propõe uma contestação ao
feminismo hegemônico universal e a construção de uma proposta descolonial que articule
os processos de racialização, colonização, exploração capitalista e heterossexualismo.
Mesmo não havendo uniformidade e homogeneidade no feminismo descolonial,
podemos afirmar que essa proposta busca uma compreensão da relação entre a
colonialidade e as categorias gênero, sexo, raça e classe, considerando as múltiplas
fragmentações e realidades das mulheres em seus diferentes contextos. Importa em uma
luta desde dentro pela causa negra, antirracista, camponesa, indígena, lesbiana e periférica,
a partir da perspectiva de que não existe “a mulher”, mas várias mulheres em distintas
situação de opressão, que “o gênero não é o único fator de opressão. Existe a raça, a classe
social, a orientação religiosa; existem coisas relacionadas com a idade e com as distintas
gerações [...]” (ANZALDÚA, 2016, p. 275, tradução nossa). Implica em desmontar posições
identitárias rígidas que impõem uma lógica binária e desconsideram as múltiplas
possibilidades de existência, mas sem desconsiderar que as identidades também são
estratégias politicas de oposição às opressões. Significa desconstruir o mito da neutralidade
científica, reprodutor do sexismo e do racismo, para considerar que o conhecimento é
situado (HARAWAY, 2009), inseparável do contexto social e cultural no qual é produzido.
A proposta feminista descolonial é de crítica à mulher universal e de aposta na
interseccionalidade de várias categorias, sem que haja hierarquia entre elas. É de luta
política coletiva para que os opressores – seja o homem, seja a mulher branca, seja o/a
heterossexual, seja o/a burguês/a – reconheçam seus privilégios e se disponham a deles
abrir mão. É de questionamento à centralidade do pensamento racional cartesiano
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predominantemente masculino e de reconhecimento e valorização das mais diversas formas
de saber das mulheres.
Com efeito, a colonialidade de gênero também se mostra presente na produção e
na disseminação do conhecimento, seja quando nos deparamos com o silenciamento
histórico do saber produzido pelas mulheres, seja quando continuamos, na maior parte do
tempo, baseando nossa formação acadêmica em autores homens.
A questão que nos toca diretamente para o tema aqui proposto está na reprodução
irrefletida dessas colonialidades no âmbito universitário brasileiro, especialmente no
universo jurídico, até mesmo pelos mais críticos pesquisadores e pesquisadoras.
Reproduzimos todo tipo de colonialidade nas salas de aula e em todos os espaços
acadêmicos, mas não nos damos conta disso. A colonialidade do saber, atravessada pela
colonialidade de gênero, vem nos impondo anos e anos de formação acadêmica deficiente.
Não desenvolvemos uma epistemologia própria, não contamos nossa história pela nossa
própria lente – e quando tentamos, ainda silenciamos as mulheres -, não conhecemos
tampouco valorizamos saberes marcados como periféricos – culturas locais, “tradicionais” –
e, sobretudo, estudamos muito pouco as mulheres, especialmente as mulheres negras.
Quando teorizamos e ensinamos com respaldo exclusivamente, ou em sua maior
parte, em pensadores – homens - europeus e norte-americanos, estamos sendo coloniais.
Quando importamos teorias de outros países para tentar solucionar problemas da nossa
realidade, estamos sendo coloniais. Quando impomos o método cartesiano e a
superioridade da ciência aos nossos alunos e alunas, estamos sendo coloniais. Quando
desprezamos outras formas de criatividade, como a arte, estamos sendo coloniais. Quando
estudamos mais os autores homens e desprezamos as autoras mulheres, estamos sendo
coloniais.
Em resumo, as universidades brasileiras estão marcadas pela colonialidade e
nosso saber continua colonizado e preso aos padrões modernos europeus. Se quisermos
uma educação para a liberdade, precisamos descolonizá-la, descontruindo esse paradigma
eurocêntrico que nos impede de olhar e compreender o mundo a partir de nossos próprios
marcos.
É por tudo isso que o pensamento descolonial propõe, então, uma desobediência
epistêmica a esse paradigma epistemológico eurocêntrico e racional constitutivo da
modernidade, de modo que possamos compreender a realidade desde a perspectiva dos
subalternizados e subalternizadas, pensando a partir do nosso contexto. No cenário latinoamericano - tão marcado pela desigualdade social – essa inversão das lentes de análise é
fundamental para que possamos realmente compreender olhares e vozes que foram
silenciados pelo saber “oficial”. Mas, longe de pensarmos em uma inversão absolutista e
fundamentalista – “não é suficiente ficar no lado oposto, gritando preguntas, questionando
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convenções brancas, patriarcais. Uma postura antagônica obriga a pessoa a um duelo entre
opressor e oprimido [...], ambos reduzidos a um denominador comum de violência”
(ANZALDÚA, 2016, p. 135, tradução nossa) -, apostamos em um “pensamento fronteiriço”
que possa superar a modernidade eurocentrada a partir da redefinição de conceitos como
humanidade, cidadania, democracia e direitos humanos, desde a visão dos subalternizados.
Descolonizar então supõe entender a complexidade das relações e
subordinações que se exercem sobre aqueles/as considerados ‘outros. O
Feminismo Negro, o feminismo chicano e o feminismo afro e indígena na
América Latina são propostas que complexificam o quadro de poder nas
sociedades pós-coloniais, articulando categorias como a raça, a classe, o
sexo e a sexualidade a partir das práticas políticas de onde surgem
interessantes teorias não só no feminismo mas nas ciências sociais em seu
conjunto. São propostas que tem feito frente à colonialidade do poder e do
saber e temos que reconhecê-las para alcançá-las. (CURIEL, 2007, p. 100,
tradução nossa)

3 A COLONIALIDADE NO ENSINO JURÍDICO BRASILEIRO: “NÃO É FÁCIL DAR NOME
À NOSSA DOR3”
Neste tópico, falaremos não apenas com base em autores consagrados – em sua
maioria homens brancos – que dissertam sobre o ensino jurídico no Brasil; nesse tema, é
importante falarmos do nosso lugar de professoras de cursos de direito, uma na qualidade
de professora titular da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, outra como professora de cursos de direito de faculdades particulares do Estado do
Ceará, ambas com mais de 14 anos de prática docente. É fundamental compartilharmos
nossas vivências, de modo a fissurar a predominância masculina na esfera acadêmica, e,
sobretudo, de valorizar esse saber outro da experiência. A descolonização da universidade
precisa passar, inclusive, pela aceitação e pela valorização de todas as formas de
conhecimento.
Vimos anteriormente que as universidades brasileiras estão presas às amarras
coloniais e continuam reproduzido todo tipo de colonialidade. No ensino jurídico, o cenário
não é diferente; ao revés, é agravado pelas marcas de uma tradição conservadora e elitista
que sempre cultuou o bacharelismo e o tecnicismo, mantendo os/as profissionais do direito
alheios aos problemas sociais que nos afligem4.
Essa tradição pode ser muito bem explicada pela formação – e continuidade - do
pensamento político-social brasileiro, seja em sua corrente conservadora, que sempre
defendeu a centralidade estatal e a autoridade predominando sobre a liberdade, seja em
sua corrente liberal, que sempre objetivou o progresso da sociedade e a expansão da
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Referência à frase da feminista negra bell hooks, em texto sobre a dor das mulheres que teorizam a
partir do lugar da dor e da luta. (hooks, 2013, p. 103)
4
Sobre a história dos ensino jurídico brasileiro, conferir: RODRIGUES, Horácio Wanderei. Ensino
Jurídico: saber e poder. São Paulo: Acadêmica, 1988; BASTOS, Aurelio Wander. Ensino jurídico no
Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.
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liberdade individual, apostando na boa lei, nas reformas políticas e na construção
institucional (BRANDÃO, 2005). Essas ideias, ainda dominantes na sociedade brasileira,
influenciaram diretamente a mentalidade jurídica do país: desde o início os cursos jurídicos
estavam mais preocupados em atender aos interesses estatais e das elites econômicas,
estando a concepção - dogmática - de direito em perfeita sintonia com esses interesses.
Hoje, o cenário não é tão diferente 5 , notadamente quando observamos a proliferação
ilimitada de faculdades privadas, em plena harmonia com as demandas do mercado.
O fato inconteste é que a ideologia jurídica sempre serviu ao sistema capitalista –
hoje serve ao neoliberalismo -, sendo o direito a forma jurídica do capital (MASCARO,
2013)6. No ensino, esta relação direito-capital fica clara nas supostas “modernizações” dos
currículos jurídicos, realizadas “para servir à ideologia tecnocrática ou ao desenvolvimento
capitalista, dependente e atado à dominação multinacional. Isto apenas produz ‘mão de
obra’ especializada, para o staff do Estado ou do big business” (LYRA FILHO, 1980, p. 8).
Mais de 190 anos depois da criação das primeiras faculdades de direito no Brasil, a
maioria

dos

cursos

jurídicos

continua

apresentando

as

mesmas

características

conservadoras e as mesmas tendências elitistas que distanciam estudantes e profissionais
das desigualdades que constituem nossa realidade. Da sala de aula à sala dos professores,
no ensino, na pesquisa e na extensão, o cenário é o mesmo: docentes e discentes
preocupados com o ensino/aprendizado da lei e da jurisprudência, ancorados em
concepções liberais e universalistas, sem viés crítico, que reduzem o direito às normas
postas pelo Estado7, e, por consequência, inviabilizam uma compreensão histórica e política
dos problemas sociais do país. As questões relacionadas à colonialidade, como raça,
classe, gênero e sexualidade, não fazem parte desse horizonte e acadêmicos e acadêmicas
nem de longe estão preparados para enfrentar o sexismo e o racismo que nos permeiam.
O paradigma jurídico-dogmático que domina o ensino nas faculdades de
direito não tem conseguido ver que na sociedade circulam várias formas de
poder, de direito e de conhecimento que vão muito além do que cabe nos
seus postulados. [...] as faculdades de direito acabam criando uma cultura
de extrema indiferença ou exterioridade do direito diante das mudanças
experimentadas pela sociedade. (SANTOS, 2011, pp. 86-87)
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A diferença é que hoje as faculdades de direito não são mais totalmente controladas e financiadas
pelo Estado (BERNER, 2017), o que de nenhuma meneira significa distanciamento dos interesses do
neoliberalismo.
6
Segundo o autor, na atualidade, o saber jurídico vem se deixando influenciar por referências anglosaxãs para atender às exigências econômicas de empresas e capitais norte-americanos: “Tal
ampliação teórica é, ao mesmo tempo, uma sofisticação de seus argumentos, uma toma de de
posição por uma universalização de direitos individuais e, em especial, um afastamento do direito das
lutas por transformação social. [...] Preceitos ideológicos capitalistas são enunciados sem
subterfúgios como sentidos imediatos do direito. A quantificação econômica do direito é o corolário
último dessa sofisticação do saber jurídico brasileiro. (MASCARO, 2016, p. 24)
7
Como ensina Roberto Lyra Filho (1980, p. 8), os problemas do ensino jurídico estão diretamente
relacionados à concepção que se tem de direito, pois “sem tal reflexão, acabaríamos preconizando
um ensino jurídico, o tradicional, que só transmite a lei do mais forte e chama de não jurídico o direito
dos oprimidos”.
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No âmbito do ensino, a grade curricular prioriza a técnica e as disciplinas
dogmáticas, especialmente o direito penal e o direito civil, com pouca ênfase em disciplinas
propedêuticas, como filosofia, sociologia e antropologia, e sem nenhuma transversalidade
com os estudos de gênero, classe e relações étnico-raciais8. O debate de gênero, quando
existente, se dá entre mulheres feministas e em grupos de pesquisa ou disciplinas
específicas – frequentados, em sua maioria, por mulheres. E, nós, professoras mulheres
feministas, somos frequentemente questionadas por nossas posições, categorizadas como
aquelas que estudam assuntos de menor importância ou “não-jurídicos” e, até mesmo,
diminuídas em nossa credibilidade teórica. Mais de uma vez, uma das autoras foi referida
por colegas docentes como “aquela professora de direitos humanos”, em tom pejorativo.
As questões de gênero e raça praticamente não são abordadas nas disciplinas
clássicas do direito. Não há, por exemplo, uma hermenêutica jurídica que problematize
questões de gênero tampouco um direito civil que aborde questões raciais. A criminologia
crítica, que mostra como o direito penal nada mais é que uma forma de controle social de
pessoas negras e pobres, ainda é pouco estudada, e até mesmo uma disciplina como o
direito do trabalho passa ao largo das questões sobre divisão racial e sexual do trabalho.
Uma análise dos programas de disciplina e da bibliografia indicada nas faculdade de direito,
em qualquer lugar do país, confirma tais assertivas. Aliás, professores e professoras
permanecem utilizando e indicando autores “clássicos”, que, em sua maioria, são homens
brancos da elite jurídica brasileira, e, na bibliografia complementar, listam renomados
teóricos europeus ou norte-americanos – que, coincidentemente, também compõem uma
elite de homens brancos. O Direito Constitucional talvez seja o melhor exemplo dessa
predominância masculina branca e da influência estrangeira nos conteúdos e bibliografias
dos cursos jurídicos.
Por outro lado, o modelo adotado é o do ensino bancário (FREIRE, 1987), por meio
do qual professores depositam informações a serem memorizadas pelos discentes. Sem
nenhuma formação em pedagogia, professores e professoras de direito – que, em sua
maioria, exercem uma profissão jurídica de destaque - ministram aulas ditando a letra da lei
e fazendo comentários a partir de decisões judiciais e da doutrina manualesca, sem nenhum
tipo de diálogo com os alunos e alunas. Sem estimulo à criticidade e à criatividade, estes se
limitam a copiar – ou, em tempos de selfies, a tirar fotos do quadro – e a decorar o que lhes
é passado, acumulando informações sem nenhuma reflexão crítica ou relacionada à
realidade social. Professores e professoras muitas vezes lecionam por status social ou por
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Boaventura de Sousa Santos (2011) registra que, no relatório “Sistema Judicial e Racismo”, feito em
2004 pelo Centro de Estudios de las Américas, o movimento negro brasileiro apontou a carência de
formação em racismo dos profissionais do direito.
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vaidade, pouco se preocupando em aprender e praticar novas metodologias que
proporcionem a autonomia e a emancipação dos alunos. E nós, professoras mulheres
feministas, somos pautas de comentários hostis quando inovamos e colocamos em prática
metodologias ativas que descontroem o formato tradicional de ensino.
Na esfera da pesquisa, percebemos que as investigações se limitam à elaboração
dos trabalhos de final de curso ou, quando muito, à iniciação científica, cuja temática
dificilmente ultrapassa questões doutrinárias e jurisprudenciais e quase nunca traz relatos
de experiência com movimentos sociais e grupos subalternizados. Continuamos realizando
pesquisas predominantemente teóricas e embasadas em autores europeus - homens, na
maioria das vezes – e com metodologias clássicas que pregam uma neutralidade e uma
objetividade científica inexistentes.
É mínimo o quantitativo de pesquisas de campo e do uso da pesquisa-ação e de
metodologias como o grupo focal e a história oral, por exemplo; quando ultrapassam a
teoria, as pesquisas jurídicas se limitam a análises dados, de processos ou de sentenças
judiciais, ou trazem uma análise comparativa entre sistemas jurídicos de países diversos. Se
verificarmos as pesquisas com temáticas feministas ou que abordem questões raciais, o
resultado será semelhante. E nós, pesquisadoras mulheres feministas, sofremos da mesma
discriminação narrada anteriormente: somos consideradas pesquisadoras de menor valor,
por trabalharmos temas destituídos de cientificidade e sem relevância para a evolução do
direito.
Exemplificando este lamentável cenário, na Faculdade Nacional de Direito, dos 46
(quarenta e seis) projetos de pesquisa com financiamento público no ano de 20169, no curso
de graduação, apenas 2 (dois) abordam questões de gênero, nenhum deles trata de
questões raciais e 1 (um) projeto tematiza a arte - um saber subalternizado - como
instrumento de luta por direitos humanos. Quando olhamos para os grupos de pesquisa da
graduação, ativos em 201810, constatamos que apenas 1 (um) deles, do total de 7 (sete),
tematiza a violência de gênero e nenhum se relaciona às questões raciais.
Por seu turno, a extensão, em geral, é reduzida à prática jurídica em escritórios
modelos e/ou ações de assistência jurídica em locais públicos, que se limitam a tirar dúvidas
ou a realizar atendimentos jurídicos. Em algumas instituições, a extensão é prevista como
disciplina da grade curricular, limitando-se a proporcionar debates teóricos em sala de aula;
em outras, ela simplesmente não existe – ou aparece em forma de visita externa a

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
9

Dados disponíveis no site da Faculdade Nacional de Direito, no endereço:
<http://www.direito.ufrj.br/images/stories/_direito/arquivos/documentos/alunos_bolsistas_2016.pdf>.
Acesso em: 25 abr. 2018. Não existem dados do ano de 2017.
10
Dados disponíveis no site da Faculdade Nacional de Direito, no endereço:
<http://www.direito.ufrj.br/index.php/grupos-projetos>. Acesso em: 25 abr. 2018.
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instituições jurídicas, somente para que a faculdade cumpra as exigências do Ministério da
Educação.
É de se lamentar que muitas faculdades, marcadas por um fascismo do
apartheid social, transformaram-se em castelos neofeudais, onde só podem
entrar aqueles que fazem parte do seu corpo discente e docente. De
maneira flagrante, as faculdades de direito têm-se mostrado herméticas ao
diálogo com os grupos sociais, bem como com outras áreas do saber,
científico ou não. (SANTOS, 2011, p. 89)

E, em regra, nas ações de extensão também não encontramos transversalidade
com as temáticas de raça e de gênero ou apoiadas em teorias feministas, muito menos a
valorização das ações que problematizam as relações de colonialidade. Ao contrário, nós,
mulheres e professoras feministas, somos alvos de crítica por desenvolvermos projetos
“não-jurídicos” – não faz muito tempo, soubemos de críticas ao nosso projeto de extensão
que trabalha direito e arte no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, na perspectiva da
descolonialidade do conhecimento e da valorização de outros saberes como instrumento de
luta por direitos humanos, sob os argumentos da desimportância e da “não-juridicidade.”
Na melhor das hipóteses, alunos e alunas se organizam, muitas vezes
informalmente e sem reconhecimento institucional, em coletivos de assessoria jurídica
popular que realizam extensão e educação popular nos moldes freirianos. Apesar de
contarmos com vários SAJUs, NAJUPs, CAJUs e coletivos do tipo por todo o Brasil,
sabemos que esse número é insuficiente, que as dificuldades são imensas e que a maioria
dos grupos tem poucos participantes – 5 a 12 alunos, em média. Ou seja, a atuação desses
grupos não abrange a totalidade dos discentes, sendo, por vezes, até desconhecida da
maioria deles.
Nesse ponto, a Faculdade Nacional de Direito da UFRJ tem bons exemplos: desde
2012, o Najup Luiza Mahin realiza extensão com grupos subalternizados, como o MST e
comunidades quilombolas do Rio de Janeiro. Há também o curso de extensão Promotoras
Legais Populares, com o objetivo de sensibilizar mulheres e estudantes para questões de
gênero, a partir da troca de experiências e dos aportes das teorias feministas.
Ainda assim, na FND, das 10 (dez) atividades de extensão ativas em 2018 11 ,
apenas 4 (quatro) trabalham com grupos subalternizados – incluindo os dois já citados – e
apenas dois deles tematizam questões raciais (o NAJUP, no trabalho com quilombolas, e o
projeto sobre mulheres presas no Rio de Janeiro - que, em sua maioria, são mulheres
negras). Por isso, insistimos, apesar das excelentes iniciativas existentes, ainda não temos
nas faculdades de direito uma prática extensionista abrangente e eficaz, capaz de cumprir a
contento a finalidade de colocar os universitários em contato com a realidade social e
proporcionar uma prática descolonial.
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Dados disponíveis no site da Faculdade Nacional de Direito,
<http://www.direito.ufrj.br/index.php/grupos-e-projetos>. Acesso em: 25 abr. 2018
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A

UNIVERSIDADE:

METODOLOGIAS

FEMINISTAS

E

DESCOLONIAIS QUE NOS ENSINAM A TRANSREDIR
Compreendendo as colonialidades da universidade e as marcas conservadoras do
ensino jurídico brasileiro, apresentaremos opções metodológicas descoloniais e feministas
rumo à descolonização da universidade.
Porém, antes de pensarmos em qualquer prática universitária, é fundamental
descolonizarmos o nosso olhar e o nosso agir, tanto em nosso cotidiano como em nossa
atuação profissional. Se é importante questionarmos o que é o saber e a quem ele serve na
modernidade capitalista, mais importante ainda é criarmos consciência da subalternização
oriunda da hierarquia colonial que divide o mundo em humanos e não-humanos e
enxergarmos em que medida reproduzimos essa colonialidade em nossa práxis. Ou seja, a
mera modificação de conteúdos ensinados/estudados e a adoção de metodologias
descoloniais não levará à descolonização do saber se não problematizarmos nossa própria
atuação acadêmica, seja como docentes, seja como discentes. A opção descolonial requer
uma profunda mudança de perspectiva em nossas vidas para que tenhamos um discurso
coerente com nossa prática. Reconhecer colonialidades para desestabilizá-las, nos
descolonizarmos para praticar a descolonialidade.
[‘…] é inquestionável que um mudança nos conteúdos que são implantados
nas instituições educativas será ociosa e improdutiva se não gerar efetivas
transformações na própria concepção do que signfica conhecer, em quem e
para quem se produz o saber, em encontrar as vias para desprender-se de
objetos de estudo e métodos disciplinares com a finalidade de reflexionar
sobre problemáticas que afetam ‘a vida no lugar’ (PALERMO, 2014, p. 126,
tradução nossa)

Por isso, começamos apresentando pedagogias descoloniais que não dizem
respeito diretamente ao universo restrito da sala de aula, para que possamos compreender
a descolonialidade como opção de desprendimento do que está dado, ou seja, como opção
de desaprendizagem para uma nova aprendizagem que vai nos conectar com outro modo
de ser, estar, pensar, agir e reagir no mundo. Tais pedagogias servem, primordialmente, às
lutas sociais de libertação de povos e comunidades subalternizadas e muito nos ensinam
sobre outro modo de olhar. Acreditamos que, a partir delas, podemos reinventar a pesquisa
e a extensão universitárias por meio de práticas desde e com povos e comunidades
colonizados.
Iniciamos com a feminista aymara-boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, que se
destaca pela prática da historia oral andina e da sociologia das imagens. Cusicanqui foi uma
das fundadoras da THOA – Taller de Historia Oral Andina, plataforma de investigação
historiográfica dos anos 80 que recuperou a histórico dos movimentos indígenas na Bolívia,
buscando o resgate da memória coletiva e a afirmação/projeção do povo indígena como
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cultura, teoria e epistemologia. “A partir de uma espécie de micropolítica situada e
iconoclasta, o trabalho de história oral rompia também com o mito de umas comunidades
indígenas invisibilizadas no isolamento e na pobreza e enclausuradas em um passado de
imobilidade e penumbra cognitiva” (RIVERA CUSICANQUI, 2015, p. 15, tradução nossa).
Esse específico trabalho de história oral se deu durante longos períodos de assembleias,
encontros culturais, reuniões internas, rituais, marchas e manifestações públicas, por meio
de diálogos bilingues12 e interculturais ancorados na escuta ativa e densa, que resultaram
em diversas formas de comunicação não escrita: teatro, rádio-novela, vídeo e exposição
fotográfica.
A partir dessa experiência, de divergências com o desvirtuamento da THOA e da
constatação de que os meios audiovisuais tocam mais a sensibilidade humana do que a
palavra escrita, a autora passou a explorar a sociologia das imagens, trabalhando com
fotografias, telas, e, principalmente, produzindo vídeos – como o documentário ficcional Wut
Walanti: Lo irreparable – o qual, sintetizando texto e imagem, conta o vivido explorando
outras sensibilidades. Com os vídeos, Cusicanqui passou a trabalhar a história oral a partir
da montagem de relatos gravados e a relacioná-la com metáforas que abrem as
possibilidades reflexivas. Assim, a ideia central da sociologia das imagens é
o trabalho de reflexão sobre e a partir das práticas do olhar. Ver e olhar,
olhar e representar, são caminhos que devem ser percorridos com uma
consciência do self – o eu do investigador – que a maioria das matérias
acadêmicas ignora. Esta consciência do eu começa por distinguir o olhar
focalizado do olhar periférico, e de praticar ambos através de andanças
etnográficas de rua, que se refletem nos registros. As formas de registro vão
variando desde a descrição escrita até a busca de diálogos horizontais com
as pessoas que serão fotografadas. (RIVERA CUSICANQUI, 2015, p. 295,
tradução nossa)

As práticas da autora boliviana nos abrem múltiplas possibilidades para a pesquisa
e a extensão no direito, especialmente na área dos direitos humanos. A história oral e a
sociologia das imagens são metodologias feministas que muito nos ensinam sobre o olhar
descolonial e possuem um efetivo potencial emancipatório, tanto no que concerne ao
resgate histórico e à memória coletiva de grupos marginalizados – e aqui no Brasil não
faltam povos indígenas, quilombolas e outras comunidades nominadas de “tradicionais” que
permanecem subalternizados – como no que diz respeito à modificação da nossa forma de
olhar o mundo.
Para tanto, devemos praticar o exercício permanente da crítica e da autocrítica. Por
isso, merece atenção a denúncia da autora sobre o colonialismo interno que reproduzimos
na academia e nas políticas públicas. Para a autora (2010), há um discurso multicultural
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Cusicanqui (2015) defende o bilinguismo como prática descolonizadora, na medida em que só o
uso das diversas línguas possibilita um diálogo de igual para igual com povos e comunidades que
não falam a língua hegemônica.
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liberal que teatraliza povos indígenas sob a justificativa do reconhecimento de direitos, mas
que, na verdade, não passa de uma nova forma de colonização por parte das elites internas.
Resumidos a funções simbólicas a serviço do espetáculo midiático-estatal, indígenas são
tratados como objetos e não como sujeitos de sua própria história. Ela se refere às políticas
estatais de “proteção” e “reconhecimento” dos indígenas da Bolívia, mas a reflexão cabe
perfeitamente a todo tipo de política pública brasileira que, com o mesmo argumento,
objetifica grupos oprimidos e os insere numa lógica de mercado. Do mesmo modo, a classe
intelectual reproduz internamente a colonialidade quando constrói pirâmides de capital
simbólico nas universidades da América Latina que, conectadas a universidades norteamericanas13, elegem grupos subalternizados como objeto de estudo, sem interagir, de fato,
com as populações estudadas.
Tais reflexões nos fazem perceber a necessidade de mantermos um cuidado
constante em nossas atividades. Não podemos incorrer no erro dessa teatralização ou no
uso de pessoas como objeto/mercadoria, tampouco estabelecer relações hierárquicas que
retirem a agência e a centralidade de quem sempre esteve à margem.
Na mesma linha, com base nas teorias de Frantz Fanon, Paulo Freire e Zapata
Olivella, Catherine Walsh (2014), que tem sua prática acadêmica vinculada a movimentos
indígenas e afrodescendentes do Equador e da Bolívia, propõe o uso da escrita da memória
coletiva de povos e comunidades que vivem da tradição oral, como meio de dar visibilidade
à diferença ancestral e à lutas desses grupos diante das políticas públicas dirigidas às
questões envolvendo racismo e discriminação.
Um exemplo se encontra no uso da memória coletiva entre as comunidades
do afro-Pacífico equatoriano impactadas pelo extrativismo, o cultivo de
palma e a situação de violência provocada pela regionalização do conflito
colombiano e pela cumplicidade entre narcotraficantes, interesses
capitalistas e extrativitas e o suposto esquecimento estatal. (WALSH, 2014,
p. 66, tradução nossa)

Para ela, a metodologia descolonial orienta inversões e rupturas conceituais e
possibilita nossa compreensão sobre a resistência e existência desses povos e
comunidades diante do horizonte colonial, fortalecendo as relações de aprendizado. A
finalidade da escrita da memória é, segundo a autora, um forma de posicionar o significado
dessa diferença e reconhecer saberes, cosmovisões, espiritualidade e o bem-estar coletivo,
como o sumak kawsay ou o bem viver postulado pelos povos indígenas, de modo que estas
vozes sejam ouvidas, dentro e fora da academia. A ideia é pensar desde (Fanon) e com
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Rivera Cusicanqui (2010) critica o grupo modernidade/colonialidade, pela sua atuação verticalizada
e pelos neologismos do pensamento descolonial, bem como o fato de o grupo ter obtido
reconhecimento – e criado “novos gurus” – em razão da atuação em universidades norte-americanas.
Pensamos que esta crítica é importante, porque nos alerta para o risco de sermos coloniais em
nossas salas de aula e em nossas instituições, ainda que tenhamos o discurso descolonial.
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(Freire) os seres colonizados, de modo coletivo e intercultural, possibilitando aprendizagens
e desaprendizagens libertadoras.
Adentrando nos muros da universidade, trazemos a proposta da feminista negra
bell hooks (2013). Em sua obra Ensinando a transgredir, a autora propõe uma pedagogia
engajada, a partir de um modelo holístico de aprendizado baseado no pensamento crítico,
na educação como prática da liberdade e na possibilidade de um ensino que não reforce os
sistemas de dominação existentes. A ideia dessa prática pedagógica é valorizar a expressão
dos alunos e alunas e criar um sentimento de comunidade, que reconheça o valor de cada
voz individual e que deixe todos à vontade para participar e compartilhar suas experiências,
especialmente mulheres e alunos negros que não se sentem seguros para falar em
ambientes dominados por homens brancos.
Segundo minha experiência, um dos jeitos de construir a comunidade na
sala de aula é reconhecer o valor de cada voz individual. Cada aluno das
minhas turmas tem um diário. Muitas vezes, eles escrevem parágrafos
durante a aula e leem uns aos outros [...] Ouvir um ao outro (o som das
diferentes vozes), escutar um ao outro, é um exercício de reconhecimento.
Também garante que nenhum aluno permaneça invisível na sala. (hooks,
2013, p. 58).

A autora nos fala do necessário enfrentamento, em sala de aula, das opressões de
raça, gênero e classe social, tanto por meio do diálogo aberto e participativo sobre esses
temas, em que a centralidade esteja na voz dos alunos e alunas, como por meio do
autoquestionamento sobre o modo “como não só nosso processo pedagógico, mas também
nossa autoapresentação costumam ser moldados pelas normas de classe média” (2013, p.
245). Ou seja, a mudança não pode ser somente de conteúdo, mas deve ser metodológica,
o que passa, necessariamente, pela autocrítica do próprio docente em reconhecer sua
localização. Para ela, devemos ter em mente que “o racismo, o sexismo e o elitismo moldam
a estrutura da sala de aula, predeterminando uma realidade vivida de confronto entre os de
dentro e os de fora que muitas vezes já está instalada antes mesmo de qualquer discussão
começar” (2013, p. 113) e que, por isso, precisamos criar estratégias pedagógicas que
fissurem esse modelo pré-determinado e rompam o tradicional silenciamento, e isso
acontece afirmando a presença dos alunos e alunas e seu direito de falar, priorizando a
narrativa confessional e relacionando a experiência individual com a realidade concreta e
com a temática estudada. Se todos, e não somente os grupos marginalizados, somos mais
estimulados a participar dos debates quando o tema tem relação direta com nossas vidas,
encontramos, então, o caminho para um aprendizado prazeroso.
A autora enfatiza, ainda, que uma pedagogia engajada deve ser crítica, flexível às
mudanças dos planos de aula de acordo com cada turma, consciente de sua dinamicidade,
desapegada da obsessão por notas e avaliações e resistente ao formato da aula-
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espetáculo. E, para nossa alegria, pontua o lugar de Eros e do erotismo em sala de aula, o
que nos faz lembrar da carnavalização waratiana14: as aulas devem ser espaços de prazer,
entusiasmo e amor, sem que isto se confunda com falta de seriedade, e os professores e
professoras podem amar e ser amados por seus alunos e alunas.
Sobre as dificuldades enfrentadas pela pedagogia engajada, bell hooks (2013)
alerta: professores e professoras temem aderir às novas práticas por receio de não serem
respeitados ou de serem considerados pouco acadêmicos, alunos e alunas não se adequam
em razão do hábito da educação bancária, todos temem as tensões inerentes às
problematizações sobre opressões de gênero, raça e classe, docentes têm medo de perder
o controle da sala de aula, discentes nem sempre conseguem se libertar de suas próprias
amarras e se entregar à prática libertadora.
A experiência de bell hooks nos faz pensar em novas metodologias feministas e
descoloniais para a sala de aula das faculdades de direito. Podemos começar retirando a
centralidade da voz docente e praticando a escuta ativa dos alunos e alunas sobre suas
próprias experiências, em encontros que se organizem em círculos e aproximem os
participantes de forma horizontalizada. Precisamos descer do pedestal em que a cultura
bacharelesca nos colocou e horizontalizar nossas relações, de modo a estimular a
autonomia e a criticidade discente e a fissurar o silenciamento próprio dos cursos de direito,
hoje cada vez mais frequente em aulas que mais parecem cursos preparatórios para
concursos. Mudar o formato dos seminários/congressos também é premente, não só para
que as mesas cumpram a paridade de gênero e raça, mas para que não haja mesas no
formato tradicional: uma “autoridade” no tema fala sozinha em um palco elevado e os
presentes apenas escutam, tendo a fala oportunizada somente ao final, quando sobra tempo
para perguntas. Temos que trazer a sociedade para dentro dos nossos debates, inserindo
representantes das comunidades e dos grupos subalternizados, para que falem desde o seu
ponto de vista.
É fundamental, também, a abordagem do pensamento crítico, não dogmático, e a
tematização, em todas as disciplinas, das opressões de gênero, raça e classe, de forma
contextualizada com as desigualdades constitutivas da sociedade brasileira. Precisamos
reestruturar a matriz curricular e as bibliografias de cada disciplina e, cada vez mais, realizar
eventos jurídicos sobre esses temas.
Igualmente na perspectiva intramuros, Zulma Palermo (2014) nos apresenta um
detalhado relato sobre vários encontros realizados em universidades latino-americanas
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“A carnavalização da sala de aula atrai, seduz como lugar de transgressão; é um ‘jardim suspenso’
no irreal mundo da universidade que abre uma brecha, para que se sintam queridos em seus
impulsos vitais aqueles que neles se instalam”, permitindo a quebra das relações autoritárias e
hierarquizadas e “a experimentação do desejo, assim como as manifestações de afeição”. (WARAT,
2000, pp. 148-150)
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(reuniões, seminários, jornadas, colóquios), dos quais participaram docentes e discentes
com a finalidade de pensar sobre práticas pedagógicas descoloniais. Partindo da premissa
do diálogo horizontal e participativo, da centralidade dos “saberes fora do lugar” e da
reconstrução das genealogias locais, o relato traz algumas estratégias descoloniais
apontadas nas discussões: a) reflexão crítica sobre a literatura clássica e busca por opções
fora das correntes e escolas estéticas que foram moldadas pelo ocidente e que manipulam a
linguagem com conceitos e categorias considerados universais. Se a linguagem molda os
imaginários e produz nossas subjetividades, precisamos modificá-la, e isto passa pelo uso
de novos conceitos e categorias; b) insurgência contra a imposição da língua hegemônica e
reconhecimento de outras línguas; c) reescrita da história a partir da genealogia das
comunidades e dos povos colonizados, notadamente a partir de investigações acadêmicas;
d) abandono de currículos e textos oficiais que invisibilizam as diferenças, para que o
docente, falando a linguagem dos estudantes, possa dar centralidade à voz e à experiência
de vida deles, deixando-os à vontade para tomar a palavra na sala de aula; e) recuperação
da afetividade ocultada pelo cientificismo ocidental; e f) centralidade das “histórias mínimas”
locais, em contraposição a uma história única universal.
Ao final, a autora traz algumas conclusões dos debates, das quais destacamos a
preocupação com o lugar de enunciação, o entrecruzamento entre práticas e saberes e a
necessidade de promoção de ações concretas, que vão desde “a que cânone responde o
corpo de leituras que propomos aos estudantes, que teóricos legitimamos a partir da
bibliografia obrigatória, com que critérios avaliamos, como estruturamos os conteúdos [...]
(PALERMO, 2014, p. 144, tradução nossa)
5 ENTÃO...
A experiência dessas autoras feministas nos inspira a pensarmos em nossas
próprias possibilidades de descolonizar o ensino jurídico no Brasil.
Para a sala de aula: encontros com formatos diferentes, de preferência com todos
em círculo, dentro e fora da universidade, que abandonem as longas exposições dogmáticas
e teóricas e permitam um diálogo participativo, com a centralidade da voz dos alunos e
alunas; abordagem das opressões de gênero, raça e classe de forma transversal em todas
as disciplinas15, além da inclusão de disciplinas eletivas e, sobretudo, obrigatórias sobre
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
15

Concordamos com as muitas críticas à estrutura arbórea e disciplinar da universidade, que
fragmenta o conhecimento numa perspectiva cartesiana, mas pensamos que começar pela mudança
da matriz curricular é uma possibilidade mais concreta, pelo menos no Brasil. Sobre o tema, Santiago
Castro-Gómez (2007, p. 87, tradução nossa) traz ideias interessantes: “uma universidade onde os
estudantes possam ser coautores de seus próprios planos de estudo, matriculando-se, já não nas
estruturas fixas de um programa particular, mas em uma rede de programas. O estudante poderia
navegar, assim, entre diversos programas de pós-graduação e graduação, conectados em rede, não
somente no interior de uma só universidade, senão em várias universidades. Penso em uma estrutura
onde os professores possam pertencer a vários departamentos, facilitando assim o exercício da
transdisciplinariedade […]. Penso na utilização massiva das novas tecnologias para a criação de
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esses temas – direito e estudos de gênero I e II, direito e questões raciais I e II e direito e
diferenças de classe I e II, deveriam fazer parte da matriz curricular de todo curso de direito;
uso de metodologias ativas que estimulem o raciocínio crítico, como a realização de debates
e exercícios coletivos sobre casos práticos que envolvam sexismo, racismo e diferenças de
classe; exibição e debate de documentários que abordem tais temas, com a participação de
pessoas que representem a temática escolhida – em uma aula sobre direito à cidade, por
exemplo, poderia participar um representante do MTST.
Para a pesquisa: realização de pesquisas de campo, usando metodologias e
técnicas ativas, tais como a pesquisa militante, a pesquisa-ação, a observação participante,
os grupos focais e a história oral, de modo a aproximar os acadêmicos da realidade social,
porque se “para os pesquisadores acadêmicos o ponto de partida é o mundo ‘lá fora’[...]
para o povo em geral, o problema é ‘a nossa terra’ e ‘a nossa gente’”. (D’SOUZA, 2010, p.
160). Este uso se faz necessário tanto nos trabalhos de final de curso como na iniciação
científica, mas, principalmente, nos projetos de pesquisa do corpo docente. É importante
que as faculdades organizem cursos e oficinas sobre essas metodologias, para que todos
se capacitem nessas práticas. Neste aspecto, merece destaque a Rede de Pesquisa
Empírica em Direito, organização de pesquisadores envolvidos com pesquisa empírica, que,
desde 2011 vem promovendo encontros que capacitam os participantes nas práticas de
campo16.
Também devemos ampliar e diversificar os temas das pesquisas, abordando as
colonialidades de gênero, raça e classe, de modo a problematizar a realidade social
brasileira e questões do contexto local onde vivem os alunos e alunas: uma aluna moradora
da Maré investigando as relações de gênero e a violação de direitos das mulheres na
comunidade, um aluno do sertão do Ceará pesquisando as

violações de direitos da

comunidade quilombola de sua cidade. É espantosa a carência de pesquisas no direito que
problematizam questões locais. Uma das autoras, em sua experiência docente em
faculdade do sertão cearense, constatou que, em 10 anos de curso, apenas dois TCCs
abordaram temas relacionados às peculiaridades do município, ambos na área do direito
ambiental: um sobre a (falta de) arborização da cidade e outro sobre a crise hídrica e a seca
no sertão.
Para a extensão: prévia capacitação do corpo docente e discente em educação
popular e assessoria jurídica popular, baseadas na pedagogia de Paulo Freire. Sem
compreendermos o que funda a pedagogia como prática da liberdade, e o sentido de
emancipação, não conseguiremos fazer uma boa ação extensionista; realização de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
programas virtuais, desescolarizados, em que o aprendizado possa ser interativo com as máquinas”.
Recomendamos a obra Pesquisar empiricamente o direito (2017), lançada pela REED no Encontro
de 2017, em Feira de Santana, na Bahia, do qual participamos.

16

90

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

atividades fora dos muros da universidade, organizadas em conjunto com grupos
subalternizados, a partir de suas demandas, que não se reduzam a encontros pontuais, mas
sejam contínuas e durante um tempo considerável; proposição de atividades que abordem,
de forma interseccional, gênero, raça e classe, ainda que o tema seja mais amplo – por
exemplo, nosso projeto “A arte e a luta por direitos humanos no Complexo da Maré”, da
FND, realizará, na próxima fase, oficinas envolvendo música e racismo, a partir da demanda
do grupo com o qual trabalhamos.
Cremos que todas essas práticas podem moldar um novo horizonte universitário.
Reconhecemos que as dificuldades são imensas, dada a resistência dos mais apegados à
tradição jurídica e à força do mercado neoliberal, que, cada vez mais, vem transformando as
faculdades de direito em cursos preparatórios para concurso e para o Exame de Ordem.
Mas, seguimos acreditando.
Ousar, inovar, arriscar, desestabilizar, reagir, resistir, ressignificar, desapegar,
descontruir, e, sobretudo, descolonizar, são nossas palavras de (des)ordem.
Concluímos com Maria Caovilla (2016, pp. 280-281):
Descolonizar o ensino jurídico requer libertar o educando das amarras do
positivismo jurídico, dos ideias impregnados pelas elites hegemônicas,
abrindo seu espírito para o recebimento do novo. Descolonizar é despertar
no educando a criticidade, o seu espírito crítico, para que, assim, possa
questionar a estrutura de poder usurpada pelo sistema neoliberal.
[...] Requer, ainda comungar com a luta concreta pela libertação dos
oprimidos, pois esta atitude possibilita o sentimento do bem-viver, a
consciência coletiva da realidade local e, principalmente, o despertar para a
consciência crítica.
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Introdução
O presente trabalho propõe-se a analisar a atuação do grupo de extensão da Faculdade de

Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP) “Núcleo de Direito, Discriminação e Diversidade”
(DDD) como uma possível resposta a desafios e limitações que a sala de aula impõe à educação
em direitos humanos, em especial no ensino jurídico e dentro da faculdade de direito. Assim,
pretendemos apontar os principais entraves para uma educação em direitos humanos, tanto no
que diz respeito à forma quanto ao conteúdo dos cursos, e relatar a experiência do DDD e nossas
tentativas de transformar esse cenário.
Para isso, dividimos o trabalho em três seções. Na primeira delas, buscamos explicitar o
contexto histórico e atual da Faculdade de Direito da USP para assim lançar luz ao quanto essas
raízes a estruturaram, e, por consequência, moldaram o próprio pensar jurídico aqui produzido e
as estudantes e operadoras1 do direito aqui formadas. Buscamos, ainda, investigar o quanto essas
limitações - estruturadas e estruturantes - afetam o ensino em direitos humanos, especificamente.
Na segunda parte, buscamos explicitar a relação entre esse contexto e a inquietação que deu
origem a inúmeros grupos de extensão e, em especial, fomentou a criação do DDD, cuja trajetória
e narrativa pretendemos compartilhar. Buscaremos, também, explicitar os valores, princípios e
“combinados” que norteiam o nosso olhar e o nosso fazer. Por fim, na terceira seção, concluímos
com um breve balanço de nossa atuação, e propomos uma reflexão sobre a nova realidade que
se coloca na Faculdade e a relação que ele guarda com os direitos humanos, considerando um
cenário de aprovação de cotas e de aumento das preocupações sociais, mas de crescente
sucateamento e despreocupação com a permanência.
PARTE I
2.

Contexto histórico da Faculdade de Direito da USP
Um primeiro passo para a compreensão da atuação e prática do Núcleo Direito,

Discriminação e Diversidade é entender o contexto no qual ele está inserido: a Faculdade de
Direito do Largo São Francisco. Isso porque nossa experiência se situa na realidade que essa
Faculdade institui, e consequentemente, pelas noções e concepções sobre a função da
Universidade, sobre o ensino jurídico e sobre o próprio direito que essa realidade imprime e que
permeiam a formação de suas agentes.
Criada em 1827, a FDUSP nasceu no período pós-independência, refletindo a exigência
da elite herdeira do colonialismo. A faculdade buscava, de forma concomitante, consolidar a
1

Ao longo deste trabalho, utilizamos o feminino universal como forma de resistência frente ao caráter comumente
masculino da língua portuguesa e, mais ainda, do meio acadêmico.
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independência do Estado Nacional, formar uma burocracia administrativa para controlar o país e
legitimar e garantir os privilégios do período colonial2. Do colonialismo, a recém proclamada
República herdou a cultura jurídica que concebe o Direito enquanto algo erudito, exercido por uma
pequena “elite intelectual”, importado da Europa e excludente das formas jurídicas dos povos
nativos que viviam aqui. Herdou também estruturas sociais, políticas e econômicas oligárquicas,
dominadas por uma elite agrária e um escravismo institucionalizado3.
Assim, o liberalismo que surgiu no Brasil foi um “liberalismo de fachada”, devido às
distorções que sofreu para se encaixar ao projeto de independência proposto pelas elites do
bacharelismo liberal. Por um lado, era valorizada a liberdade apenas na medida em que esta
representava a emancipação em relação aos vínculos coloniais e, por outro, repudiava-se
qualquer forma de igualdade econômica e social e transformação da ordem vigente4.
Essa pequena digressão fez-se necessária para explicitar como esse bacharelismo liberal
serviu de princípio orientador tanto para a formação de um saber jurídico específico, dominado
pela elite jurídica egressa da Faculdade de Direito de São Paulo (em conjunto com a de Olinda,
em Pernambuco), quanto para a criação de um arcabouço legal positivo nacional5.
O bacharelismo liberal influenciou, também, a formação das faculdades de Direito em
outros aspectos. Como foram criadas voltadas à educação das elites, seu acesso era
extremamente restrito, com consequente exclusão - tanto de entrada quanto de preocupações
teóricas e práticas - da maior parte da população brasileira, principalmente das camadas mais
baixas e marginalizadas, indígenas e negras. Essa perspectiva caracteriza a primeira fase dos
cursos jurídicos no Brasil e, embora seja fruto de sua época, muito de suas concepções sobre o
Direito e seu ensino perduram, de maneira mais ou menos acentuada, na atualidade.
Um segundo momento importante para o ensino jurídico e que impactou também a
FDUSP diz respeito ao período da industrialização, em meados do século XX. Essa fase trouxe
2

WOLKMER, Antônio Carlos. História do Direito no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003.
 WOLKMER, Antônio Carlos. História do Direito no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003.
4
Como Wolkmer (2003, p. 64) explicita: “Já no Brasil, o liberalismo expressaria a ‘necessidade de reordenação do
poder nacional e a dominação das elites agrárias’, processo esse marcado pela ambiguidade de ‘formas liberais sobre
estruturas de conteúdo oligárquico’, ou seja, a discrepante dicotomia que iria perdurar ao longo de toda a tradição
republicana: a retórica liberal sob a dominação oligárquica, o conteúdo conservador sob a aparência de formas
democráticas. Exemplo disso é a paradoxal conciliação ‘liberalismo-escravidão’”.
5
Conforme Wolkmer (2003, p. 67, grifo nosso):”Tais centros de reprodução da legalidade oficial positiva destinavam-se
muito mais a responder aos “interesses do Estado do que às expectativas judiciais da sociedade. Na verdade, sua
finalidade básica não era formar advogados, mas, isto sim, atender as prioridades burocráticas do Estado”. [...]
Ademais, fácil é perceber o paradoxo revelado quando “os ideais liberais, usados para a libertação da tutela colonial e
emancipação nacional, pretendem legitimar e assegurar os privilégios herdados pela elite na sociedade estratificada,
oriunda do período colonial”. As primeiras faculdades de Direito, inspiradas em pressupostos formais de modelos
alienígenas, contribuíram para elaborar um pensamento jurídico ilustrado, cosmopolita e literário, bem distante
dos anseios de uma sociedade agrária da qual grande parte da população encontrava-se excluída e
marginalizada.”
3

2

96

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

elementos que transformaram em parte a lógica e as concepções a ela inerentes. No entanto,
esses elementos passaram ao largo de trazer uma superação do sistema anterior, apenas
adicionando ao quadro uma nova dimensão6.
A necessidade inicial de criação das Faculdades de Direito, que era primordialmente
política, adquire, nesse segundo momento, um viés econômico. Assim, a função do ensino jurídico
passa a ser também formar operadores técnicos do Direito para suprir as demandas do mercado
industrializado7. Daí decorre a formação de cursos enciclopédicos, adotando o modelo de ensino
bancário e expositivo, em que se espera que a estudante memorize a maior quantidade de
informações possíveis. Como consequência, passa a haver uma sobrevalorização dos estágios,
uma vez que a teoria - mesmo aquela que tem por função a formação para o mercado de trabalho
- é descolada da realidade prática e o conhecimento e a familiaridade com esta é necessária para
a estudante, futura operadora do Direito.
Assim, à lógica da universidade enquanto formadora de dirigentes políticas e burocratas,
de professoras míticas e endeusadas, e de valorização da erudição e da retórica8, foi acrescida a
lógica de valorização da prática específica dos estágios, que consolida um ensino voltado às
demandas do mercado e alheio às necessidades sociais. Apesar da maior presença da classe
média, continua havendo uma preponderância das elites e o modelo de ensino permanece sendo
pensado considerando somente a realidade desta classe social específica.
Esses dois momentos denotam duas formas de pensar a Faculdade e o ensino do Direito
que permearam a criação e desenvolvimento do atual curso de direito da USP. Ambas sobrevivem
ainda e coexistem no espaço e na lógica que rege a Faculdade, sendo suas implicações e
consequências muito tangíveis até os dias de hoje. É o que passamos a explorar.
3.

Impactos para o ensino do Direito na atualidade
3.1.

Problemas metodológicos e de conteúdo

A própria arquitetura do prédio revela a lógica da Faculdade de Direito e de seu ensino: o
prédio escolhido para receber a Faculdade de Direito de São Paulo em 1827 foi o Convento São
Francisco, no centro da cidade. Trata-se de um projeto neocolonial inspirado na Faculdade de
6

GHIRARDI, José Garcez. “A Praça Pública, a Sala de Aula: representações do professor de direito no Brasil”. in: DE
CARVALHO, Evandro Menezes; BORGES, Rosa Maria Zaia; et al. Representações do Professor de Direito. Curitiba:
Editora CRV, 2012.
7
GHIRARDI, José Garcez. “A Praça Pública, a Sala de Aula: representações do professor de direito no Brasil”. in: DE
CARVALHO, Evandro Menezes; BORGES, Rosa Maria Zaia; et al. Representações do Professor de Direito. Curitiba:
Editora CRV, 2012.
8
GHIRARDI, José Garcez. “A Praça Pública, a Sala de Aula: representações do professor de direito no Brasil”. in: DE
CARVALHO, Evandro Menezes; BORGES, Rosa Maria Zaia; et al. Representações do Professor de Direito. Curitiba:
Editora CRV, 2012.
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Coimbra e suas “Arcadas”, que se tornaram um ícone da faculdade, reforçam seu tradicionalismo
e conservadorismo9.
Não só a estrutura do prédio, como também as próprias salas de aula, refletem as
estruturas sociais de poder. Desse modo, o próprio espaço físico funciona como suporte para um
modelo de ensino hierarquizado, excludente, discriminatório e conteudista. Ainda, as salas são
construídas no modelo de auditório: um palco elevado na frente - lugar da professora ilustre - e as
cadeiras das ouvintes - lugar da aluna. Tal disposição funciona idealmente para o método
bancário, segundo o qual as alunas são sujeitos passivos que recebem o conteúdo a ser
depositado pela professora10.
Não por coincidência, a maioria das disciplinas adota aulas expositivas, voltadas à
transmissão de conteúdo11. Por consequência, há pouca discussão e tolhimento do potencial
crítico do ensino. Em parte dos cursos, as professoras adotam a prática de seminários. Estes,
contudo, refletem as aulas expositivas e mimetizam as hierarquias reforçadas nelas: cortes,
apropriações e desqualificação de falas femininas; preconceitos raciais, étnicos e religiosos;
desvalorização das experiências de grupos marginalizados, entre outros.
O caráter conteudista e enciclopédico também é evidenciado pela enorme quantidade de
disciplinas obrigatórias. Para se formar na Faculdade, é necessário cumprir um total de 244
créditos, sendo 163 deles de matérias obrigatórias (aproximadamente 60 matérias) e os 81
restantes de créditos eletivos e livres, dos quais metade deve ser cumprido por meio de matérias
optativas eletivas (optativas da Faculdade de Direito), e a outra metade pode ser cumprida por
meio de matérias de outras faculdades da USP ou de atividades de cultura e extensão e grupos
de estudo e pesquisa12.
Ainda, as duas funções do ensino trabalhadas na seção anterior tiveram como
consequência a formação de um curso em que teoria e prática estão, na maior parte das vezes,
completamente apartados. Os princípios constitucionais, a estrutura e forma de funcionamento do
Estado, as noções de democracia e cidadania são ensinados e repassados às estudantes sem
qualquer ponderação crítica. Não é evidenciada a origem excludente e restrita desses institutos,
pensados para e por homens brancos de classe média e alta. Também não é discutido a forma
9

REGISTRADORES. Prédios Históricos #4 - Faculdade de Direito do Largo São Francisco. 2016. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=ud3xpKjO1bQ>. Acesso em: 03 maio. 2018.
10
A ideia então é a formação de egressos com ampla erudição, hábeis na política, transmitida por grandes professoras
que eram e são, naturalmente, grandes personalidade públicas e juristas de formação ampla. Nesse contexto, a
preocupação com a formação docente e questões didático-pedagógicas é ignorada.
11
Vale ressaltar que, até o presente momento, não há formação ou aconselhamento pedagógico para as professoras
aprovadas no concurso de docência da Faculdade de Direito da USP.
12
Informações
retiradas
da
plataforma
online
jupiterweb.
Disponívell
em:
<https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/evolucaoCurso?codmnu=4752>. Acesso em:
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como esses institutos se aplicam (ou deixam o de fazer) à sociedade brasileira; a maneira como
os princípios constitucionais existem apenas na Carta Constitucional; as desfigurações da nossa
democracia e de nosso processo eleitoral, etc.
3.2.

Problemas epistemológicos

Por estar inserida num processo de ensino jurídico “importado” da Europa e centrado nas
figuras masculinas e de elite, a FDUSP oferece um processo de aprendizagem extremamente
eurocêntrico. Apesar de diversas professoras justificarem tal característica pelo fato do próprio
modelo jurídico brasileiro ser baseado no modelo romano-germânico, é fato que a ausência de
autoras mulheres, negras e de outros grupos não hegemônicos nas bibliografias dos cursos reflete
uma cultura acadêmica eurocêntrica, machista e racista.
. Por ter em muito contribuído com a legitimação de um ensino jurídico do Brasil baseado
na cultura europeia, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco corrobora com a negação das
formas de conhecimento produzidas por povos não europeus ao longo dos séculos13. Esta
negação é extremamente cruel às estudantes PPI (pretas, pardas e indígenas) que passaram a
ingressar na Faculdade recentemente, já que a elas é negado o conhecimento produzido por seus
próprios ancestrais. A ausência de uma bibliografia diversa sugere que povos diferentes dos
romano-germânicos são incapazes de produzir uma teoria jurídica que deva ser ensinada na
universidade, contribuindo, desse modo, para a manutenção do racismo científico.
3.3.

Problemas estruturais

A estrutura de funcionamento da Faculdade também produz mecanismos de exclusão, a
começar pela forma de acesso: desde a sua fundação, a forma de ingresso na FDUSP foi
marcadamente elitista. No Brasil recém-independente, apenas o ensino primário era gratuito às
cidadãs14 e as disciplinas do ensino secundário eram requisito para ingresso na faculdade15. No
período imperial, portanto, apenas duas vias de ingresso no ensino superior eram possíveis:

13

A autora Sueli Carneiro expõe que a negação de formas científicas de povos africanos e americanos - o epistemicídio
- foi fundamentada através de diversas filosofias modernas. Kant, por exemplo, analisa que as raças possuem
características inerentes e distintas entre si devido aos locais geográficos em que estão inseridas. Dessa forma, as
africanas seriam menos laboriosas e aceitariam a privação da liberdade - pois estavam nos trópicos -, enquanto as
européias seriam mais propensas aos trabalho e à industrialização. Assim, o racismo científico foi utilizado para
legitimar a cultura europeia e garantir sua supremacia em relação a outras. CARNEIRO, Aparecida Sueli. Do
epistemicídio. In: CARNEIRO, Aparecida Sueli. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. São
Paulo:
Universidade
de
São
Paulo,
2005.
p.
96-123.
Disponível
em:
<https://negrasoulblog.files.wordpress.com/2016/04/a-construc3a7c3a3o-do-outro-como-nc3a3o-ser-como-fundamentodo-ser-sueli-carneiro-tese1.pdf>. Acesso em: 16 maio 2018.
14
Importante considerar que a concepção de cidadania, à época, não abarcava a população negra, escravizada.
15
BRASIL. Lei de 11 de agosto de 1827: “Art. 8.º - Os estudantes, que se quiserem matricular nos Cursos Juridicos,
devem apresentar as certidões de idade, porque mostrem ter a de quinze annos completos, e de approvação da Lingua
Franceza, Grammatica Latina, Rhetorica, Philosophia Racional e Moral, e Geometria”.
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mediante o ingresso no Colégio Pedro II (1837)16 - o secundário oficial - ou mediante exames
preparatórios privados. Ainda, a própria matrícula na faculdade era paga, sendo isentas apenas
filhas de professoras e sendo possível a restituição da taxa daquelas que se provassem pobres e
fossem aprovadas com distinção17. Esses alunos pobres, no entanto, deveriam anteriormente ter
tido acesso ao secundário, o que não ocorria.
Nesse sentido, resta evidente que somente as membras da elite - com condições para
pagar por seus estudos - poderiam estudar no Largo São Francisco. A partir da isenção da taxa de
inscrição das filhas de professoras, nota-se a atribuição de grande valor à hereditariedade nesse
ambiente. Valor este que é, até hoje, fortemente constatado, sendo o sobrenome motivo de
orgulho e reconhecimento das professoras, bem como de segregação e diferenciação.
Com a República veio o vestibular, criado no Brasil em 191118 no intuito de selecionar
aqueles que atingissem uma nota mínima para ingressar nas universidades públicas. Somente em
1961 foi permitido que todos os cursos de grau médio viabilizassem a entrada ao ensino superior,
de modo que o número de candidatas passou a ultrapassar o número de vagas, situação que
permanece até hoje. Nesse contexto, o vestibular adquiriu caráter eliminatório, em ordem
classificatória por nota máxima, solução esta que reforçou o caráter elitista do ingresso, uma vez
que a qualidade deficitária do ensino público secundário não garantia, e ainda não garante, a
formação necessária para aprovação nas provas.
Apesar da CF de 1988 ser a primeira a trazer a gratuidade de todos os ensinos fundamental, médio e superior - e priorizar a expansão da oferta de vagas nos estabelecimentos
públicos, o acesso à Faculdade de Direito continua muito semelhante ao de sua criação,
excludente e elitista, sendo as estudantes oriundas, em grande parte, de colégios de elite.
Somente em 2015 a Faculdade aderiu, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), as
cotas para alunas de escola pública (20%) e, quanto às cotas raciais, a adesão só ocorreu ano
passado, 2017 (10% cotas para escolas públicas e 20% para ingressantes pretas, pardas e

16

ZOTTI, Solange A. O Ensino Secundário no Império Brasileiro: Considerações sobre a Função Social e o Currículo do
Colégio D. Pedro II, p. 34-35. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.18, p. 29 - 44, jun. 2005. Disponível em:
<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/revis/revis18/art04_18.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2018.
17
BRASIL. Decreto nº 7.247 de 1879: “Art. 18. Os Professores que houverem bem servido por 10 annos terão direito á
admissão gratuita de seus filhos nos estabelecimentos de instrucção secundaria creados ou subvencionados pelo
Estado” [...] “Art. 20. § 27. Ficam isentos do pagamento da taxa para a inscripção de matricula ou de exame os filhos de
Professores das Faculdades e Escolas superiores do Estado, effectivos ou jubilados, e será ella restituida aos individuos
que, provando ser pobres, obtiverem no exame a nota de - approvado com distincção”.
18
Por meio da Reforma Rivadávia Corrêa, instaurada pelo decreto nº 8.659 de 5 de abril de 1911.
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indígenas - PPI). Entretanto, considerando o histórico de exclusão no acesso à Faculdade19 e a
composição étnico-racial da sociedade brasileira, esse percentual ainda é baixo.
Outro aspecto importante diz respeito à permanência, já que os custos de vida em São
Paulo são, por vezes, um empecilho para que as ingressantes se mantenham na faculdade. A
USP, apesar de oferecer alguns auxílios a estudantes de baixa renda (como auxílio alimentação e
moradia20), passa por um momento de cortes orçamentários destinados à permanência. Assim, é
possível que alunas que têm esses auxílios como sua única fonte de sobrevivência na
universidade não sejam mais contempladas.
A USP também permite que as alunas de baixa renda optem por um alojamento no
Conjunto Residencial da USP (CRUSP). Entretanto, as alunas da FDUSP em geral não são
aceitas nele, em função da existência da Casa dos Estudantes, prédio doado pela prefeitura que
funciona como moradia para as alunas da faculdade. A Casa, no entanto, não recebe auxílios da
Universidade e é financiada com o dinheiro do Centro Acadêmico XI de Agosto, cujo repasse
financeiro é insuficiente para suprir as demandas da moradia, principalmente no que concerne a
problemas estruturais (reforma elétrica, proteção anti-incêndio, etc.). Além disso, é provável que
nos próximos anos - considerando a recente aprovação das cotas - o número de vagas da Casa
seja insuficiente para alojar todas as alunas que precisem da moradia estudantil.
É importante ressaltar que a permanência não se restringe ao caráter econômico, mas
também simbólico. Assim, cumpre expor a falta de representatividade latente nas Arcadas: a
totalidade de quadros que ornamentam as diversas salas e locais da faculdade retrata apenas
homens brancos. As salas, nomeadas pelo ex-alunos notáveis retratados nos quadros, somente
recebeu o nome de uma aluna mulher em 2016 (“Sala Lygia Fagundes Telles”)21 e de um aluno
negro, em 2017 (“Sala Luiz Gama”)22. Além disso, dentre os diretores, atualmente no número de
42, somente uma foi mulher. As docentes representam apenas 18% do total, sendo apenas uma

19

Em 1850, Luiz Gama fora impedido de frequentar as aulas na Faculdade de Direito do Largo São Francisco por ser
negro.
Disponível
em:
<https://www.brasildefato.com.br/2017/11/28/usp-homenageia-luiz-gama-167-anos-apos-impedi-lo-de-frequentar-aulas-d
e-direito/>. Acesso em: 10 maio 2018. A primeira aluna mulher foi aceita apenas em 1897. Disponível em:
<http://m.migalhas.com.br/quentes/216736/dia-da-mulher-conheca-myrthes-campos-a-primeira-advogada-do-brasil>.
Acesso em: 10 maio 2018.
20
Importante salientar que o auxílio moradia oferecido pela USP (padronizado no valor de R$ 400,00) evidencia o
completo descolamento com a realidade social da cidade de São Paulo, na qual o valor médio mínimo do aluguel
ultrapassa
R$
1000,00.
Disponível
em:
<https://noticias.r7.com/economia/aluguel-custa-em-media-r-1689-em-sao-paulo-compare-os-precos-em-70-bairros-030
52017>. Acesso em: 28 abr. 2018.
21
Homenagem feita pela Academia de Letras da FDUSP, não pela direção.
22
Cabe pontuar que, ainda hoje, existem salas disponíveis para serem nomeadas. Essas salas são atualmente
nomeadas por números (“Sala 4”, Sala 5”, etc.).
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delas negra. Os demais grupos “minoritários” não são sequer representados. Dentre os docentes
titulares, a porcentagem de mulheres cai para 13,5%23.
4.

O que tudo isso significa para a educação em Direitos Humanos?
Todas estas questões apresentadas, que permeiam a FDUSP em seu contexto em sala de

aula e enquanto uma instituição de fomento à pesquisa, contribuem para a estruturação de um
modelo de universidade extremamente negligente em relação ao ensino dos Direitos Humanos. A
educação em direitos humanos não deve se reduzir à mera transmissão de conhecimentos
atualizados sobre estes, sendo necessário problematizar e articular essa questão com diferentes
práticas pedagógicas, de modo a ser coerente com a perspectiva de Direitos Humanos que se
quer promover24. A grade curricular adotada pela Faculdade não só é pouco crítica, como também
negligente em relação à temática dos Direitos Humanos. Apesar do contexto social e político
latente sobre a questão, não há nenhuma matéria nomeada “Direitos Humanos”. O conteúdo é em
parte abordado pela matéria de Direitos Fundamentais e, em 2016, surgiu a primeira matéria da
Faculdade voltada especificamente para a questão: Direito e Discriminação. Tampouco existe uma
abordagem transversal do tema: são raras as aulas de qualquer departamento que apresentam
um diálogo entre seus respectivos temas e os Direitos Humanos25, apesar das possibilidades
serem latentes e necessárias.
A dinâmica em sala de aula entre alunas e entre alunas e professoras também não
contribui para uma educação em Direitos Humanos. A hierarquia, a reprodução de opressões, as
aulas expositivas e verticalizadas desincentivam a criação de um espaço seguro e confortável
para que as alunas se coloquem enquanto sujeitas. Não há espaço para que sejam ouvidas
23

O número total de professores de todos os departamentos é 162, dentre os quais 133 são homens e 29 mulheres. Os
professores titulares totalizam 37, 32 homens e 5 mulheres. Optamos por fazer essa análise binária, pois
desconhecemos qualquer professora que se identifique com categorias não binárias, o que reforça a falta de
representatividade de grupos socialmente marginalizados. Informações retiradas do site da Faculdade de Direito da
USP. Disponível em: <http://www.direito.usp.br/>. Acesso em: 29 abr. 2018.
24
CANDAU, Vera Maria Ferrão. Educação em Direitos Humanos: questões pedagógicas. in: BITTAR, Eduardo C. B.
(coord). Educação e Metodologia para os Direitos Humanos. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 285.
25
A USP Mulheres realizou um levantamento sobre as disciplinas de graduação que possuem temática de gênero e da
mulher nos diversos cursos e campi da universidade. A análise foi dividida por áreas de conteúdo: saúde, educação,
direito, humanidades e psicologia. A área com menor número de disciplinas é Direito. Cabe pontuar, que a pesquisa
considera disciplinas com abordagem indireta no tema, sendo estas as únicas presentes na Faculdade de Direito do
Largo São Francisco (Direito de Família e Interpretação Constitucional do Sistema de Seguridade Social I). As autoras
deste artigo pontua, que a questão de gênero não é ponto central em nenhuma de suas matérias e sua abordagem
indireta não se dá de forma institucionalizada, mas discricionária. Atualmente, a única disciplina que prevê em seu
programa a questão de gênero é a disciplina Direito e Discriminação, que passou a ser oferecida somente após a
pesquisa, no 2º semestre de 2016. A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto já conta com uma disciplina específica,
Direito e Gênero. A pesquisa aponta que, desde o surgimento do debate quanto às questões da mulher e de gênero,
tem crescido o número de disciplinas que abordam a questão na USP. No entanto, conclui que, considerando os casos
de agressões dentro da própria universidade e que há campus que não oferecem nenhuma disciplina a respeito (nem
mesmo por abordagem indireta), os esforços para debater as questões de gênero ainda são insuficientes. A pesquisa foi
realizada por Zainne Lima, uma das estagiárias do USP Mulheres, aluna do 3º ano da Faculdade de Letras (FFLCH).
Disponível
em:
<http://sites.usp.br/uspmulheres/wp-content/uploads/sites/145/2016/10/Disciplinas-de-Graduac%CC%A7a%CC%83o-As
-questo%CC%83es-de-ge%CC%82nero-e-da-mulher-na-USP-.pdf>. Acesso em: 10 maio 2018.
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diferentes vozes, não há espaço para empoderamento ou crescimento, em especial por parte de
mulheres, negros e negras e demais grupos socialmente marginalizados.
Uma educação em Direitos Humanos é impossível e impensável sem a criação de um
ambiente em que tais direitos estejam presentes em todas as relações e em todos os
componentes educativos26, por meio da formação de sujeitos de direito, do favorecimento de
processos

de

empoderamento

e

de uma educação para construção de sociedades

verdadeiramente democráticas e humanas (“educação para o nunca mais”)27. Estratégias
pedagógicas coerentes e preocupadas com os direitos humanos, portanto, não se fazem sem a
participação ativa de todos os agentes envolvidos no processo de educação e sem a valorização
da experiência pessoal. Como conclui Candau :
O importante na educação em Direito Humanos é ter clareza do que se pretende
atingir e construir estratégias metodológicas coerentes com a visão que
assumamos, privilegiando a atividade e participação dos sujeitos envolvidos no
processo. Trata-se de educar em Direitos Humanos, isto é, propiciar experiências
em que se vivenciem os Direitos Humanos.28

PARTE II
5.

Criação do DDD
A falência desse modelo pedagógico mostra-se patente, sendo os últimos anos

testemunhas da insatisfação crescente das alunas em relação ao ensino jurídico tal como é hoje.
As críticas apresentadas nos tópicos acima são indícios bastante palpáveis da insuficiência e
inadequação desse modelo à realidade brasileira e da necessidade de uma ressignificação e
consequente transformação dos cursos de Direito.
A insuficiência dos cursos regulares tem como resultado o processo intenso de criação de
espaços de formação complementar, no intuito de sanar as lacunas e deficiências de forma e
conteúdo características da sala de aula do ensino jurídico tradicional. A FDUSP é bastante
ilustrativa nesse sentido: observamos o crescimento exponencial dos grupos de atividades de
cultura de extensão e dos grupos de pesquisa, existindo, hoje, mais de sessenta grupos formais29,
sobre os mais variados temas e com os mais diferentes formatos. Cabe ressaltar, que esse
número se divide entre todos os departamentos da Faculdade, provando que os problemas de
método não se relacionam ao conteúdo. Os grupos de extensão correspondem a uma ponta do
26

CANDAU, Vera Maria Ferrão; SACAVINO, Susana Beatriz. Educação em Direitos Humanos e Formação de
Educadores. in: Educação, v. 36, p. 59-66. Porto Alegre, 2013.
27
CANDAU, Vera Maria Ferrão. Educação em Direitos Humanos: questões pedagógicas. in: BITTAR, Eduardo C. B.
(coord). Educação e Metodologia para os Direitos Humanos. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 290.
28
CANDAU, Vera Maria Ferrão. Educação em Direitos Humanos: questões pedagógicas. in: BITTAR, Eduardo C. B.
(coord). Educação e Metodologia para os Direitos Humanos. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 294.
29
No site da Faculdade constam 67 atividades de cultura e extensão cadastradas este ano. Se somadas às atividades
não cadastradas formalmente, este número tende a ser ainda maior. Disponível em: :
<http://www.direito.usp.br/extensao/index_extensao_ativ_cult_01.php>. Acesso em: 02 maio 2018.
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tripé universitário30 e assumiram uma dimensão tão grande na Faculdade de Direito - se
comparadas às demais faculdades da USP - que a demanda das alunas para que eles
representassem maior parcela dos créditos necessários para se formar foi atendida em 2013 ano,
passando de 12 créditos para 49 créditos possíveis (20% do total de créditos31).
O DDD nasceu, nessa toada, em 2016, como fruto de uma grande insatisfação em relação
ao ensino jurídico, de modo geral, e à sala de aula, em particular, principalmente com relação à
forma como esse ensino se dá na FDUSP, marcado por todas as incongruências e problemas
elencados anteriormente.
Como grupo, buscamos, em última instância, a transformação do ensino jurídico, de modo
que ele se torne emancipador, inclusivo e democrático. Focamos nas discussões sobre o tema da
discriminação, a fim de ressignificar e subverter a lógica do ensino do Direito e de seu currículo,
repensando as hierarquias constituídas nesse meio, incluindo diferentes vozes e saberes no
espaço acadêmico e relativizando verdades consagradas por meio das quais o Direito se
(re)produz. Para tal, utilizamos métodos e dinâmicas que buscam incluir todas as alunas e alunos
como sujeitos de conhecimento, dentro e fora da sala de aula.
6.

Valores, princípios e referenciais teóricos
O conhecimento não é fixo e a constante autoatualização é essencial para uma pedagogia

comprometida com a emancipação dos sujeitos e transformação social. Nesse sentido, estamos
em constante formação, buscando sempre novas respostas e ideias para as diferentes situações e
desafios que se colocam em nosso caminho. Adotamos, entretanto, alguns pressupostos basilares
que permeiam e se mostram essenciais a nossas críticas e reflexões, os quais exploramos a
seguir.
6.1.

Pedagogia crítica, emancipadora e engajada
Há esta anedota:
Uma mulher negra diz que é uma mulher negra;
Uma mulher branca diz que é uma mulher;
Um homem branco diz que é uma pessoa.
-

Grada Kilomba

Um dos pressupostos teóricos basilares colocados para a construção do DDD diz
respeito à concepção freiriana de um modelo de ensino que tenha a educação como prática de
30

O tripé universitário, previsto no art. 207 da CF/88, é composto pelo ensino, pesquisa e extensão.
Informações retiradas Deliberação 02/2013 da Comissão de Graduação da Faculdade de Direito da USP. Disponível
em: <http://www.direito.usp.br/graduacao/arquivos/deliberacao_cgfd_02_2013.pdf>. Acesso em: 13 maio 2018.
31
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liberdade e rompimento do discurso hegemônico. Segundo o autor, o ensino deve ser enxergado
como um campo que permite o reconhecimento mútuo de diferentes humanidades e vozes,
voltando a promover a conscientização para o diálogo e para o fato de que saberes são históricos,
localizados e hierárquicos. Nesse sentido, Paulo Freire desenvolve o que conceitua uma
“Pedagogia do Oprimido”, ou seja, uma pedagogia reativa à ordem dominante - a qual prioriza os
dizeres e saberes de algumas classes restritas e específicas - e que permite a humanização
daqueles que reiteradamente têm sua humanidade roubada a partir de discriminações e
desigualdades.32 De modo análogo, para bell hooks, “a pedagogia engajada é uma estratégia de
ensino para resgatar a vontade dos alunos de pensar, e sua vontade de serem completamente
autoatualizados. O foco central da pedagogia engajada é habilitar estudantes a pensar
criticamente”33.
Notadamente, são homens brancos, heterossexuais e pertencentes à classe média alta
que possuem o poder de dizer e fazer sobre a realidade. No campo do Direito, como já exposto,
esse

cenário

é

especialmente

expressivo:

homens

brancos

e

ocidentais

são tidos,

prioritariamente, como os “sujeitos de direito” universais, excluindo-se em inúmeros aspectos
indivíduos tocados por diversos marcadores sociais da diferença. Mesmo a ideia de “igualdade”,
ideal considerado revolucionário e progressista quando cunhado, por muito tempo excluiu
abertamente negros, pobres e mulheres - que nem ao menos tinham direito ao voto. É exatamente
o que ocorreu com o liberalismo à brasileira do qual falamos na seção anterior.
6.2.

Práxis: teoria e prática de mãos dadas

Na construção de uma pedagogia crítica, emancipatória e engajada é essencial que as
alunas assumam o papel de sujeitos. Desse modo, Freire defende que não podemos entrar na luta
como objetos para posteriormente nos tornarmos sujeitos. A práxis seria a ação e reflexão visando
à transformação social, de modo que, ao nos engajarmos, nos tornamos sujeitos.
hooks também desenvolve sobre a necessidade de (re)valorização da prática, não a
mercadológica, mas aquela que visa a emancipação dos sujeitos. A separação entre teoria e
prática reflete a ausência de reflexão sobre a realidade social. Para ela, se a teoria é usada para
pensarmos questões da vida cotidiana, não existe distância entre teoria e prática, daí a relevância
que a autora atribui à experiência vivida na produção de conhecimento. A teoria deve ser
instrumento de mudança da realidade social, não um fim em si mesmo ou alavanca para a carreira
acadêmica.

32
33

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Edições Paz e Terra, 2003. (1ª Ed. 1973).
HOOKS, bell. Teaching Critical Thinking: practical wisdom. New York and London: Routledge, 2010.
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Se o foco central da pedagogia engajada é habilitar as alunas a pensar criticamente,
hooks entende que a integração entre teoria e prática serve a diversas e importantes finalidades:
superação do elitismo por trás da separação entre o acadêmico e o público; evita a reificação do
conhecimento, ao valorizar a experiência vivida e a realidade social, transformando as discussões
relevantes para a vida fora das salas de aula; e permite o questionamento e reconstrução do
conhecimento posto ao abordar múltiplas perspectivas34.
6.3.

Universidade pública, democrática e popular

Por fim, o terceiro pressuposto diz respeito à construção de uma universidade pública
realmente democrática e popular, em contraposição às premissas sob as quais a FDUSP foi
criada. Para tanto, refletimos sobre métodos e pedagogias realmente inclusivas e que valorizem a
diversidade e, portanto, a subjetividade de cada aluna.
Considerando a universidade como uma instituição social que, como tal, exprime de
maneira determinada a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um todo, é
imprescindível que, em uma sociedade democrática, essa instituição reúna diferentes vozes e
pensamentos em prol da construção de uma universidade verdadeiramente democrática e
popular. A aprovação das cotas raciais na FDUSP no ano passado foi um primeiro passo em
direção a esse ideal de universidade.
A universidade pública, como o próprio nome sugere, deve ser um lugar de todos, em prol
de todos e não pode continuar sendo produtora e produto de profundas relações de poder,
disputas e privilégios. Para tanto, é necessária a democratização do ensino crítico, a fim de
emancipar os diferentes sujeitos de direito e tornar o ambiente universitário palco de uma dialética
marcada pela diversidade e pela tolerância.
7.

Trajetória e Atuação
O DDD, como grupo de extensão, tem por função primária articular o diálogo entre

universidade e sociedade. Nesse sentido, o grupo tem produzido eventos e workshops, buscando
levar o debate que propõe a um público mais amplo. O Núcleo apresenta dois objetivos principais:
(i) discutir como o tema da discriminação e da diversidade pode aperfeiçoar o currículo do ensino
jurídico; e (ii) repensar a forma pela qual esse ensino se dá dentro e fora da sala de aula por meio

34

D’ANDREA, Anna Cláudia Eutrópio Batista. Movimentos e Articulações: uma análise das iniciativas de formação de
educadoras/es em sexualidade na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte(1989-2009). Tese. (Tese em
Educação
FAE
UFMG.
Belo
Horizonte,
2014.
p.
87.
Disponível
em:
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-9LVNW6/tese_anna_cl_udia_vers_o_final_re
visada.pdf?sequence=1>. Acesso em: 29 abr. 2018.
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de métodos e dinâmicas que busquem incluir todas as alunas e alunos como sujeitos do
conhecimento.
Acreditamos, portanto, que o ensino jurídico é lugar privilegiado de combate à
discriminação e de promoção da diversidade, um projeto que deve compreender inovações tanto
no conteúdo curricular quanto nas práticas pedagógicas. Assim, nossas ações visam refletir os
pressupostos críticos que expomos acima e se dividem em duas frentes: (i) atuação como
extensão e em parceria com outras extensões; (i) preparação e acompanhamento da disciplina
“Direito e Discriminação”.
7.1.

Eventos e Workshops

Buscando reforçar seu caráter de extensão, o DDD propõe eventos e workshops, de modo
a compartilhar com a comunidade o conhecimento adquirido na universidade. Essa articulação
tem por objetivo a interação e transformação da realidade social. Nesse sentido, realizamos
diversos eventos, como: workshop sobre pedagogia (2016), direitos das mulheres e o vírus zika
(2016), rodas de conversas com alunas, monitoras e professoras (2017), dentre outros. Já no
início deste ano, considerando a inédita aprovação das cotas raciais, foi realizado um evento35 em
parceria com o Quilombo Oxê (coletivo negro da FDUSP) sobre o tema.
7.2.

Relatos de Encontros

Os encontros do grupo ocorrem semanalmente e buscam engajar as alunas no
aprendizado teórico dos pressupostos da pedagogia crítica e marcadores sociais da diferença,
bem como na aplicação prática destes. A composição do núcleo leva em consideração critérios de
diversidade, além de ser aberta a estudantes de outras faculdades e universidades, buscando
coerência com o modelo de universidade pública que defendemos. Apesar da orientação do
professor responsável e, especialmente, das coordenadoras do grupo, o protagonismo é das
alunas. O planejamento do semestre, temas e bibliografia36 são por elas decididos em reunião
plenária no início de cada semestre, bem como as eventuais ações a serem feitas na Faculdade e
para a sociedade, sempre buscando a valorização de diferentes formas de conhecimento, sujeitos
e linguagens. A seguir, relataremos três encontros do grupo, de modo a ilustrar a dinâmica dos
encontros.
7.2.1.

Pessoas com Deficiência e Capacitismo

35

O evento, intitulado “Cotas na FDUSP: um diálogo sobre pertencimento”, foi realizado no 21 de abril de 2018,
contando com a presença das convidadas Júlia Drummond, Allyne Andrade, Djamila Ribeiro e Silvio Almeida.
36
Importante pontuar que a bibliografia em inglês é traduzida pelos próprias alunas de modo a torná-la acessível a todo
grupo.
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Em 2016, primeiro ano de existência e atuação do Núcleo, foram realizados diferentes
estudos de caso pelas alunas, com foco em diferentes formas de discriminação e marcadores
sociais da diferença. Destacamos, nessa primeira etapa da atuação do grupo, o encontro referente
às pessoas com deficiência, com foco nas deficiências físicas.
O maior desafio encontrado pelas alunas responsáveis por esse encontro pode ser
sintetizado na seguinte pergunta: Como gerar empatia em relação à deficiência sem reproduzir a
opressão em relação a esse grupo? “Simular uma deficiência” não era uma opção, dado que a
simulação gera um apagamento de identidade que existe para além das dificuldades simuladas no
momento específico. Ainda, a simulação reforça a perspectiva do “corpo eficiente”, de que a
deficiência significa “perder algo”, impedindo que sejam percebidas as possibilidades de um corpo
fora do padrão e mais, impedindo de se enxergar a deficiência enquanto um problema político, de
políticas públicas, e não médico.37
Para superar esse desafio, as alunas buscaram dialogar com o Professor Alberto do
Amaral Júnior, professor do Departamento de Direito Internacional da Faculdade com deficiência
visual. O Professor mostrou-se bastante aberto e, inclusive, convidou o grupo para uma conversa
em sua própria casa. A conversa entre o professor e as alunas perpassou temas tais quais a
trajetória acadêmica e profissional do docente, com enfoque nas dificuldades encontradas por ele
enquanto aluno e professor, e os auxílios e suportes às pessoas com deficiência que já existem no
ambiente da Faculdade, bem como aqueles que ainda estão ausentes. Durante a investigação e
preparação das alunas para o encontro, ficou evidente que já existem diversos suportes físicos de
extrema utilidade para as pessoas com deficiência visual, mas que são desconhecidos e
ignorados pelas pessoas sem deficiência.
A bibliografia selecionada pelas alunas incluía textos acadêmicos sobre o tema, duas
apresentações realizadas pelas próprias alunas e o marco legal das pessoas com deficiência no

37

FOX, Ann M. How to Crip the Undergraduate Classroom: lessons from performance, pedagogy and possibility. in:
Journal of Postsecondary Education and Disability, v. 23, 2010.pp. 38-47.
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Brasil38. O check-in39 que abriu o encontro consistiu na pergunta: “Qual é o seu lugar favorito em
São Paulo?”.
No momento seguinte, passou-se a uma dinâmica que tinha como objetivo discutir o
quanto a sala de aula, a Faculdade e os espaços da cidade são acessíveis para as pessoas com
deficiência. Foram dispostos diversos cartões com imagens de objetos que servem de suporte
para pessoas com deficiência, como semáforos sonoros, bebedouros mais baixos e acessíveis
para cadeirantes, placas em braile e pisos táteis. No verso de cada um, havia a explicação do que
cada um deles significava e a sua utilidade.
As membras do grupo foram então orientadas para, em roda, escolherem aqueles que
mais lhe chamassem atenção, ler a descrição e explicação contidas no verso e, a partir disso,
discutir sobre a importância desses suportes, o quanto eles são (des)conhecidos e utilizados nos
mais diversos ambientes e como isso pode dificultar ou facilitar o acesso por pessoas com alguma
deficiência ou limitação de mobilidade. O grupo discutiu, também, as implicações simbólicas da
ausência desses mecanismos de suporte, o quanto ambientes com barreiras a um corpo com
impedimentos retiram a autonomia das pessoas com deficiência e reforça a concepção da
deficiência enquanto desvantagem social e problema médico, quando esta é, na verdade, uma
questão político e social40.
A discussão seguiu para o quanto os espaços da própria Faculdade apresentam barreiras
e impedimentos às pessoas com deficiência: as calçadas que dão acesso a ela são bastante

38

Bibliografia utilizada: DINIZ, Debora; BARBOSA, Lívia and SANTOS, Wederson Rufino dos. Deficiência, direitos
humanos e justiça. Sur, Rev. int. direitos human. [online]. 2009, vol.6, n.11 [cited 2017-01-29], pp.64-77.; FAVERO,
Eugênia Gonzaga. Direito à educação das pessoas com deficiência. Revista CEJ, Brasília, v. 8, n. 26, p. 27-35, set.
2004.; CROCHÍK, José Leon. Educação inclusiva e preconceito: desafios para a prática pedagógica. In: Theresinha
Guimarães Miranda, Teófilo Alves Galvão Filho (org.). O professor e a educação inclusiva: formação, práticas e
lugares. Salvador: EDUFBA, 2012. p. 39-60.;FOX, Ann M., COLLEGE, Davidson. How to Crip the Undergraduate
Classroom: Lessons from Performance, Pedagogy, and Possibility. Journal of Postsecondary Education and
Disability, Vol. 23, No. 1; 2010, p. 38-46.; TORRES, Elisabeth Fátima, MAZZONI, Alberto Angel, MELLO, Anahi
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termos corretos sobre pessoas com deficiência (disponível em: <https://prezi.com/8e82nnu7mcsy/untitled-prezi/>); e a
Lei 13.146 de 6 de julho de 2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.
39
O check-in é uma prática adotada pelo grupo aos inícios dos encontros em que as responsáveis pelo encontro
elaboram uma ou mais perguntas - relacionadas ou não ao tema a ser discutido no dia - a ser respondidas por todas as
participantes. Estas devem, antes de dar a sua resposta, dizer seu nome. O check-in cumpre dois objetivos: o primeiro,
de buscar aclimatar as pessoas para o encontro, de incentivá-las a colocar a cabeça e o corpo nele e deixar de fora
outras preocupações e obrigações. A segunda, é a de valorizar a voz de todas as participantes e fomentar a fala de
todas durante o encontro, de modo a reduzir a pressão que é falar pela primeira vez em algum espaço.
40
DINIZ, Debora; BARBOSA, Lívia; SANTOS, Wederson Rufino dos. Deficiência, direitos humanos e justiça. Sur, Rev.
int. direitos human.,
São Paulo ,
v. 6, n. 11, p. 64-77,
Dec.
2009 .
Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452009000200004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 13
maio 2018.
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irregulares, nem sempre há rampas de acesso dentro da Faculdade, os elevadores são bastante
estreitos e não há sinalização para pessoas com deficiência visual.
Como fechamento do encontro, as membras foram orientadas a retomar a resposta que
haviam dado à pergunta do check-in, e avaliar o quanto o espaço escolhido como favorito era ou
não acessível.
7.2.2.

Violência Policial

No segundo ano de atividades do DDD, 2017, um grupo de alunas ficou responsável pela
organização do encontro “Qual o lugar da experiência no ensino do Direito?”. A bibliografia
indicada incluía textos escritos, dois projetos e o trecho de um filme41. O encontro começou com
um check-in que buscava valorizar as relações entre as integrantes do grupo: “diga seu nome e
fale uma palavra positiva sobre a pessoa ao seu lado”. Em seguida, o grupo responsável pela
reunião, que havia espalhado papéis pela sala, ao som da música “Delação premiada” (MC Carol),
pediu que todas andassem pela sala e pegassem um papel. Os papéis representavam partes de
um “quebra-cabeça”, de modo que a união deles dividiu o grupo total em quatro diferentes
subgrupos, conforme os quatro “quebra-cabeças” formados, que retratavam: um Pinho Sol;
esfihas do Habib’s; um carro de polícia em frente ao Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro; e uma
escola.
Logo depois, foi entregue a cada subgrupo uma reportagem de jornal, referente a história
da figura retratada nos “quebra-cabeças”. A figura do Pinho Sol era uma referência a história de
Rafael Braga, preso por portar Pinho Sol e água sanitária em um dia de protesto, ao qual nem tido
ido. As esfihas referiam-se ao menino João Vitor, espancado até a morte por seguranças do
Habib’s por estar pedindo comida e dinheiro nas proximidades do estabelecimento. O carro da
polícia carioca aludia ao caso de Amarildo, desaparecido após ter sido conduzido pela polícia para
uma UPP. Já a figura da escola representava Luana dos Reis, que faleceu em decorrência de
agressões policiais sofridas ao negar uma revista policial quando levava seu filho para a escola.
Após a leitura das reportagens e pequena discussão sobre aquelas experiências, todas as
alunas sentaram-se em roda diante de duas cartolinas com duas perguntas distintas: “o que eu
41

Bibliografia utilizada: COLLINS, P. H. Teaching for change: critical pedagogy and classrooms communities. In
Intellectual activism. Philadelphia, Temple University Press, 2013. p. 127-137.; HOOKS, bell. Essencialismo e
experiência. In: Ensinando a Transgredir: a educação como prática de liberdade. São Paulo: WMF Martins Fontes,
2013;. Leitura dos projetos de dois projetos,
Projeto Mulheres Inspiradoras (disponível em:
http://educacaointegral.org.br/experiencias/projeto-usa-historia-de-mulheres-para-discutir-questao-de-genero/);
e
Happening Yesterday, Happened Tomorrow - Teaching the ongoing murders of black men - Renée Watson
(disponível
em:
https://www.rethinkingschools.org/articles/happening-yesterday-happened-tomorrow-teaching-the-ongoing-murders-of-bl
ack-men). O trecho indicado era do filme “Escritores da Liberdade”, referente a cena do “line game”.
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senti?” e “qual o papel do direito?”. Cada integrante deveria escrever em um post-it suas

impressões e colar na cartolina. Após a leitura de todos os post-its, debateu-se sobre o tema. O
grupo organizador do encontro também trouxe um convidado, amigo de uma das integrantes,
jovem negro morador da periferia que já sofrera com abordagens policiais análogas a das
histórias. O intuito do grupo era provocar a reflexão de como os marcadores sociais da diferença
moldam as experiências dos sujeitos, bem como dar voz aos sujeitos submetidos aquele tipo de
experiência retratada, trazendo um convidado.
A reflexão daquelas experiências evidenciou o quanto a maioria das alunas da Faculdade
e futuras operadoras do Direito são distantes delas, considerando a baixa diversidade do corpo
discente. Assim, o grupo buscava passar a mensagem de que pensar em um ensino do Direito
engajado e que visa a transformação social, inclui valorizar a diversidade e a experiência vivida,
entender como ela constitui o direito e qual o papel dele para a mudança da realidade social. Ao
final do encontro, houve o momento de feedback, para que todos pudessem compartilhar suas
impressões positivas sobre o encontro, bem como fazer críticas construtivas.
7.2.3.

Dinâmicas de poder e gênero em sala de aula

Já em 2018, o DDD deu um importante passo na busca por mudanças metodológicas nas
disciplinas da FDUSP: a partir da demonstração de interesse de três professoras da Faculdade, o
grupo se propôs a discutir seus programas de curso, pensar novos métodos de ensino para as
matérias ministradas por essas professoras e, depois, ter um momento de conversa com elas a
fim de serem apresentadas as sugestões. Por isso, em maio foi realizado um encontro que
buscava pensar as relações de gênero e poder que se davam na aula de uma professora da
Faculdade.
O grupo de alunas responsável pela organização do encontro levou duas bonecas de
papel: a primeira representava a figura de um aluno e a segunda a de um professor. A dinâmica
consistiu em escrever nessas bonecas tudo o que vinha à mente quando se pensava sobre essas
duas figuras da sala de aula. Após esse primeiro momento, virou-se as bonecas e no verso da
primeira escreveu-se “professora” e da segunda, “aluna”. Nesse momento, as participantes do
grupo perceberam a questão de gênero latente na discussão e escreveram suas impressões
sobre essas duas novas figuras, repetindo a dinâmica. Depois, todas as palavras escritas na
frente e no verso das bonecas foram lidas e discutidas por todo o grupo.
Embora em um primeiro momento as participantes tenham achado que as figuras “aluno”
e “professor” tinham sido colocadas de modo universal (representando, assim, feminino e
masculino), o boneco do professor foi caracterizado apenas de forma masculina, com expressões
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como “homem branco”, “poder”, “terno”; enquanto o “aluno” foi, de fato, encarado como universal.
Isso demonstra o fato de que, na Faculdade de Direito da USP, quando se pensa em professor,
infelizmente se pensa imediatamente em uma figura masculina branca.
Também nesse encontro foi discutida a questão da autoridade em sala de aula e as
diferenças desse aspecto entre professoras e professores. O check-in da reunião foi para que
cada uma escrevesse em um papel o que lhe vinha à mente quando se pensava em “autoridade”
e “conforto”. A maioria das pessoas remeteu a palavra “autoridade” a expressões negativas. Ao
longo da reunião, entretanto, foi discutido o fato de que, por vezes, as professoras têm de usar de
autoridade para serem respeitadas em sala de aula. Além disso, debateu-se que às professoras é
negado o direito de serem divertidas e engraçadas sem serem sexualizadas ou de terem sua
capacidade enquanto docentes e profissionais posta à prova, especialmente em um contexto
universitário em que elas são minoria. No check-out foi dada às participantes a chance de
ressignificarem suas noções de autoridade e conforto a partir da perspectiva de que a autoridade,
para as mulheres, pode ser uma forma de resistência. Nesse sentido, foi de extrema importância a
diferenciação entre autoridade e autoritarismo.
7.3.

Disciplina “Direito e Discriminação”

A disciplina optativa “Direito e Discriminação” é ministrada pelo professor orientador do
Núcleo, Conrado Hübner Mendes. Trata-se da única disciplina da grade referente especificamente
ao tema de direitos humanos. As alunas do DDD auxiliam na elaboração do programa - temas e
bibliografia -, bem como no planejamento da dinâmica das aulas. Por meio desta disciplina,
buscamos aplicar na sala de aula os pressupostos teóricos que estudamos e adotamos, de modo
a superar as críticas feitas ao ensino da Faculdade de Direito.
Assim, incentivamos a disposição das alunas em roda, uma vez que a aula preza pelo
protagonismo delas e sua interação. Além disso, são adotadas dinâmicas alternativas e presença
de convidadas, buscando reforçar a representatividade. A bibliografia, assim como a dos
encontros, foge da recomendação tradicional de textos e engloba também vídeos, músicas,
projetos, sentenças, entre outros. Todo material em inglês é traduzido, de modo a assegurar a
inclusão de todas.
Buscamos repensar e aprimorar o curso e sua avaliação a cada edição. Em 2017, sua
segunda edição, os temas abordados foram: o Direito da Antidiscriminação brasileiro; Gênero:
direitos sexuais e reprodutivos; Deficiência e inclusão; Raça: Direito e combate ao racismo no
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Brasil; Identidades trans e transfobia; Orientação sexual e homo/lesbofobia; Comunidade
tradicionais; e Privilégios na universidade42.
Já a avaliação foi feita por meio da entrega semanal de uma pensata (resposta a uma
pergunta geradora relacionada a bibliografia, em uma página) e de um trabalho final. O trabalho
final foi desenvolvido em parceria com outros grupos de extensão da faculdade43 e tinha por
objetivo a produção de uma material que fosse a eles pertinente e, por consequência, relevante
socialmente. A sala foi dividida em grupos de monitoria, sendo as monitoras integrantes do DDD,
e algumas aulas ao longo do semestre se dedicaram a confecção deste trabalho.
A avaliação final do trabalho foi composta por cinco notas: auto-avaliação; avaliação do
grupo; avaliação da extensão parceira; avaliação das monitoras; e avaliação do professor. Desse
modo, o DDD busca aplicar na prática os pressupostos pedagógicos críticos que adota, bem como
inserir no currículo da Faculdade o debate extremamente necessário acerca dos marcadores
sociais da diferença.
PARTE III
8.

Balanço da nossa atuação e potencial futuro
Um olhar retrospectivo nos permite concluir que a atuação do DDD, nos três últimos anos,

foi de extrema relevância para as integrantes do grupo, para a FDUSP e para a sociedade como
um todo. Acreditamos que o Núcleo Direito, Discriminação e Diversidade esteja cumprindo com os
seus propósitos, em busca de um ensino jurídico em direitos humanos, de direitos humanos e
para os direitos humanos.
Nossa proposta de um ensino com vozes e saberes múltiplos tem se concretizado de
diferentes maneiras através da atuação do grupo, buscando sempre um diálogo com os diversos
integrantes da Faculdade: alunas, professoras, monitoras e funcionárias. Nossa realidade atual
demanda uma mudança urgente da estrutura elitizada, branca e hierarquizada da Faculdade para
um ambiente democrático, popular, diverso e sem discriminação. É esse caminho que o DDD está
trilhando: sempre em busca de um ensino jurídico crítico e emancipador, capaz de incluir os mais
diversos sujeitos de direito.
O sucesso da atuação do núcleo pode ser ilustrado pelo número de alunas inscritas na
matéria “Direito e Discriminação”, que dobrou desde o ano de sua criação; pelo desenvolvimento
42

Devido ao limite do número de aulas, precisamos fazer uma seleção de temas a serem abordados. Essa seleção, no
entanto, não nega a importância e relevância dos temas que não puderam ser abordados.
43
Os grupos com os quais desenvolvemos essa parceria foram: GEF (Grupo de Empoderamento Feminino), Coletivo
Feminista Dandara, SAJU (Serviço de Assessoria Jurídica Universitária) Tuíra, SAJU Cidade e SAJU Cárcere, GEDS
(Grupo de Estudo em Direito e Sexualidade), GDUCC (Grupo de Diálogo Universidade-Cárcere-Comunidade),
Departamento Jurídico XI de Agosto, Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, Quilombo Oxê e Afromack.

19

113

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

de diálogos com a Faculdade, como a organização de rodas de conversa com alunas e com a
sociedade civil em geral; pela realização de parcerias com outros grupos de extensão
universitária; e pela parceria com professoras de diversas matérias, que se aceitaram a proposta
do DDD de reformular o currículo e a metodologia empregada em seus cursos a fim de torná-los
mais inclusivos.
Apesar das vitórias obtidas até então, não se pode negar que enfrentamos muitas
dificuldades para chegar até onde chegamos, já que muitas alunas e professoras da Faculdade
não desejam abrir mão de seus privilégios e, pelo contrário, resistem à pluralidade de saberes e
de vozes no ambiente universitário. Ainda, há diversos obstáculos institucionais a mudanças no
ensino, que limitam as ações de professoras e alunas que se mostram aberta a mudanças.
Diante do exposto, consideramos que o cenário atual, de aprovação de cotas raciais e, ao
mesmo tempo, cortes orçamentários relativos a permanência, está aberto a disputa e deve ser
disputado. Nesse sentido, as membras do DDD permanecem na luta em prol de seus objetivos e
veem um futuro aberto a diferentes possibilidades e transformações no ensino jurídico, em direção
a um ensino em direitos humanos.

20

114

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

Referências bibliográficas
BRASIL. Lei de 11 de agosto de 1827. Crêa dous Cursos de sciencias juridicas e sociaes, um
na cidade de S. Paulo e outro na de Olinda. Rio de Janeiro, RJ, agosto de 1827.
BRASIL. Decreto n. 7.247 de 1879. Reforma o ensino primario e secundario no municipio da
Côrte e o superior em todo o Imperio. Rio de Janeiro, RJ, abril de 1879.
CANDAU, Vera Maria Ferrão; SACAVINO, Susana Beatriz. Educação em Direitos Humanos e
Formação de Educadores. In: Educação, v. 36, p. 59-66. Porto Alegre, 2013.
CANDAU, Vera Maria Ferrão. Educação em Direitos Humanos: questões pedagógicas. In:
BITTAR, Eduardo C. B. (coord). Educação e Metodologia para os Direitos Humanos. São
Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 285-298.
CARNEIRO, Aparecida Sueli. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser.
São

Paulo:

Universidade

de

São

Paulo,

2005.

p.

96-123.

Disponível

em:

<https://negrasoulblog.files.wordpress.com/2016/04/a-construc3a7c3a3o-do-outro-como-nc3a3o-s
er-como-fundamento-do-ser-sueli-carneiro-tese1.pdf>. Acesso em: 16 maio 2018.
CROCHÍK, José Leon. Educação inclusiva e preconceito: desafios para a prática pedagógica. In:
Theresinha Guimarães Miranda, Teófilo Alves Galvão Filho (org.). O professor e a educação
inclusiva: formação, práticas e lugares. Salvador: EDUFBA, 2012. pp. 39-60
D’ANDREA, Anna Cláudia Eutrópio Batista. Movimentos e Articulações: uma análise das
iniciativas de formação de educadoras/es em sexualidade na Rede Municipal de Educação de
Belo Horizonte(1989-2009). Tese. (Tese em Educação - FAE - UFMG. Belo Horizonte, 2014.
Disponível

em:

<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-9LVNW6/tese_anna_cl
_udia_vers_o_final_revisada.pdf?sequence=1>.
DINIZ, Debora; BARBOSA, Lívia

and

SANTOS, Wederson Rufino dos. Deficiência, direitos

humanos e justiça. In: Sur, Revista Internacional de Direitos Humanos. [online]. 2009, vol.6,
n.11, p. 64-77
FAVERO, Eugênia Gonzaga. Direito à educação das pessoas com deficiência. In: Revista CEJ,
Brasília, v. 8, n. 26, p. 27-35, set. 2004

21

115

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

FOX, Ann M. How to Crip the Undergraduate Classroom: lessons from performance, pedagogy
and possibility. in: Journal of Postsecondary Education and Disability, v. 23, 2010. pp. 38-47.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Edições Paz e Terra, 2003. (1ª Ed.
1973).
GHIRARDI, José Garcez. A Praça Pública, a Sala de Aula: representações do professor de direito
no Brasil. in: DE CARVALHO, Evandro Menezes; BORGES, Rosa Maria Zaia; et al.
Representações do Professor de Direito. Curitiba: Editora CRV, 2012
GONÇALVES, Juliana. USP homenageia Luiz Gama 167 anos após impedi-lo de frequentar aulas
de

direitos.

Brasil

de

Fato,

2017.

Disponível

em:

<https://www.brasildefato.com.br/2017/11/28/usp-homenageia-luiz-gama-167-anos-apos-impedi-lo
-de-frequentar-aulas-de-direito/>. Acesso em: 14 abr. 2018.
HOOKS, bell. Essencialismo e experiência. in: Ensinando a Transgredir: a educação como
prática de liberdade. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013.
HOOKS, bell. Teaching Critical Thinking: practical wisdom. New York and London: Routledge,
2010.
MATOS, Zainne. Disciplinas de Graduação – As questões de gênero e da mulher na USP. USP
Mulheres,

2016.

Disponível

em:

<http://sites.usp.br/uspmulheres/graduacao-as-questoes-de-genero-na-usp/>. Acesso em: 10 maio
2018.
Migalhas. Dia da Mulher: conheça Myrthes Campos, a primeira advogada do Brasil. Migalhas.
Disponível

em:

<http://m.migalhas.com.br/quentes/216736/dia-da-mulher-conheca-myrthes-campos-a-primeira-ad
vogada-do-brasil>. Acesso em: 30 abr. 2018.
R7 Notícias. Aluguel custa, em média, R$ 1.689,00 em São Paulo. R7 Notícias. Disponível em:
<https://noticias.r7.com/economia/aluguel-custa-em-media-r-1689-em-sao-paulo-compare-os-prec
os-em-70-bairros-03052017>. Acesso em: 28 abr. 2018.
REGISTRADORES. Prédios Históricos #4 - Faculdade de Direito do Largo São Francisco.
2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ud3xpKjO1bQ>. Acesso em: 03 maio
2018.

22

116

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

SCHUCMAN, Lia Vainer. Entre o "encardido", o "branco" e o "branquíssimo": Raça,
hierarquia e poder na construção da branquitude paulistana. 2012. 122 f. Tese (Doutorado) Curso de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em:
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47134/tde-21052012-154521/pt-br.php>.

Acesso

em: 02 maio 2018.
TORRES, Elisabeth Fátima, MAZZONI, Alberto Angel, MELLO, Anahi Guedes. Nem toda pessoa
cega lê em Braille nem toda pessoa surda se comunica em língua de sinais. in: E
 ducação e
Pesquisa, São Paulo, v.33, n.2, p. 369-385, maio/ago.
WOLKMER, Antônio Carlos. O direito na época do Brasil colonial. In: WOLKMER, Antônio Carlos.
História do Direito no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003. p. 43-76.
ZOTTI, Solange A. O Ensino Secundário no Império Brasileiro: Considerações sobre a Função
Social e o Currículo do Colégio D. Pedro II, p. 34-35. Revista HISTEDBR On-line, Campinas,
n.18,

p.

29

-

44,

jun.

2005.

Disponível

em:

<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/revis/revis18/art04_18.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2018.
CARNEIRO, Aparecida Sueli. Do epistemicídio. In: CARNEIRO, Aparecida Sueli. A construção do
outro como não-ser como fundamento do ser. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2005. p.
96-123.

Disponível

em:

<https://negrasoulblog.files.wordpress.com/2016/04/a-construc3a7c3a3o-do-outro-como-nc3a3o
-ser-como-fundamento-do-ser-sueli-carneiro-tese1.pdf>. Acesso em: 16 maio 2018.

23

117

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

X Encontro ANDHEP
Direitos Humanos em Movimento: avanços e retrocessos nos 30 anos da Constituição
Cidadã e 70 anos da Declaração Universal
23 a 25/05/2018, UESPI, Teresina-PI

Grupo de Trabalho: 03 - Educação e Extensão em Direitos Humanos
Coordenador: Prof. Dr. Clodoaldo Cardoso (UNESP)

REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO HUMANA: EDUCAÇÃO E DIREITOS
HUMANOS EM ASSENTAMENTOS E ÁREAS TRADICIONAIS QUILOMBOLAS

Adelaide Ferreira Coutinho – Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Luís Flavio Coelho Gonçalves – Universidade CEUMA
Rita de Cássia Gomes Nascimento - Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IFMA)

118

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO HUMANA: EDUCAÇÃO E DIREITOS
HUMANOS EM ASSENTAMENTOS E ÁREAS TRADICIONAIS QUILOMBOLAS
Adelaide Ferreira Coutinho (UFMA)
Luís Flavio Coelho Gonçalves – (Universidade CEUMA)
Rita de Cássia Gomes Nascimento (IFMA)
RESUMO
Nesse trabalho, toma-se como categoria de análise a Educação Pública do
Campo como direito social. Parte-se da constatação que no âmbito da
legislação mundial e brasileira a educação e o atendimento às
necessidades básicas de aprendizagem estão previstos por meio de pactos,
declarações e legislações afins. Considerando-se essa existência legal,
identifica-se que a Educação é Direito Social presente desde a Declaração
Universal dos Direitos Humanos (1948) à Constituição Federal do Brasil
(1988) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996). Mas,
historicamente, a legislação brasileira aprovada e, também, mundial são
negligenciadas no seu conteúdo e políticas de execução, submetidas que
são ao modelo econômico capitalista em curso. Sabe-se que a Lei existe
como garantia de direitos do cidadão (na ótica liberal da Lei) então, é
universal. Mas, há uma frustração ou um engodo no ato mesmo de
aplicação dessa Lei, por vezes, altera-se o texto aprovado para assegurar,
não o direito Básico à educação, mas para exercer o controle político e
ideológico sobre ela. Identificam-se os avanços e retrocessos dessa oferta
de educação aos povos tradicionais assentados e quilombolas, não sem se
prescindir do entendimento da história de luta e conquista da terra, no
sentido mais amplo a que se possa entendê-las, no Brasil. Para tanto,
destaca-se as formas históricas de produção da existência e da divisão da
riqueza no campo brasileiro (indígenas, quilombolas, extrativistas,
ribeirinhos, assentados da reforma agrária...). Essa realidade só pode ser
entendida se for apanhada em suas múltiplas dimensões: sociais, políticas e
econômicas. Com esse intuito de reflexão é que se apresentam
problematizações sobre a educação em direitos humanos para os povos
tradicionais, especialmente, os povos quilombolas.
Palavras-chave: Direitos Humanos em Educação. Educação do Campo.
Educação em Áreas Quilombolas.

1 INTRODUÇÃO
István Mészáros, em 2004, na conferência de abertura do Fórum Mundial de
Educação, realizado em Porto Alegre, destacara, entre outras coisas, que a educação não é
um negócio, é criação. Que educação não deve qualificar para o mercado, mas para a vida.
Enfatizou o sentido mais enraizado da tese “a educação não é uma mercadoria”. Chamou a
atenção para algo extremamente pertinente nos dias atuais: “Como pensar a sociedade
tendo como parâmetro o ser humano?” o que, segundo ele, “exige a superação da lógica
desumanizadora do capital, que tem no individualismo, no lucro e na competição os seus
fundamentos”.
Mészáros (2004) sustentou que “a educação deve ser sempre continuada,
permanente, ou não é educação”. Defendeu a existência de práticas educacionais que
permitam aos educadores e alunos trabalharem as mudanças necessárias para a
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construção de uma sociedade na qual o capital não explore mais o tempo de lazer, pois o
que as classes dominantes impõem é uma educação para o trabalho alienante, com o
objetivo de manter o homem (e a mulher) dominado. Já “a educação libertadora teria como
função transformar o trabalhador em um agente político, que pensa, age e usa a palavra
como arma para transformar a realidade”. (grifos da autora).
Portanto, apesar de se concentrar, nesse trabalho, as reflexões acerca da Educação
do Campo para os quilombolas, desde o início vamos demarcar politicamente que a
educação como ato político tem um papel de importância vital para a transformação social.
Para Mészàros, cabe a educação papel vital “para romper com a internalização
predominante nas escolhas políticas circunscritas à „legitimação constitucional democrática‟
do Estado capitalista que defende seus próprios interesses” (2005, p.61). Assim, segundo
ele, exige uma “contra-internalização” que exigirá,
a antecipação de “uma visão geral, concreta e abrangente, de forma
radicalmente diferenciada de gerir as funções globais de decisão da
sociedade, que vão muito além da expropriação, há muito estabelecida, do
poder de tomar todas as decisões fundamentais, assim como das suas
imposições sem cerimônia aos indivíduos, por meio de políticas como uma
forma de alienação por excelência na ordem existente (2005, p.61).

Esse discurso é atual e, infelizmente, nos fazem acreditar que, no trato da educação
como direito humano, retrocedeu-se, na história, ao início do século XX, em que a educação
para as elites era propedêutica e aos pobres, negros e deserdados do poder bastavam às
primeiras letras ou um treino profissional para trabalhos simples, uma vez que, esses
últimos, estavam fadados aos trabalhos manuais no campo ou na cidade, quando passaram
a habitar a periferia.
Homens e mulheres são postos à margem e pela educação são condicionados a
aceitar que possa existir um capitalismo “menos selvagem”, que assegura aos excluídos
políticas reparadores da escravidão como forma de vida, não somente aos brasileiros
afrodescendentes, mas a todos que se situam na linha de pobreza, inclusive a extrema
pobreza. Isso porque, “a estratégia reformista de defesa do capitalismo é de fato baseada
na tentativa de postular uma mudança gradual na sociedade através da qual se removem
„defeitos específicos‟, de forma a minar a base sobre a qual as reivindicações de um
„sistema alternativo‟ possam ser articuladas” (MESZAROS, 2005, p. 62).
Em relação à educação, o que deveria ser uma práxis política consequente, que
assegurasse o direito a todos e não somente há alguns, torna-se inviável porque no
horizonte das reformas não está previsto atender às reivindicações históricas por uma
educação pública, gratuita de qualidade socialmente referenciada, mas restringir direitos ou
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oferecer “gradualmente‟ por meios de reformas e contrarreformas, ainda que se afirme que
houve expansão do acesso a educação.
Na contramão, verifica-se que aos bem-nascidos do progresso material e e cultural,
a educação continua a ser preparo para a direção da sociedade e, aos demais, tratados,
cada um, na sua particularidade social e cultural, por uma secretaria específica ou especial.
Desse modo, as questões centrais, como a destruição da sociabilidade do capital e, nesse
universo, “a universalização da educação e a universalização do trabalho como atividade
humana auto-realizadora” (MÉSZÀROS, 2005, p.65), antagônicas à educação para o
mercado de trabalho e o trabalho para a produção de mercadorias.
Aliás, essa é uma questão relevante e que precisa ser tratada “hoje”, como
imperativo das populações trabalhadoras pobres, não só negras, uma vez que o direito
vigente, “na lei”, como igualitário, historicamente constituiu-se desigual e sem qualquer
validade concreta na prática da nossa política e jurisprudência.
Um exemplo é a tese da educação democrática, expressa na Constituição Federal
de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394/96 que, ao se
delinear como uma conquista da sociedade brasileira (da luta de educadores, estudantes,
militantes dos movimentos sociais e sindicais, igreja, organizações e partidos políticos) em
defesa da escola pública, aos poucos foi tomando um formato adequado aos moldes do
mercado, qual seja, para cada demanda produzia-se uma esdrúxula legislação
complementar, aplaudida por muitos como possibilidade real de oferta de educação.
Difunde-se, especialmente na escola pública que há um “mundo do trabalho” a espera
jovem e, que este, pode escolher a formação que mais lhe interessar. Falácias dos
apologistas da sociedade do conhecimento e das inteligências múltiplas; do aprenderaprender e a conviver, como se, de fato, o Estado capitalista pretendesse educar a todos no
mais alto padrão de inteligência, permitindo que todos tivessem acesso à vasta produção de
conhecimentos, produzidos na história da humanidade.
A educação nas políticas neoliberais, conservadoras e elitistas, não entendem a
educação como um investimento, ainda que os governos declarem e façam pactos visando
atender “a necessidades básicas de aprendizagem”, mas na visão (neo)colonizadora e
imperialista, o básico é o mínimo ou o parcial, conforme se apregoa nas contrarreformas da
educação brasileira em curso. Os sucessivos governos - mesmo aqueles comprometidos
com o social – trataram a educação como custo-benefício, um notório retrocesso.
Hoje, o governo brasileiro ao acenar para a sociedade com programas e projetos
sedutores dos pais e mentes juvenis, afirmando que o “o aluno escolhe o que quer estudar”
apenas nega às crianças, jovens e adultos a Educação Básica, primordial para a formação
humana e propiciadora de escolhas mais amplas quando se refere ao estudo e ao trabalho.
Portanto, ao promover reformas curriculares para enxugar o currículo (Base Nacional
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Comum Curricular), retoma a velha dualidade no âmbito do ensino médio (formação
profissional e formação propedêutica)

e nega a educação de qualidade. Quando corta

recursos públicos de programas e projetos voltados aos trabalhadores do campo, em áreas
tradicionais (quilombolas, indígenas, ribeirinhos, extrativistas, pequenos agricultores etc),
impede que, após mais quinhentos anos - ainda que por políticas focais - esses sujeitos
possam ter direito a educação.
A popularização da educação, da ciência e da tecnologia inovadora não se faz com
cortes de recursos ou criando instituições de excelência para uns poucos. Isso é política
educacional na contramão do que a sociedade almejou (como um direito social e sob a
responsabilidade do Estado). Também, a massificação da educação/formação por meio da
Educação à Distância, tem se constituído mais um grande negócio para a iniciativa privada
(subsidiadas pelo governo) e garante a possibilidade estatística do Estado afirmar que está
cumprindo com a exigência constitucional de oferta do ensino propedêutico e técnico.
Desse modo, é a partir desse entendimento teórico-metodológico que se analisa a
educação e direitos humanos, em assentamentos e áreas tradicionais quilombolas,
cumprindo dizer que o território quilombola é entendido na sua concretude histórica e vive,
atualmente, sob o ataque violento do capital agroindustrial e financeirizado no campo evidência da herança do escravismo e do latifúndio colonial - sob o impasse de perder a
vida, pois a falta de legalização/titulação de suas terras, tal qual ocorre com o povo indígena
e todos os sem-terra desse país, os deixam sem referências de pertencimento a um
território real.

2. AS BASES HISTÓRICAS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO
A história da Educação no Brasil, nos últimos cem anos, nos mostra que a luta por
educação é muito mais do que aprovar legislações, ter escolas e universidades, pois as
instituições de educação, no decorrer do tempo, e segundo os interesses majoritários do
sistema do capital, ora serviram com extrema violência e exclusão quando destinadas aos
trabalhadores pobres e seus filhos ora, de acordo as determinações reprodutivas do capital
e dos governos em exercício, destinou-se a instruir e a propiciar a internalização dos valores
dominantes, ainda que a escola não seja a força principal de transmissão da ideologia e
nem a responsável por construir uma alternativa ao sistema social em evidência – o
capitalismo.
Mas, a história nos revela o embate de projetos de educação, especialmente quando
se pretendeu aprovar diretrizes nacionais para a educação e elaborar o seu plano nacional
de execução. Assim, o Estado brasileiro foi profícuo em sancionar leis, do século XX aos
dias atuais, que não saíram do papel ou aquelas que pretendiam ser pioneiras de uma
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educação pública democrática, mas que terminaram por consolidar o ideário liberal; o
autoritarismo de Estado, durante a ditadura militar (1964-1985); fomentando práticas
excludentes sob o autoritarismo no plano do Estado; e, mesmo na redemocratização, nos
anos após 1985, ao invés de se tornar democrática, imediatamente sucumbiu às diretrizes
do mercado e as orientações de organismos internacionais, primordialmente o Banco
Mundial, a UNESCO, a CEPAL, os maiores indutores de políticas para essa região.
A educação, historicamente, se fez tema de debates nacional e ganhou as ruas,
instituições e organizações comprometidas com a escola pública, porém ao final de cada
embate, o resultado foi políticas focalizadas ou limitadas no âmbito das instituições, fruto de
pactos e outros acordos entre suas elites nacionais no poder.

Foi assim, que se viu

nascerem As Leis Orgânicas do Ensino a partir do governo de Getúlio Vargas; O Manifesto
dos Pioneiros da Educação Nova (1932); a Leis de Diretrizes e Bases n.4.024/61, 5.692/71
e n.9.394/96 além de Planos Nacionais de Educação, e legislações complementares para o
financiamento (FUNDEF e FUNDEB), para a formação de educadores, para a educação
especial, para a educação do campo e relações étnico-raciais e tantas outras)
São muitos os exemplos negativos de como a sociedade de classes, a sociedade
capitalista, as suas formas de produção da existência e a divisão da riqueza são perversas
para com a classe que trabalha e vive desse trabalho. Em particular, destaca-se o campo
brasileiro e os processos degradantes a que homens e mulheres foram submetidos (suas
terras, os rios, a natureza, as reservas extrativistas, os povos indígenas, os assentamentos
da reforma agrária, os povos de terras quilombolas, os pequenos produtores, os ribeirinhos,
os artesãos, os sem-terra, homens e mulheres do campo), apesar das lutas contínuas de
resistência. A educação do campo é apenas um exemplo dentro dessa totalidade maior e a
educação quilombola uma das expressões da negação ao direito a educação.
Quando se toma como categoria de análise a Educação do Campo não se pode
separá-la da Educação Pública e nem da história de luta e conquista da terra, no sentido
mais amplo a que se pode entendê-la. A questão agrária no Brasil é primordial para se
entender o porquê da educação camponesa ser relegas a políticas de mínimos sociais.
Assim, segundo Emilia Viotti da Costa (1998), em seu livro Da Senzala à Colônia, o Brasil é
uma nação diretamente relacionada com o sistema colonial, característico da fase de
acumulação primitiva e mercantil (sec. XV ao séc. XIX), portanto, sob o tripé: colonização,
escravidão, latifúndio e, parece não ter superado essa condição histórica.
Ocorreram, ao longo dos séculos, muitas mudanças, porém, o modelo social não se
alterou, uma vez que as transformações econômico-sociais privilegiaram os interesses das
classes dominantes e, mesmo sob a industrialização, a burguesia jamais primou pelos
interesses nacionais, predominando uma espécie de associação ao capital internacional,
cujos interesses essa forma de sociabilidade sempre correspondeu. Mas, o que destruiu as
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bases teóricas e morais do antigo regime e tornou o braço cativo livre, gerou o mercado de
trabalho nas regiões capitalistas, sustentou e até acirrou a escravidão nas regiões menos
desenvolvidas (COSTA, 1998). Assim, a questão camponesa no Brasil, só pode ser
entendida se for apanhada em suas múltiplas dimensões (economia, ideologia, política,
relações sociais, poder, cultura).
Portanto, Costa (1998) destaca em sua obra que a abolição não significou uma
ruptura com o passado, no sentido de romper com as raízes fundantes daquela
sociabilidade, uma vez que as estruturas arcaicas de produção, a economia monocultora e
de exportação, sempre vulnerável à oscilação do mercado internacional, o monopólio da
terra e do poder por uma elite, a miséria e a marginalização política e econômica da grande
maioria da população, as formas disfarçadas de trabalho forçado e as precárias condições
de vida do trabalhador rural sobreviveram à abolição, tomando formas mais elaboradas de
exploração.
Virgínia Fontes (2010) estudiosa dos processos histórico-sociais brasileiros,
particularmente, acerca do capital-imperialismo nesse país, nos alerta que é necessário
atentar para dois movimentos simultâneos que tencionam em direções opostas, mas que
são movidos por sujeitos concretos nas lutas e conflitos de diversas variedades, No
primeiro, o capital se converteu em uma espécie de entidade exteriorizada à existência
humana, esta que, por sua vez, por um lado permite a acumulação supostamente infinita
para uma minoria, para outros, a maioria, implica comportamentos automáticos, mercantis,
cegando os seres sociais de sua própria capacidade de transformação dessa realidade
social. Assim, “o conjunto da existência social é impelido a crer, como nos fetiches, que
aquilo que a própria humanidade construiu a ela se impõe, de maneira inumana, como leis
eternas” (FONTES, 2010, p.17). Ainda, destaca que com o capital-imperialismo, passou-se a
exigir que toda a consciência se resuma a expandi-lo, de forma cooperativa, ou
„proativamente‟, pela extensa rede de produção de conhecimento e de suas entidades,
sustentando-o. O segundo movimento, se faz na contramão dessa tendência, constituem-se
por seres individuais e coletivos que têm a clareza do seu papel na história, inclusive a luta
das “massas anônimas”, da sociedade civil expressa pelos movimentos sociais. Estes que
são diluídos como classe social, pelos aparelhos privados de hegemonia, e apresentados
pelo marketing televisivo como somatório de indivíduos isolados, como se fossem a
realidade, ocultando sua organização e vida sob a desigualdade e a intensa concentração
mundial de riquezas, mas paralelamente exacerba-se um consumismo global. Em outras
palavras:
Pedem-nos que sejamos a expressão típica da mediocridade que (o sistema
do capital-imperialismo) consideram que somos. Mas desconsideram a
concretude de nossa existência, a funda angústia de termos a cada dia de
vender o invendável, de vermos convertidos em mercadorias os mais
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profundos valores éticos e as mais elementares das necessidades.
Desconsideram a enorme cisão entre nossas vidas efetivas e a maneira
como se apresenta o mundo no qual existimos (FONTES, 2010, p.18, Grifos
das Autoras).

A educação rural, portanto, é produto dessas relações e a Educação do e no Campo
(de resistência) nasce como um novo devir histórico, mesmo tendo sido oficializada pelas
leis do Estado Capitalista. A primeira sabe-se que tem suas raízes na sociedade
Senhorial/Escravista e, hoje, nas orientações ruralistas (agronegócio) para a educação.
Continua como projeto de educação dualista e sob controle, fiscalização, supressão e
descaracterização por programas e projetos sociais afeitos ao capitalismo no campo,
conforme se ilustrou anteriormente, à guisa de introdução. Por sua vez, a educação do
campo adotou como princípio os interesses e a cultura do trabalhador do campo, portanto
buscou reverter aquela realidade historicamente excludente, conforme reitera Kolling (1999,
p.30)

Nos documentos oficiais sobre educação no Brasil, a população rural
aparece apenas como dado. São números citados de uma população
esquecida. São apenas quantidades ou, no máximo, referências marginais e
pejorativas. É como se a diferenciação entre o rural e o urbano não fizesse
mais sentido, uma vez que a morte do primeiro já estaria anunciada. É
preciso entender em que contexto essa compreensão vem sendo formulada
e quais as possibilidades que existem de se reverter essa lógica.

Relativa à problematização da Educação Rural e sua historicidade como projeto
político que compõe a ideologia de classe das frações dominantes agrárias, Mendonça
(2007) destaca a relação Saber e Poder como parte instituinte e instituída do próprio Estado
Ampliado. Nesse terreno, observa-se que a intencionalidade desta concepção de educação,
conforme o tempo e o espaço, sofre alterações, porém circunscritas às determinações do
projeto hegemônico, como fora o caso da conjuntura da Guerra Fria, onde a Educação Rural
assumira o triplo papel, a saber: “imobilizador” da força de trabalho no campo; 2)
“neutralizador” de conflitos sociais rurais; 3) qualificador de mão de obra para o mercado
segundo retórica do capital (MENDONÇA, 2007).
Para ilustrar com dados da realidade, destaca-se que a educação rural no contexto
maranhense, esta resguarda intencionalidades que dialogam com as determinações
históricas nacionais. Nesse sentido, afirma-se que a realidade educacional neste Estado,
expressa a forma mais perversa do trato da questão social, em que, até os nossos dias, a
ideologia de oferta da educação continua a ser a “Educação para os pés descalços”,
defendida na segunda metade do século XX pelos seus governantes, visando a formação de
mão-de-obra barata e artesanal. Às populações rurais maranhenses, apenas uma
alfabetização ou uma profissionalização que os tem condicionado a meras ferramentas da
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máquina de triturar humanidades que é o sistema do capital. Tornar o trabalhador da zona
rural mais produtivo significou historicamente potencializar a acumulação do excedente fruto
de seu trabalho. A educação, nesta perspectiva, a concepção de Educação Rural, age como
instrumento ideológico a serviço da sociabilidade capitalista,, atuando na produção de
coerção e consentimento em torno de um projeto de classe hegemônico (NASCIMENTO,
2008), hoje, o agronegócio de exportação.
Os estudos sobre a escola rural no Brasil seja primária ou média, pouco explorou o
binômio educação rural e desenvolvimento do capitalismo, bem como silenciou quanto a
intrínseca relação dos elementos que se interpenetram fundamentalmente no âmbito da
histórica luta de classes, a saber: terra, movimento camponês e educação rural (RIBEIRO,
2010). Em síntese, pode-se afirmar que é por sobre esta base material e simbólica que a
educação rural se constitui enquanto objeto de disputa, assentado na relação trabalho
versus capital. E, nesse contexto, a educação quilombola se quer foi alvo de qualquer
legislação que visasse assegurar esse direito, pois os legisladores, mesmo aqueles do
campo democrático, pouco atentaram para a grave questão racial e do direito à terra a
esses povos.
Quando se considera a educação rural como categoria historicamente determinada,
deve-se ter em mente que as intenções político-formativas que determinaram o seu caráter
sofreram modificações ao longo do tempo, em decorrência do estágio de desenvolvimento
das forças produtivas, assim, as relações de produção no seio da sociedade sob o regime
capitalista, são importantes para que se desvele o modelo de educação em curso. Portanto,
não é possível falar de uma educação rural in abstracto, em geral e a-histórica (MARX,
1998). Não há, então, uma unidade ao se abordar tal conceito ou concepção de educação,
que é fundamentalmente histórico e perpassado pela política e conflitualidade no âmbito das
lutas de classes, tese válida para a Educação do Campo, expressão desse universo
contraditório.
A Educação do Campo é alvo constante de intensas disputas no campo político e
ideológico. A memória da educação brasileira é rica de registros quanto a essa correlação
de forças no interior da sociedade e a Educação do Campo, formula novos registros, que
nos lembram do quanto é difícil assegurar o direito constitucional à educação de qualidade
aos camponeses, mas pela luta e organização política dos povos do campo têm conquistado
batalhas importantes no campo das ideias e no campo das políticas aprovadas. Nos tempos
atuais tem enfrentado corte de recursos, fechamento de escolas, falta de professores, entre
outros controles de oferta.
Quando em 1998 realizou-se o I Encontro de Educadores e Educadoras da Reforma
Agrária, nesse evento a política de educação, que se queria para o campo, já contemplava
os territórios tradicionais, sem que se destinassem cotas, mas como um direito de todos os
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povos assentados e tradicionais. Foi a partir dessa mobilização nacional, tendo à frente o
MST, que se passou a pensar essa política, primeiramente aprovou-se em 1998 o Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA, no âmbito do, então, Ministério de
Política Fundiária e do INCRA/DF em parceria com as universidades pública e centros
federais de educação tecnológica – CEFET (hoje, Institutos federais), para sua execução.
Mais tarde, abrangeu os Territórios da Cidadania criados no âmbito do INCRA, do qual
fazem parte territórios quilombolas.
Essa política induziu a criação no âmbito do MEC, por meio da, então, SECAD, de
programas de Educação do Campo e, em 2002, aprovaram as Diretrizes Operacionais para
a Educação Básica nas Escolas do Campo (2004), representando a materialização de uma
fundamentação legal:
Parágrafo único. A identidade da escola do campo é definida pela sua
vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na
temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que
sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e
nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções
exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país.
(Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo
BRASIL/MEC, 2004, p.22).

Porém, nos 70 anos da Declaração Universal dos direitos Humanos, 30 anos da
Constituição Cidadã brasileira e 22 anos de aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, há muito que se lutar para que a educação seja um direito por inteiro.

3
EDUCAÇÃO E DIREITOS
TRADICIONAIS QUILOMBOLAS

HUMANOS

EM

ASSENTAMENTOS

E

ÁREAS

Considerando-se que existe um conjunto de textos legais acerca do direito a
educação, pode-se afirmar que a Educação é Direito Social mundialmente discutido e
presente desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) à Declaração Mundial
de Educação para Todos, esta aprovada e pactuada por diversos países, incluindo o Brasil,
nos anos de 1990.
Mais recentemente, a Constituição Federal do Brasil (1988), aprovada no processo
de redemocratização do país, implicou na aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (1996), após intensos embates políticos entre projetos de propósitos
favoráveis a escola pública e sua democratização e, aqueles, apologistas da iniciativa
privada na educação. Essa legislação trouxe como leis complementares e outras afins, os
Planos Nacional de Educação (2001/20120, as legislações que orientaram o financiamento
da educação o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
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Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB (Lei nº 11.494/2007) o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90); as
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (2002); as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (Lei nº 10.639/03) (BRASIL, MEC,
2005) entre outros, que pretenderam assegurar o direito a educação.
Sabe-se que a Lei existe como garantia de direitos do cidadão (na ótica liberal da
Lei) então, é universal. Mas, historicamente, a legislação brasileira aprovada e, também,
aquelas que são frutos das conferências mundiais, são desfiguradas no seu conteúdo e
políticas de execução, submetidas que são ao modelo econômico em capitalista curso. Há
uma frustração no ato mesmo de aprovação e aplicação dessas Leis, por vezes, altera-se o
texto aprovado para assegurar, não o direito básico à educação, mas para exercer o
controle político e ideológico sobre ela ou subtrair conquistas da sociedade brasileira.
Uma constatação é que os sujeitos de direito são divididos em uma espécie de
guetos que ficam a disputar migalhas de políticas públicas, nos balcões de ministérios.
Assim, a educação do campo, como uma das modalidades de educação básica e superior, é
parte dessa realidade, cujo conteúdo está atravessado por disputas entre projetos de
educação a favor e contra os interesses da maioria da sociedade brasileira.
Pablo Gentili (2009), diz que esse direito a educação, queremos inteiro e não pela
metade ou não é direito. “Inclusão pela metade” não existe!. É privilégio de alguns e inclusão
excludente para outros. Porque no cerne da questão, segundo o mesmo autor, está a
pobreza e a desigualdade; a segmentação e a diferenciação dos sistemas escolares que se
dizem atender a todos e, finalmente, a promoção de uma Cultura Política sobre os Direitos
Humanos – e particularmente sobre o direito à educação – marcada por uma concepção
privatista e economicista que, longe de ampliar, restringe as fronteiras desse direito às
oportunidades de acesso e permanência no mercado de trabalho. Quando não é desse
modo, vira questão de voluntariado, assistencialismo, campanhas que em nada mudam a
realidade da escola, constituem-se programas e projetos que de acordo com o sabor da
política são fadados ao fracasso.

A EXCLUSÃO é uma relação social, e não um estado ou posição ocupada
na estrutura institucional de uma determinada sociedade. Dessa forma, os
que estão excluídos do direito à educação não estão excluídos somente por
permanecerem fora da escola, mas também por formarem parte de um
conjunto de relações e circunstâncias que os afastam desse direito,
negando ou atribuindo-lhes esse direito de forma restrita, condicionada ou
subalternizada. Historicamente, negou-se aos pobres o direito à educação
impedindo seu acesso à escola. Hoje, esse direito é negado quando não
lhes é oferecida outra alternativa a não ser a de permanecer em um sistema
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educacional que não garante nem cria condições para o acesso efetivo a
uma educação de qualidade, quando se limitam as condições efetivas de
exercício desse direito pela manutenção das condições de exclusão e
desigualdade que se transferiram para o interior do próprio sistema escolar.
Estas condições bloqueiam, travam e limitam a eficácia democrática do
processo de expansão educacional, conduzindo os pobres para o interior de
uma instituição que, em um passado próximo, dispunha de um conjunto de
barreiras que limitavam suas oportunidades de acesso e permanência
(GENTILI, 2009, p. 1062)

Para Gentili (2009) na contramão da Exclusão está a INCLUSÃO, esta, entendida
como um processo democrático integral, que visa contribuir para a superação efetiva das
condições políticas, econômicas, sociais e culturais que historicamente produziram e
produzem a exclusão. Por esse motivo, os indicadores de melhorias nas condições de
acesso a um direito e as conquistas populares na luta contra a alienação, segregação ou
negação de oportunidades educacionais (e de outros direitos sociais), embora sempre
suponham grandes avanços em termos de direitos humanos, não são suficientes para
consagrar o fim dos processos de exclusão historicamente produzidos e que condicionam
ou negam esse direito no Brasil e em nações periféricas do capital.
Hoje em dia, refletir sobre a educação quilombola como direitos humanos e, para
além desta, sobre a educação étnico-racial, requer profundo compromisso com a pesquisa e
esta com a verdade e a ética porque o mercado tomou para si a “etnicidade” tornando-a
objeto de propaganda, como o mercado costuma fazer com qualquer identidade que possa
favorecer consumos sazonais. O que, segundo Sansone (2007), o termo “ ‟étnico‟ passou a
substituir o exótico, estranho, não-branco, ou, no linguajar popular e simples, raro e
diferente. Para ele, “as tendências na maneira como a cultura popular tem-se havido com a
diversidade étnica e racial fazem parte de uma mudança maior e momentosa”(2007, p. 10) o
que provoca nele um certo ceticismo “a respeito de qualquer possibilidade libertária e
emancipadora intrínseca da mobilização política em torno da identidade étnica e da raça”
(SANSONE, 2007, p.10).
No Brasil não se pode afirmar que o direito a educação pública, gratuita, laica e com
qualidade social está consagrada, isso porque a educação mesmo sendo uma política de
Estado, simplesmente, tem sua gestão conduzida por governos, instituições/organismos e
intelectuais a seu serviço, quase sempre nefastos à escola pública. Nesse sentido, a
educação tomada a partir das relações raciais, precisamente, sob o mito da democracia
racial brasileira (DA MATTA, 1989), não pode em seu processo de oferta e de organização
curricular, ainda que para SANSONE (2007) seja uma “verdade” aceita pela imensa maioria
da sociedade brasileira, inclusive entre as classes de baixa renda, mas, infelizmente, em
algumas situações, essas estratégias de minimização das diferenças, associam-se a
estratégias problemáticas de manipular a aparência física de homens e mulheres negras
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cotidianamente “a exemplo, alisar os cabelos (ou nos homens usar a cabeça raspada), com
base no pressuposto de que existe, na sociedade brasileira, uma incompatibilidade básica
entre ser negro e ter prestígio social”. Conquanto existe no Brasil um racismo à brasileira e
uma etnicidade velada “oculta” a impedir que os brasileiros se definam como afro-brasileiros,
por exemplo (SANSONE, 2007), ou um sentir-se como “algo estando fora do universo social
e ideológico diário”.
Dito com outras palavras, “dos modos pelos quais nós recortamos nossa realidade
interna para nós mesmos” (DA MATTA, 1989, p.85). Para ele, foi neste recortar do real que
recriamos a hierarquia que constitui o nosso esqueleto social e foi nele que declinamos de
estudar as relações entre as “raças”. Preferiu-se, sempre, o estudo das “raças” em si
mesmas, o que contribuiu para atrasar a nossa percepção acerca de nós mesmos, como
uma sociedade definitivamente dotada de estrutura social singular e cultura específica.
Assim, ao se colocar tudo em termos de “raças” e nunca se discutir suas relações
constitutivas, reificou-se um esquema em que o biológico se confunde com o social e o
cultural, o que permitiu, portanto, realizar uma permanente miopia em relação à nossa
possibilidade de autoconhecimento. “Num mundo social determinado por motivações
biológicas, desconhecidas de nossas consciências, pouco ou quase nada há para se fazer
em termos de libertação e esperança de dias melhores. Mas, como vimos, toda essa
doutrina é ideologia social” (DA MATTA, 1989, p.85).
Ressalva-se que há uma velada democracia racial no Brasil e um racismo pujante
nas estruturas de poder e nas instituições do Estado a declarar direitos no âmbito da lei,
mas isso é uma falácia, porque na execução das políticas públicas esse direito é negado ou
“ofertado” de modo subordinado à economia e sob o controle político e ideológico. Quando
ocorre a organização e luta dessas comunidades insurge-se contra elas (população negra e
pobre) o Estado de violência. Assim, em 2018 continuam pertinentes e atuais a reflexões
feitas, há mais de quarenta anos, por Abdias do Nascimento (1978, p.136) :
Na de impossibilidade de apelar para a consciência brasileira, acreditamos
que a consciência humana não poderá mais permanecer inerte,
endossando a revoltante opressão e liquidação coletiva dos afro-brasileiros
que estamos documentando nestas páginas, tanto mais eficaz quanto
insidiosa, difusa e evasiva. Caracteriza-se o racismo brasileiro por uma
aparência mutável, polivalente, que o torna único; entretanto, para enfrentálo, faz-se necessário travar a luta característica de todo e qualquer combate
anti-racista e antigenocida. Porque sua unicidade está só na superfície; seu
objetivo último é a obliteração dos negros como entidade fisica e cultural.

No caso do PRONERA, entende-se que a educação deve ser articulada com outras
lutas, especialmente o combate ao racismo. Isso implica, também, no entendimento acerca
da educação como direito, dito de outro forma, a inclusão educacional é um processo que se
constrói em oposição às forças e tendências que produziram, e historicamente produzem a
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negação do direito à educação dos mais pobres e excluídos(GENTILI, 2009), ao que se
acrescenta: romper com os preconceitos, a discriminação, o sistema de violência
programada para promover o extermínio da juventude negra, dos indígenas dos Sem-Terra,
das populações empobrecidas.
Afirmar que na América Latina (especialmente no Brasil) houve um processo de
inclusão educacional efetivo, sem analisar as particularidades que caracterizaram seu
desenvolvimento, pode ser enganoso, se se toma como referência histórica a educação do
campo.
A rigor, o que se observa durante a segunda metade do século XX é um
importante processo de universalização do acesso à escola, associado a
uma ampliação progressiva do reconhecimento legal sobre a
obrigatoriedade escolar, cujo potencial democrático ainda depende de dotar
estas experiências e oportunidades de certas condições políticas,
revertendo tendências que, como as que indicaremos a seguir, limitam ou
negam as possibilidades efetivas de afirmação desse direito (GENTILI,
2009, pp. 1062-1063).

A educação do campo como totalidade concreta perde sua força de fomentar direitos
e se subdivide em educação indígena, educação étnico-racial, educação do campo para
assentados da reforma agrária, educação do campo para o território rural, educação rural na
esfera municipal, educação do campo na esfera estadual, educação e direitos humanos na
extensão e sob a ação de Organizações Não-Governamentais – ONG, educação em
movimento para os movimentos sociais campesinos, PRONERA se no âmbito do INCRA,
PROCAMPO/PRONACAMPO na esfera do MEC, enfim, dividem-se os sujeitos para dividir a
luta por escola pública.
Para se entender os avanços e retrocessos acerca da política de oferta de educação
aos povos tradicionais quilombolas, como direitos humanos, não se pode prescindir da
história da luta e conquista da terra, no sentido mais amplo a que se possa entendê-las,
conforme se tratou anteriormente. Os territórios camponeses são formas históricas de
produção da existência e da divisão da riqueza no campo brasileiro (indígenas, quilombolas,
extrativistas, ribeirinhos, assentados da reforma agrária...). Processos degradantes
submeteram esses povos à escravidão e, hoje, são vitimados pele violência da acumulação
capitalista no campo, apesar das lutas de resistência.
A questão da educação e formação humana pela ótica da luta por educação pública
se justifica porque como parte dessa história está a luta pela educação do e no campo, um
contraponto ao Ruralismo Pedagógico, da primeira metade do século XX, que orientou
políticas à zona rural sob o viés de uma ideologia colonialista, escravagista, cimentada no
latifúndio e no trato das políticas públicas como controle social sobre os povos do campo.
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Sabe-se que há um controle sobre as políticas e programas de educação cuja
filosofia, processos educativos, propostas curriculares e ação docente e discente
correspondem aos interesses dos camponeses, a exemplo do PRONERA. No controle
desse Programa, cujos autores principais são os movimentos sociais e sindicais que
congregam os trabalhadores e trabalhadoras dos territórios do campo, verifica-se que por
meio de ministérios e de outros órgãos estatais, se exerce um controle financeiro, político,
social, cultural e ideológico. Quaisquer tentativas de se corresponder radicalmente aos
princípios que fundam a educação como ato libertador, nos projetos voltados para a
educação do campo, viram alvo de punições, sendo a pior delas, o corte de recursos
financeiros.
Assim, de negação histórica da educação pública, durante quase cinco séculos, o
Estado brasileiro passou a oferta-la em doses homeopáticas, por meio de políticas
assistencialistas, políticas “reparadoras”, políticas de cotas, políticas privatista por meio de
programas de crédito, à distância do aluno e da escola, como bem querem as elites
brasileiras, geralmente contrárias à educação do povo.
A educação pública permanece dividida entre propostas curriculares que se destinam
aqueles que continuaram seus estudos em níveis de proficiência cada vez mais elevados
(formação integral) e, àqueles, que receberão formação parcial e técnica para o precoce
ingresso no “mercado de trabalho”, este, último, uma falácia. A realidade desvelada, nos
mostra entre as populações rurais um universo de analfabetos; há aqueles apenas
alfabetizados; os que concluirão apenas o ensino Fundamental; alguns poucos que
concluirão o ensino médio e as exceções na educação superior. Não comporta
apresentarem-se as estatísticas dessa tragédia educacional, pois basta acessarmos os
sítios oficiais do MEC, das secretarias de educação e de organismos internacionais e
nacionais (não-governamentais) lá estarão os números. Serão excluídos dos sistemas
educacionais, antes que concluam a educação básica ou possam vislumbrar ter acesso ao
ensino superior, os pobres, os negros, as mulheres, os alunos da escola pública das
periferias urbanas e os sem-escola do campo.
Ilustra-se com a realidade atual maranhense com a experiência do Curso de
Pedagogia da Terra e seus Projetos de gestão e pedagógico. O curso foi criado a partir das
experiências com Educação do Campo (Alfabetização/EJA; Ensino Fundamental; Ensino
Médio/Magistério; Formação Pedagógica de Educadores e Educadoras), cujo Projeto e
Proposta Pedagógica e Curricular formam construídos em conjunto com os movimentos
sociais, destacadamente o MST e a ASSEMA, posteriormente representantes de
movimentos negros (Centro de Cultura Negra do Maranhão - CCN e Associação das
Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão – ACONERUQ).
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O Curso supracitado foi aprovado pelo Conselho Universitário da Universidade
Federal do Maranhão - UFMA, em 2007, mesmo ano de aprovação na Comissão
Pedagógica Nacional do PRONERA e no INCRA/DR/MA, teve no processo de aprovação
dos Planos de Trabalho e de Desembolso Financeiro e na Aprovação do Termo de
Cooperação/Convênio que mobilizar movimentos sociais, universidades, coordenação
nacional do PRONERA, estudantes, professores e coordenadores de projetos para que
fosse assegurada a sua realização.
Durante dez anos viu-se os projetos tramitarem do INCRA/DF às

Procuradorias

Jurídicas do INCRA e da UFMA, ao Tribunal de Contas da União, ao PRONERA nacional e
suas instâncias gestoras, num processo intenso que alternava proibições e reformulações.
O projeto do curso foi acusado de fazer apologia aos movimentos sociais, por conta das
disciplinas curriculares tratarem da história e cultura do povo negro, indígena, camponês e
suas formas de luta e organização. Decretou-se a reformulação geral do projeto, sob o risco
de não se receber os recursos e não se poder realizar o Vestibular Especial.
O Curso visou atender sob a forma de parcerias entre o INCRA/PRONERA com a
UFMA, o MST, a ASSEMA, o CCN e a ACONERUQ, os alunos aprovados no vestibular das
áreas representadas por esses movimentos sociais. Para tanto, foi exigido o documento de
posse da terra aos candidatos, sendo que a maioria das terras quilombolas, até o presente,
não foram objeto de titulação e muitos trabalhadores rurais eram acampados há mais de dez
anos sem que recebessem o título da terra, ainda que esta fosse denominada para a
reforma agrária.
Superados alguns impasses político-ideológicos o governo achou outro mecanismo
para evitar o acesso a educação superior pelos povos do campo e criou os Territórios da
Cidadania, implicando na divisão do Projeto do Curso de Pedagogia da Terra em dois
Projetos de Financiamento e Gestão diferenciados. O primeiro, denominado Projeto
Pedagogia da Terra – PRONERA Tradicional e, o segundo, Projeto Pedagogia da Terra –
PRONERA Territórios da Cidadania, esse último, a ser oferecido para os quatro Territórios
da Cidadania1- TC, no Maranhão2. Ao primeiro projeto liberou-se o recurso para um ano e,
1

Ao todo, são 60 Territórios para o ano de 2008. A ação política do Estado nos chamados Territórios
da Cidadania envolve vários setores, entre ministérios e secretarias especiais do governo federal:
Casa Civil, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cidades, Cultura, Desenvolvimento Agrário,
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Educação, Integração Nacional, Justiça, Meio Ambiente,
Minas e Energia, Planejamento, Orçamento e Gestão, Saúde, Trabalho e Emprego, Secretaria
Especial de Aqüicultura e Pesca, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial,
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Secretaria Geral da Presidência da República e
Secretaria de relações Institucionais. Nesses Territórios as ações do governo federal abrangem as
áreas do direito e desenvolvimento social; organização sustentável da produção; saúde, saneamento
e acesso à água; educação e cultura, além de parcerias com os diversos entes federados, as
universidades e organizações da comunidade.
2
No Maranhão são quatro territórios: Baixo Parnaíba, Cocais, Lençóis Maranhenses/Munin e Vale do
Itapecuru.
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ao segundo, cujos alunos eram, predominantemente, residentes em áreas quilombolas e
extrativistas, aproximadamente 90%, recursos financeiros para um semestre e, em seguida,
dois anos sem dotação de recursos. Em síntese, depois de oito anos de luta e resistência,
os discentes do primeiro projeto colaram grau, e, em julho de 2017, após dez anos, os
alunos do segundo projeto colaram grau.
Crê-se que esse panorama mostra a lógica elitista, clientelista e discriminadora das
políticas sociais do Estado Capitalista, ainda que os governos se dissessem democráticos e
comprometidos com a causa da Reforma Agrária, do Reconhecimento das Terras
Quilombolas, das Áreas Indígenas etc...não aceitavam que os Sem-Terra tivessem uma
educação na contramão da legitimação do poder vigente e do projeto de território do campo
sem o camponês sem-terra e os povos tradicionais.
Portanto, está longe de se realizar os princípios democráticos na educação
Brasileira, em particular, no Maranhão, pois segundo a Teia dos Povos e Comunidades
Tradicionais do Maranhão, num relatório abrangendo os anos de 2013 a 2016, “o modelo
destrutivo do capitalismo agrário desenvolve práticas sem precedentes, com foco principal
nos detentores dos ecossistemas e dos territórios, os povos e comunidades tradicionais”.
Também, afirma que “a ação sobre os povos tradicionais é de extrema violência e com
palavras de ordem sobre desenvolvimento, entendendo que o caminho da sociedade é
longe da natureza e de sua ancestralidade”.
Finalmente, ressalva-se que, nos últimos anos, são mais de duzentos projetos
aprovados, mas sem recursos financeiros para a sua execução. Isso faz com que as
demandas por Educação no PRONERA sejam desestimuladas e a política de educação do
campo fragilize-se. Essa que, seguramente, foi a mais longa e fecunda política de acesso a
educação aos povos camponeses desde o descobrimento.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se que se vive um momento singular de crises e impasses na política, nas
relações sociais e de descrença nos valores e políticas/direitos primordiais ao ser humano:
liberdade, ética, participação política, trabalho, cultura e direitos: civis (direitos fundamentais:
à vida, à liberdade de expressão e pensamento, à propriedade privada e à igualdade
perante a lei); políticos (participação do cidadão no governo, realizar manifestações políticas
e mesmo fundar partidos políticos e organizar movimentos), direitos sociais (o direito à
educação, à saúde, esporte, lazer, patrimônio cultural, trabalho, segurança, moradia, terra,
salário justo, previdência) e ao patrimônio (riqueza produzida, o patrimônio público). Esses
direitos são conquistas históricas e não uma dádiva do Estado. Nós criamos o Estado e a
Sociedade Civil e somos produtos e produtores de nossa existência – História.
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O mais grave é que a violência no campo está se banalizando: são mortos sem-terra,
quilombolas, indígenas, crianças, mulheres, jovens, adultos, idosos, principalmente as
lideranças e os intelectuais a serviço das causas populares. Em 2016, segundo dados do
Relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT), foram 1.079 ocorrências de conflito por
terra, o número mais elevado desde que a Pastoral iniciou o levantamento, em 1985. Houve
um aumento de 40% em relação a 2015, ano com 771 ocorrências. Entre os registros de
2016 estão 61 assassinatos, crescimento de 22% no comparativo com o ano anterior. Nos
últimos 25 anos, o número de assassinatos só foi maior em 2003, quando 73 homicídios
foram registrados. No primeiro semestre de 20173, já há registros de casos de violência que
podem ser classificados como atos de barbárie. Em abril, 09 trabalhadores rurais foram
mortos em Mato Grosso. Em maio, os índios Gamela, no Maranhão, foram atacados
deixando duas vítimas com mãos cortadas, cinco feridos por bala e outros quinze
machucados. No Pará, no mesmo mês, a Polícia realizara ação que resultara em dez
trabalhadores sem-terra assassinados.

Na Bahia, entre julho e início de agosto já

totalizaram 08 quilombolas assassinados. O ano de 2017 já apresenta dados de violência,
que segundo a ONG repórter Brasil, poder ser denominada de “campo em guerra”.
O que isto tem de relação com a Educação e Direitos Humanos? Tudo! Porque a
educação é a própria vida. A educação é expressão da cultura de uma sociedade. A
educação é a expressão das relações sociais de produção da existência material e imaterial
e, ambas, não se separam. Assim, Dermeval Saviani (2006), numa palestra na Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa e Educação (ANPED) nos lembra que o ser homem
(humanidade) é histórico e, portanto, o Ser do trabalho é histórico, logo o ser da educação é
histórico-social (ontologia/natureza/existir). Essa indissolubilidade da referida relação, se
manifestou na história brasileira (e mundial) pelo fenômeno da separação entre trabalho
(Homo faber - quem faz) e educação (Homo sapiens - quem pensa), ocorre, portanto, nas
sociedades de classe.
Marx e Engels (1974, p. 19) em A Ideologia Alemã, afirmaram que:
Podemos distinguir o homem dos animais pela consciência, pela religião ou
por qualquer coisa que se queira. Porém, o homem se diferencia
propriamente dos animais a partir do momento em que começa a produzir
seus meios de vida, passo este que se encontra condicionado por sua
organização corporal. Ao produzir seus meios de vida, o homem produz
indiretamente sua própria vida material.

Se a sociedade é autoritária a educação o é e, somente pela luta organizada, e você
ou se submete aos seus princípios ou a transforma e, nesse sentido, ela pode contribuir
para a transformação da sociabilidade existente.
3

Fonte: http://contraosagrotoxicos.org/aumento-da-violencia-no-campo-anuncia-cenario-de-guerra-em-2017/
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Mario Alighiero Manacorda (apud NOSELLA, 1992), pensador marxista italiano,
afirmara que:

nenhuma batalha pedagógica pode ser separada da batalha política e
social”. Para ele, segundo prefácio de Paollo Nosella (1992) ao seu livro
História da educação, “Os homens (e as mulheres) travam uma luta secular
para superar a divisão entre os que falam, são cultos, possuem bens
materiais e detêm o poder e aqueles outros que apenas fazem, produzem e
nada possuem.

Somente no renascimento a ciência moderna e a didática revolucionária, pela
primeira vez, tentam relacionar a instrução e o trabalho. Ao que acresce: mas o gosto por
essa fusão do homem-do-dizer com o homem-do-fazer é um sabor revolucionário que
alentará as lutas dos séculos vindouros. Assim, no século passado (séc. XX), viu-se ser
lançada a carta de intenções da “Educação para Todos”, mundialmente. A Conferência de
Jomtien, na Taylândia, em 1990, fez os países assinarem a Declaração e o Pacto Mundial
de Educação para Todos em atendimento às Necessidades Básicas de Aprendizagem.
Mas, as fórmulas da oferta de educação longe estão de sua democratização do
acesso e da permanência e de acordo com Vazquez (1968) as atividades humanas, teórica
e prática, são as que transformam a natureza e a Sociedade. Ela é prática e tem na teoria
um guia dessa ação, de toda a atividade humana. Ela é teórica, porque esta ação é
consciente, é refletida, tem uma finalidade, ainda que essa reflexão seja carente de um viés
critico-transformador. Assim, a essência da atividade (teórico-prática) do educador é o
ensino-aprendizagem através de uma práxis comprometida com a superação da ordem do
capital. Envolve a intervenção na realidade, esta, ponto de partida e chegada, de toda a sua
ação – DO EDUCADOR/EDUCANDO - tendo em vista a transformação da realidade social.
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Direitos humanos e movimento. O caso do curso de extensão em
Fotografia e Identidades LGBT no Piauí1
Orlando Maurício de Carvalho Berti2
Este artigo evidencia as reflexões práticas sobre o curso de extensão Fotografia e
Identidades LGBT no Piauí, promovido pela UESPI – Universidade Estadual do
Piauí. Reflete-se, destaca-se e analisa-se as consequências para os direitos
humanos desse projeto social e educacional e também são feitas análises práticas
sobre a construção coletiva, sua realização e consequências sociais. Nota-se que,
entremeio a tantos preconceitos e silenciamentos o curso cumpriu com seu papel
social e polemizador de reflexão e vivência dos direitos humanos. Parte-se de uma
metodologia pragmática e coletiva, balizada notadamente em estudos sobre
fotografia e direitos humanos.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos; Fotografia; Movimento LGBT.
Introdução
Qual o real papel das instituições de ensino superior do Brasil nas reflexões e
promoções

dos

direitos

humanos?

Como

isso

tem

ocorrido

em

nossa

contemporaneidade? E quais são as maneiras mais ágeis e socializadoras para tudo
isso? Tem sido fácil ou cada vez mais complicado? Por quais motivos e envolvendo
quais agentes e movimentos?
Pensando nesses e em outros questionamentos é que foi proposto no
primeiro semestre de 2017 o curso de extensão em fotografia e identidades LGBT
no Piauí. Uma resposta rápida e tentando ser eficiente para evitar o silêncio de
grupos minoritários, principalmente o movimento ligado às lutas por questões de
orientação sexual e temáticas afins.
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Esse curso de extensão foi oferecido pela UESPI – Universidade Estadual do
Piauí – campus Poeta Torquato Neto, em Teresina (capital do estado). Já era o
terceiro em uma linha de atividades extensionistas e ligadas a direitos humanos e
minorias na instituição. O primeiro projeto de extensão da área contemplou o
movimento negro e o povo de terreiro no primeiro e segundo semestres de 2016. O
o segundo curso de extensão abarcou temáticas feministas e sobre a diversidade
das mulheres. Ambos geraram série de exposições fotográficas que foram exibidas
e debatidas em várias unidades universitárias. Os cursos e suas exposições
fotográficas percorreram espaços sociais e sindicais não só da capital piauiense mas
também de várias cidades do interior do estado.
As consequências dos mesmos foram as provocações diretas para a feitura
de um curso que ensinasse não só as técnicas fotográficas, importante ferramenta
comunicacional de debates contemporâneos, mas também que trouxesse, via o
próprio movimento social, possibilidades de leituras e discussões.
Este artigo tem como ponto de partida e considera como sujeito-objeto o
estudo do caso do curso de extensão em fotografia, movimento e identididades
LGBT em consonância com os debates e consequências contemporâneas dos
direitos humanos. Uma temática tão premente e necessária em tempos de
silenciamentos e atraques a direitos fundamentais.
A problemática do estudo reside em entender como se deu esse processo
extensionista e quais as suas consequências contemporâneas.
Objetiva-se debater, polemizar, propor e refletir sobre as consequências do
curso extensionista para o movimento de direitos humanos e também para a própria
Academia e a sociedade como um todo.
O trabalho é justificado a partir de que a própria universidade, como lugar
historicamente responsável por trazer à tona temáticas sociais, precisa ser desafiada
a trabalhar mais temáticas ligadas a direitos humanos e questões minoritárias,
entremeio a uma sociedade plural e, cada vez mais, paradoxal. Os paradoxos
tratados no trabalho serão debatidos no decorrer do mesmo.
Teoricamente baliza-se em textos contemporâneos sobre direitos humanos
para trabalhar questões extensionistas e explicar melhor o cerne dos debates sobre
o projeto e suas consequências.
O trabalho é dividido em três capítulos.
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A primeira parte, nomeada “Os desafios contemporâneos dos Direitos
Humanos”, de caráter teórico, faz uma breve discussão sobra a importância dos
direitos humanos em tempos tão sombrios, principalmente relacionada ao
movimento LGBT no Brasil e seu histórico alijamento de muitas aceitações sociais,
bem como suas tentativas de construir espaços de discussividade e atuação social.
O segundo capítulo, “O curso de extensão de fotografia e identidades LGBT
no Piauí”, de caráter de identificação do sujeito-objeto, enfatiza acerca de do curso
propriamente dito, passando um pouco por sua construção, seu papel na UESPI –
Universidade Estadual do Piauí – e sua política extensionista no sentido de trazer,
promover e participar de debates sobre temáticas relacionadas a grupos
historicamente alijados e os direitos humanos.
Já o terceiro, e último capítulo, nomeado “As consequências de exacerbação
dos direitos humanos no curso de extensão de fotografia e identidades LGBT no
Piauí”, de caráter analítico, destaca sobre o fenômeno em si e suas contribuições
empíricas para o debate de direitos humanos em um Piauí homofóbico, misógino e
tão interconectado em paradoxos sobre as necessidades prementes de um debate
sobre a temática, não só instigado pela universidade, mas também por todos os
ambientes sociais contemporâneos de socialização de conhecimento.
Consuma o artigo sem moderação. E, ao final, esperamos que essas errantes
palavras possam toca-la ou toca-lo, se não no sentido de haver convencimentos, ao
menos na tentativa de que você pode fazer muito mais e evoluir o que foi debatido
neste trabalho.
1 – Os desafios contemporâneos dos Direitos Humanos
Vivemos em um paradoxo gigantesco na conjuntura societária de final da
segunda década do Século XXI. Em tempos da chamada Sociedade da Informação
e da Comunicação ou também da Sociedade das Mídias Sociais falar em direitos
humanos pode ser motivo de curiosidade, antipatia e até escárnio.
Paradoxos que se tornam mais presentes e nítidos quando a temática que
vem a baila a debates e vivências traz à tona questões ligadas a direitos humanos.
Há mais potencialização ainda quando o que é trazido à discussão envolve questões
ligadas a minorias ou então ao público encarcerado.
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Quando essa temática é socializada gera, quase que de imediato no senso
comum, ou paixões ou ódios. Por que uma temática que é tão premente à vida das
pessoas e de suas próprias defesas é tão polêmica?
Esse paradoxo é fortalecido não pela importância do debate e vivência da
temática, mas sim pelo fato de que nunca termos vivido tantas possibilidade de
estarmos informadas e informados. Outro ponto a ser levado em conta é que na
sociedade
disparidades

contemporânea
regionais)

(respeitando

podemos

discutir

suas
e

pluralidades,
vivenciar

fatos

identidades
e

e

fenômenos

historicamente alijados. Mesmo assim estamos mais intolerantes e mais
incompreensíveis frente ao que ocorre ao nosso redor.
O excesso de informação disponível, dobrando a cada dois anos, como
informa Mário Rosa (2006). Se levarmos em conta o poder comunicacional e
midiático, vemos que temos a possibilidade cada vez maior de termos nossas vozes
ecoadas. O eco contemporâneo não significa necessariamente cidadania.
Os desafios que o movimento de direitos humanos enfrenta na
atualidade são fundamentalmente diferentes de muito do que
aconteceu antes. Isso não significa “o fim dos direitos humanos”. No
entanto, significa que os defensores de direitos humanos
precisam repensar de modo urgente diversos de seus pressupostos,
reavaliar suas estratégias e ampliar seu alcance, sem abandonar
princípios básicos (ALSTON, 2017, p.268).

Por isso a premência de um debate mais constante e necessário sobre
direitos humanos para humanos de verdade, ou que deveriam ser ou direitos
humanos para humanos direitos. Esse último termo virou até clichê perante as
discussões sobre a temática. Mas é necessário aprofundarmos muito mais,
notadamente para entendermos os desafios da mesma, levando-se em conta de que
em termos de Brasil um dos grupos societários que mais tem seus direitos alijados é
o público LGBT, relacionado às questões gerais de lésbicas, gays, bissexuais,
travestis, transgêneros e indefinidos.
1.1 – Direitos humanos para mais direitos, inclusive para o povo LGBT
Parte-se do conceito básico de direitos humanos apregoado no sentido na
plenitude de direitos e liberdades à pessoa humana.
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A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 2018) enfatiza
que esses direitos são concernentes a questões de garantias jurídicas universais no
sentido de proteção a indivíduos e grupos contra ações e omissões governamentais
que atentem contra a dignidade humana, como direito à vida, integridade física e
direito à dignidade. Os preceitos são mais que úteis para que os sujeitos, como
afirma Paul Ricoeur (2008), se tornem sujeitos de direitos, sendo necessário que se
verifiquem as condições de atualização de suas aptidões, com a necessidade de
mediação contínua para se tornarem poderes reais aos que corresponderiam a
direitos reais.
Os direitos humanos são uma importante ferramenta de proteção a
qualquer cidadão no mundo. Ainda assim, existem diversos casos de
desrespeito a esses direitos, colocando pessoas em situações de
abuso, intolerância, discriminação e opressão (POLITIZE, 2018,
p.01).

Para Bruna Angotti (2010) a luta por direitos humanos, envolve a cidadania,
os reconhecimentos sociais e políticos e não se dão apenas por uma luta nacional,
mas também internacional, reelaborando-se, sempre, abordagens instrumentais
para que as políticas de conquista às exigências de direitos humanos sejam
cumpridas.
Ou seja, os direitos humanos são mais que locais, regionais e nacionais, eles
devem ser coletivos e internacionais, respeitando-se, claro, as questões identitárias.
Para quem assume uma postura crítica diante do mundo da
produção intelectual sobre os direitos humanos, dois aspectos
específicos devem chamar a atenção: a enorme dimensão
quantitativa e o caráter predominantemente pacífico de sua evolução
conceitual. Enquanto a primeira característica pode ser explicada
pelo aumento constante das violações aos direitos dos indivíduos por
parte dos Estados, a segunda parece se referir à gênese mesma do
conceito de direitos humanos. Nascidos como resposta política,
contingente e concreta a um acontecimento monstruoso, impensável
a priori, tal como o Holocausto, seu desenvolvimento teórico esteve
marcado por um extraordinário consenso universal baseado no
repúdio mundial ao plano insano de aniquilação em massa de
um povo. O enorme consenso político promoveu amplo consenso
teórico e este último, objetivamente, o empobrecimento
intelectual de seu desenvolvimento (MENDEZ, 2004, p.07).
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Com um maior acesso aos meios de comunicação de massa a temática
Direitos Humanos ganhou uma série de maiores debates a partir do final do Século
XX. A explosão das questões comunicacionais ligadas às redes sociais virtuais,
potencializadas pela Internet, ajudaram a colocar as temáticas e sub-temáticas de
direitos humanos no protagonismo de vários debates sociais. Pena que uma parte
do que é apregoado nem sempre é midiaticamente apenas para ajudar a refletir e a
melhorar o debate sobre direitos humanos, mas serve como ponto de discórdia e
difamação sobre o que realmente é trazido e tratado pelos organismos, instituições e
legislações sobre direitos humanos.
O próprio movimento ligado a questões de direitos humanos e de orientação
sexual, gênero e afins, é um dos mais atacados e discutidos. Daí a premência dessa
temática vir à baila.
Lizandra Carpes (2016) faz um chamado bem interessante, inclusive
lembrando as próprias opressões do movimento LGBT enquanto as questões dos
direitos humanos:
O país vive na contramão dos direitos garantidos por conta de
interesses pautados no capitalismo e interesses privados. Crianças,
mulheres, negras e negros, a população LGBT, idosos vivem às
margens de uma sociedade injusta e seletiva e que embora tenha
saboreado alguns avanços, precisa lutar muito para viver com
plenitude os Direitos Humanos (CARPES, 2016, p.01).

Por isso Paulo César Carbonari (2018) destaca que “a leitura da relação entre
desigualdade e direitos humanos toma como objeto histórico a desigualdade e os
direitos humanos como um enfoque de leitura”.
O que fazer para ajudar a tornar o debate contemporâneo sobre direitos
humanos mais qualificado e mais socializado? Nós, como Academia, o que
podemos fazer? Não só tratando a universidade como lugar elitista, mas de
socialização, debates, propostas e escutas de questões sociais?
Foi para responder esse questionamento que foi criado no primeiro semestre
de 2017 um curso de extensão que tentava trazer um pouco dessas respostas.
2 – O curso de extensão de fotografia e identidades LGBT no Piauí
As instituições de ensino superior têm grande poder social de mediação das
práticas e teorias do conhecimento. Não se apregoa, e muito menos se defende, que
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as universidades sejam os únicos e primordiais lugares de socialização de
conhecimento. Reconhece-se o papel da sociedade como um todo, seus
movimentos e suas instituições.
Mas leva-se em conta o poderio das universidades, principalmente pela
magnitude de seus membros, suas dedicações e vivências de capilaridade social e
sua capacidade de desafiar e ser desafiada. Geralmente é a pesquisa e,
principalmente a extensão universitária, que cumprem esses papéis.
“É preciso, por parte da Universidade, apresentar concepção do que a
extensão tem em relação a comunidade em geral. Colocar em prática aquilo que foi
aprendido em sala de aula e desenvolvê-lo fora dela” (BATALHA et al, 2013, p.142).
É inegável o poder das instituições de ensino superior. Mas não adianta esse
poderio ser representado apenas por títulos se os mesmos não chegam e são
reverberados à maioria, às comunidades, à base.
É

nesse

enfoque

que

aborda-se

a

importância

do

histórico

tripé

(contemporaneamente mais que isso) ensino, pesquisa e extensão, corroborado
contemporaneamente também pela administração.
Sendo que a extensão universitária possibilita a formação “do profissional
cidadão e se credencia, cada vez mais, junto à sociedade como espaço privilegiado
de produção do conhecimento significativo para a superação das desigualdades
sociais existentes” (KLEIN; SCHEIDEMANTEL; TEIXEIRA, 2004, p.01).
Preza-se e parte-se teoricamente, para lincar-se a perspectivas empíricas,
justamente da importância da extensão universitária nos processos sociais,
envolvendo não só os membros da Academia, mas também suas interlocuções com
a sociedade.
Audemaro Taranto Goulart (2004, p.61-63) reflete sobre a importância
emancipatória das atividades de extensão e do quanto são importantes para a
evolução coletiva e melhorias de vivências sociais, sendo que um dos grandes
pontos é justamente as consequências dessas atuações acadêmicas. E pensar
essas consequências balizam o que é trazido neste trabalho.
Por isso fazer extensão universitária é um dos deveres da Universidade
Estadual do Piauí. Repetimos: dever, e nunca obrigação.
2.1 – A Uespi
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A Universidade Estadual do Piauí, assim como praticamente todas as
universidades públicas do Brasil, vivenciam um tripé (que desde o início deste
século virou um quadripé) no sentido do ensino, da pesquisa, da extensão e da
gestão. Ela é um órgão estatal e gratuito, mantida pelo Governo do Estado do Piauí.
A extensão universitária na instituição é gerida pela PREX – Pró-reitoria de
Extensão, Assuntos Estudantis e Comunitários. Até o início de 2018 o órgão estava
a cargo do professor-doutor Raimundo Dutra de Araújo (também docente e
pesquisador no campo de Pedagogia), conhecido em todo o estado por seu trabalho
e dedicação em relação aos grupos minoritários. A partir do início de 2018 a pasta
ficou a cargo da professora-doutora Maria da Cruz Laurentino (também docente e
pesquisadora no campo de Pedagogia).
Em ambas as administrações frente às políticas extensionistas da Uespi há
uma nítida preocupação em cumprir-se o básico frente às atividades de socialização
de conhecimento com as comunidades dentro e fora do meio acadêmico.
A UESPI – Universidade Estadual do Piauí – foi fundada em 1984, através da
Lei Estadual 3.967. Seu primeiro vestibular ocorreu em 1986 para os cursos de
Licenciatura Plena em Pedagogia: Magistério, Ciências Biológicas, Matemática,
Letras/Português, Letras/Inglês e Bacharelado em Administração, totalizando 240
vagas. A instituição durante quase todo o final do Século XX teve uma vocação
eminentemente para formar professores, principalmente para o interior do estado.
Até então o Piauí era uma das unidades federativas do Brasil mais carentes.
Somente nos últimos cinco anos do Século XX que a instituição ganhou uma
vocação também para formar bacharéis e teve uma das maiores expansões de sua
história, chegando a ter unidades em quase 50 municípios do Piauí e também sendo
uma das dez maiores instituições de ensino superior do Brasil em termos de número
de alunos. Foi nessa época que também começaram os primeiros cursos de
extensão e a pesquisa também foi incorporada na filosofia da instituição.
Nos primeiros anos do Século XXI o inchaço e a incapacidade de gerir uma
instituição tão grandiosa fez a UESPI fechar mais da metade de suas unidades e de
seus cursos. Esses atos a fizeram repensar seu tamanho e readequar suas ações.
A UESPI faz parte da tríade de três grandes instituições de ensino superior no
estado. Além dela ainda existem a matriarca de todas as instituições piauienses: a
UFPI – Universidade Federal do Piauí (pública federal) e também o IFPI – Instituto
Federal de Educação Tecnológica do Piauí (pública federal). Assim como a UESPI
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elas também são sediadas na capital do estado e tentam capilarizarem suas ações
pelos 224 municípios do Piauí e população estimada até o final de 2016 em
3.212.180 habitantes (IBGE ESTADOS, 2017).
Segundo informa (2017) a UESPI tem: 35 unidades, sendo 11 campi, 12
núcleos e 12 pólos, oferecendo 211 cursos, sendo 95 presenciais, 38 à distância e
78 específicos para a formação de professores (através da Plataforma Freire –
Parfor). A instituição (2017) também tem dois mestrados e 106 grupos de pesquisa.
A UESPI contava até o início de 2017 com 1427 docentes, sendo 872 permanentes
e 555 temporários, desses 257 são doutores e 575 são mestres e outros 518,
especialistas. A instituição terminou 2016 com 21.489 alunos, sendo 18.036 de
graduação, 3.378 de pós-graduação Lato Sensu (especializações) e 75 de
mestrado. A UESPI também contava com 407 servidores efetivos, outros 414
terceirizados e cedidos pela secretaria de Educação do Piauí.
Até o meio de 2017 a UESPI contava com 17 programas fixos de extensão e
mais de 200 projetos extensionistas, alguns deles ligados a direitos humanos.
2.2 – O curso de extensão em si
O curso de extensão em fotografia, identidades e movimento LGBT da Uespi
foi uma provocação direta do movimento.
Entre suas pluralidades e interesses uma reunião ocorrida no primeiro
semestre de 2017 houve o acerto, aos moldes dos representantes do movimento,
que ocorreria um curso extensionista, de 60 horas de aula, com momentos teóricos
e práticos. O curso deveria ter metade das vagas destinados a pessoas do
movimento e a outra metade para a comunidade da instituição e público externo.
Lançada a divulgação do curso e suas 30 vagas, as mesmas foram
preenchidas em menos de 24 horas, principalmente porque um curso do tipo (e
termos técnicos e feitos fora da universidade custaria não menos que R$ 2.000,00 –
no caso do curso extensionista debatido neste trabalho: ele foi totalmente gratuito).
As aulas ocorreriam fora da universidade, para trazer mais interação com os
setores da área. Elas foram realizadas durante quatro meses no Memorial
Esperança Garcia, tradicional parceiro de atividades extensionistas com a Uespi.
A tônica principal do curso, assim como os outros que o inspiraram, não era
só um curso técnico, mas a possibilidade de debates sociais e de direitos humanos
via as fotografias feitas durante o curso.
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O mesmo foi um sucesso de público, apesar de algumas desistências,
notadamente de membros da comunidade que, ao saberem que as atividades
fotográficas práticas abarcariam temáticas diretas ao mundo LGBT não se sentiram
confortáveis de fazer. Ponto que já havia sido discutido desde o primeiro momento
da realização do curso.
O mais importante que entre o que foi vivido, entre o que foi debatido e entre
o que foi praticado é que se formou uma turma, com vários conceitos e muitas
vivências, pluralidades, compostas por heterossexuais, bissexuais, homossexuais,
evangélicos, espíritas, católicos, ateus e membros de várias instituições que
puderam vivenciar consideravelmente o respeito.
Quais as consequências disso tudo? Vejamos a seguir.
3 – As consequências de exacerbação dos direitos humanos no curso de
extensão de fotografia e identidades LGBT no Piauí
O curso de extensão foi um sucesso, principalmente pela simplicidade em que
foi proposto. Esse sucesso não é dado por conta de sua realização acadêmica, mas
pelo que teve a oportunidade de socializar, notadamente a uma sociedade
conservadora como é a piauiense.
Um dos sucessos foi realizar extensão universitária, interligando não só
estudantes universitários, das mais diversas modalidades, como ensino à distância,
ensino presencial e modalidade Parfor (Plataforma Freire), mas também de vivenciar
com alunas e alunos, professoras e professores de outras instituições de ensino
superior e também de ensino médio, além de militantes do movimento LGBT do
Piauí e da comunidade em geral, a possibilidade de vivenciar o respeito.
O curso foi plural, não só em termos de multiparticipação de pessoas de
várias orientações sexuais e credos, mas também em idades, origens sociais e
vivências coletivas.
A opção pela utilização de plataformas visuais fotográficas mostrou-se
também acertada, já que a fotografia pode ajudar a eternizar uma série de
momentos.
Pautou-se

pela

fotografia

devido

ao

fascínio

que

ela

exerce

contemporaneamente e o poder de socialização que ela tem frente a questões
midiáticas. Uma imagem, por exemplo, em uma rede social virtual, tem grande poder
de penetração, além da viralização das temáticas a serem abordadas. Por isso a
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fotografia, principalmente a digital, em seus vários estados, foi a plataforma
comunicacional utilizada e acertada.
Um ponto a ser destacado é que nunca apregoou-se que as imagens fossem
feitas com equipamentos profissionais, por mais que o curso previsse o
conhecimento de equipamento mais avançado. Mas a maioria dos materiais foi feito
com celulares, a chamada mobgrafia, visto que são com os celulares que
contemporaneamente são feitas as maiorias das imagens.
A opção técnica de utilização do celular mostrou-se acertada também porque
esse tipo de aparelho já é de grande familiaridade com a totalidade das e dos
membros do projeto de extensão.
Um dos pontos a ser levado em conta foi também a interação com outros
públicos minoritários, como a presença de um aluno com deficiência auditiva. Um
desafio não só para o ministrante do curso, mas também para todas e todos
membros do projeto de extensão. A experiência mostrou-se positiva e o aluno com
essa deficiência foi um dos que mais logrou êxito nas atividades.
As ações do projeto extensionista ocorreram no lugar das aulas teóricas, o
Memorial Esperança Garcia, no Centro de Teresina, bem como em atividades
externas durante manifestação pelo orgulho LGBT, também no Centro de Teresina,
e com ensaios fotográficos no Parque da Cidadania, na zona Norte da capital
piauiense.
As principais consequências do curso de extensão ora destacado,
principalmente para a área de direitos humanos, vão em três grandes linhas. A
primeiro é sobre a questão da conscientização, a segunda sobre o poder e
potencialização das discussões e a terceira sobre o empoderamento.
Quando falamos sobre a questão da conscientização notamos que ela é
importante porque é através dos esclarecimentos, notadamente a grupos que ainda
não tomaram conhecimento da importância do debate da temática LGBT e dos
direitos. Esse fato foi nítido com a presença de evangélicos no curso e também de
jovens secundaristas que pouco tinham ouvido falar das temáticas em seus
ambientes. Eles terminaram sendo reprodutores, socializadores e, principalmente,
promoveram reflexões em seus ambientes sobre a temática do curso.
Quando destacamos que o curso ajuda nas questões de discussão mostra-se
que ele saiu do ambiente de sala de aula e também das atividades práticas e
ganhou a mídia local e ainda foi pauta de vários grupos em redes sociais,
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principalmente quando foram realizados vários debates sobre os ensaios que tinham
sido agendados, tratando sobre o amor gay, a questão do que é ser homossexual,
bissexual, as questões do “sair do armário”, entre outros.
Já quando é enfatizado que o curso instigou empoderamento fala-se a partir
de que houve uma reprodução de ideais e, principalmente, as e os que sofrem com
direitos não reconhecidos tiveram maior poder de discussão e também de estarem
mais informadas e informados.
Concorda-se também na importância do debate de direitos humanos elencado
por Emílio García Mendez (2004) em que devem ser levadas em conta as
dimensões política, acadêmica e programática. Sendo esses pontos questões de
autocrítica do próprio curso de extensão.
O que pode ser caracterizado como dimensão propriamente Política
dos direitos humanos se desenvolveu, fundamentalmente, em
estreito vínculo com as lutas de caráter nacional, em resposta
concreta às violações dos direitos dos indivíduos por parte do
Estado. A militância ativa não-profissional, seu caráter
essencialmente conflituoso e a ausência de reflexões teóricas
significativas (em particular quando medida em proporção ao
tamanho das lutas) marcou profundamente a dimensão política dos
direitos humanos (MENDEZ, 2004, p.13).

Já sobre a dimensão acadêmica, Emílio García Mendez (2004) enfatiza que é
importante porque
a relação entre o direito interno e o direito internacional e, mais
especialmente, a aplicabilidade no contexto nacional dos tratados
internacionais ocuparam o centro desse debate. Em outras palavras,
o desenvolvimento acadêmico dos direitos humanos se tornou
em boa parte sinônimo de “Direito Internacional dos Direitos
Humanos” (MENDEZ, 2004, p.13).

Enquanto isso, na dimensão programática, em que Emílio Garcia Mendez
(2004) trata como dimensão referente à incorporação por parte de diferentes órgãos
internacionais em que
No entanto, engana-se completamente quem acha que esse
processo se consumou com a incorporação passiva e a mera
assimilação das duas dimensões antes mencionadas. A dimensão
programática dos direitos humanos, na forma em que efetivamente
está acontecendo, supõe uma profunda reformulação da teoria e da
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prática, tanto acadêmica quanto política, dos direitos humanos, cujas
consequências (algumas delas) me proponho a identificar e começar
a analisar nas linhas restantes (MENDEZ, 2004, p.14).

Esses são pontos básicos a partir de que continuam mais que prementes as
discussões e elas não podem parar por aqui, mas instigar outros cursos, novas
modificações e também mais exposições de material.
No total foram produzidas mais de 10.000 fotos no curso, dentre as quais
quase duzentas farão parte de uma exposição itinerante no Piauí para tratar e
mostrar a temática.
Considerações
Considera-se, notadamente, a premência que é o debate dos direitos
humanos na atual conjuntura social e política do Brasil.
Nem nos tempos sombrios da Ditadura Civil-Militar (1964-1985), que
enlameou o país na segunda metade do Século XX, os direitos humanos estiveram
tão em voga, tanto em suas perspectivas defensivas como repressivas (ponto
contemporaneamente preocupante).
Como foi destacado no início do texto: uma das consequências das próprias
liberdades de expressão é a intolerância, que deveria ser combatida, mas que
termina ganhando adeptos e situações vexatórias em um Brasil cada vez mais,
infelizmente, dicotomizado. Essa dicotomia, que poderia ser tão importante para a
democracia, não representa (na maioria das vezes) uma socialização sadia de
ideias, mas sim a tentativa forçosa de impor suas ideias e ideais, à força, balizada
por instintos selvagens, ignorância, com fortes pitadas de ligações com grupos
político-partidários e religiosos.
O próprio movimento LGBT, e praticamente todas as suas nuances, sofre
essa fúria anti-direitos humanos.
O trabalho em questão não é, e nunca tentou ser, uma camisa de força e
muito menos trazer ideias fechadas sobre o que são os direitos humanos, suas
faces e interfaces com questões contemporâneas, mas sim tentar provocar e
promover discussões e debater e, quiçá, ações sociais, sobre a importância da
socialização de ideias e ideais de direitos humanos ligados à questões das minorias.
Ao abordarmos as questões do movimento LGBT no Piauí tivemos a
oportunidade de socializar conhecimento, promover o amor, a tolerância e,
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principalmente, mostrar que orientação sexual, direitos humanos e tudo o que subcerca essas temáticas são mais que prementes e devem ser permeadas pelo amor.
É nítido que fizemos pouco, pois o movimento LGBT, dentre outros vários
movimentos das chamadas “minorias” ainda têm muito a ser reconhecidos
socialmente e também pautarem uma perspectiva básica, tão eloquente nos
momentos do final da segunda década do Século XXI.
Nota-se que o respeito precisa ser apregoado. E a universidade, ao debater e
socializar o respeito, cumpre uma parte de seu papel social de ser lugar de
vanguarda e de melhorias para a construção de uma sociedade mais plural.
E que os debates prosperem, floresçam, instiguem, tragam novas
perspectivas e que possamos vivenciar, mais e mais, o respeito! Assim estaremos
realizando, na prática, os direitos humanos.
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RESUMO

Com base no imperativo de desenvolver e apoiar valores e práticas voltadas a mediação de
conflitos, este trabalho objetiva discutir a proposta denominada “Mediação por pares”
enquanto alternativa pedagógica de educação em Direitos Humanos. Um novo modelo
sociabilidade constituído a partir da escola requer a adoção de procedimentos e técnicas
que valorizam princípios de auto responsabilização na resolução de conflitos evitando que
se transformem em litígios. A “Mediação por Pares” cultiva o ideal da democracia
participativa, educa para o reconhecimento das alteridades, opera com o princípio do
empoderamento e a ausência arbitrária do adulto na resolução dos eventos indesejados. A
análise da metodologia e sua aplicação acontece a partir de pesquisa bibliográfica que se
propõe a oferecer uma entrega aplicável de proposta participativa replicável e flexível para
escolas públicas e privadas de educação básica. Os resultados apontam para a viabilidade
da proposta e sua efetiva contribuição no escopo de mediações não violentas de conflito
contribuindo com a formação de competências, a não judicialização dos conflitos e a
materialização de direitos humanos.

Palavras-chave: Mediação; Educação; Competências; Direitos Humanos.

RÉSUMÉ

Basé sur l'impératif de développer et de soutenir des valeurs et des pratiques visant à la
médiation de conflit, cet article vise à discuter la proposition appelée «médiation par les
pairs» comme une alternative pédagogique de l'éducation aux droits de l'homme. Un
nouveau modèle de sociabilité constitué de l'école nécessite l'adoption de procédures et de
techniques qui valorisent les principes de la responsabilité personnelle dans la résolution des
conflits en évitant qu'ils ne se transforment en litige. La «médiation par les pairs» cultive
l'idéal de la démocratie participative, éduque pour la reconnaissance de l'altérité, opère avec
le principe de l'autonomisation et l'absence arbitraire de l'adulte dans la résolution des
événements indésirables. L'analyse de la méthodologie et de son application se fait d'une
recherche bibliographique qui propose d'offrir une offre applicable de proposition participative
réplicable et flexible pour les écoles publiques et privées d'éducation de base. Les résultats
soulignent la faisabilité de la proposition et sa contribution effective à la médiation nonviolente des conflits, contribuant à la formation des compétences, à la non-judiciarisation des
conflits et à la matérialisation des droits de l'homme.

Mots-clés: Médiation; Éducation; Compétences Droits de l'Homme
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Uma introdução aos valores para um novo modelo justiça a partir da escola.
O esforço em apresentar e discutir a viabilidade de um novo modelo de justiça e, a
partir da escola3, explica-se nas evidências de que a atual estrutura disciplinar e de controle
verticalizado que perpassa o espaço escolar não tem construibuido no desenvolvimento de
competências e habilidades suficientes para a resolução dos eventos idesejados e, portanto,
na construção de novas sociabilidades. Embora a violência, seja ela qual for, tenha sido
praticada por um indivíduo contra o outro, no caso do conflito entre duas pessoas, a
presença de um terceiro, como mostra Foucault4 já denota assimetria e verticalização das
propostas de solução do conflito. Um novo modelo de justiça com base na equidade e
horizontalização das proposições de resolução do conflito, legalmente definido como crime,
precisa além do sujeito vitimizado e o criminalizado e alcançar suas relações territoriais, ou
seja, sua comunidade, sua família e aqueles sujeitos terceiros que estão imbricados nas
suas relações mais próximas.
Neste sentido, não se nega a necessidade de terceiros na mediação, mas questionase a legitimidade e as práticas desses terceiros quando suas medidas são orientadas por
valores e práticas arbitrárias, violentas e seletivas. A crença de que ausência da figura de
um terceiro dito legítimo, Estado de Direito, levaria ao caos e à “guerra de todos contra
todos” (HOBBES, 1983), pode intimidar a reflexão e mesmo a implementação de outros
modelos de justiça. A despeito dos limites que o Leviatã impõe, um novo modelo encontra
sua materialização já nas práticas restaurativas cujo objetivo é a diferenciação da pena
punitiva do conceito de censura que é ausente da intencionalidade de causar sofrimento.
Nessa ceara, a censura é construída com base nos princípios da alteridade, ou seja, a
participação efetiva dos envolvidos no conflito e não de sua marginalização processual.
(GIAMBERADINO, 2015)
Evidentemente a discussão de outros modelos possíveis de justiça encontra
resistência evidenciada na rejeição de propostas que defendem a auto responsabilização
dos sujeitos e minimização do papel social do Estado, próprias da perspectiva neoliberal que
também desencadeiam em processos de fragilização das relações sociais, fortalecimento da
legitimidade do arbítrio estatal, privatização das políticas de segurança e a naturalização da

_______________
Os resultados apresentados no presente artigo constituem parte da pesquisa realizada
pelo autor no trabalho de conclusão de curso para obtenção do certificado de licenciatura
em Ciências Sociais na PUCPR no ano de 2017.
4
Na obra « A verdade e as Formas Jurídicas”,1999
3

156

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

opinião pública frente a situações extermínio e repressão aos grupos vulneráveis nas
periferias, patrocinadas pelo próprio Estado.
Frente a essa rejeição há um denso trabalho na arena teórica no que tange a teoria
criminal e sua tendência de preservar a seletividade do sistema. Importa neste campo que a
noção de censura é mais ampla que a ideia do poder punitivo e que há a necessidade de
um exercício de aproximação da justiça restaurativa e da criminologia crítica que favoreça
reflexões e práticas de mediação que contribuem para a materialização de transformações
nas relações sociais e, em consequência, lançam as bases de um novo modelo de justiça. O
modelo em questão considera as alteridades, a democracia e recomenda a restauração das
relações humanas, mediante um conjunto de valores e práticas de justiça que não se
limitam em pagar o que é devido, mas restabelecer o que foi perdido ou quebrado”
(SANTANA, 2011, p. 99).
No bojo dessa discussão a escola adquire centralidade como espaço social
vocacionado à elaboração da personalidade e da cidadania e às práticas educacionais
(ORSINI, 2012) que constituem o Currículo enquanto uma “seleção pedagógica da cultura”
(LORENZO DELGADO, 2007, p.51). O Currículo exerce seu papel político na reprodução ou
transformação das sociedades porque é através dele que as escolas realizam a
reconstrução dos conhecimentos científicos, artísticos e culturais que darão fomento para os
estudantes interpretarem e interferirem nas relações sociais. Estão concentrados na escola
responsabilidades que antes foram atribuídas a outras instituições como a família e a igreja,
assim, a escola exerce um papel histórico enquanto preservação, reprodução e
aproximação de costumes, valores e técnicas historicamente acumulados de determinados
povos. Cumpre também sua função social porque atende as demandas sociais preparando
os estudantes para elas e ainda exerce o papel de custódia de menores, enquanto não
estão aptos ao mercado de trabalho.
O papel ideológico e político da escola, as instituições de ensino endossam e
proliferam, de forma muitas vezes seletiva, visões de mundo e da realidade legitimadas
democraticamente ou quase sempre, conforme interesses e preferências de determinados
grupos detentores de alguma forma de poder. Em seu interior, conforme estudos focados na
micropolítica (BALL, 1989), a escola reúne e reproduz tensões e lutas de interesse correntes
nas sociedades humanas e por isso constitui nessa pesquisa, uma arena determinante para
a construção de outros modelos de sociabilidade e de justiça. “Todo Currículo tem um
resultado como objetivo. Um Currículo tem um sujeito pensado para o final da sua trajetória”.
(BANDEIRA, 2010, P.346)
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Se o Currículo representa na escola a força centrífuga de difusão de
comportamentos e valores, o Projeto Político Pedagógico é a matriz que deve orientar essa
prática. Um projeto de transformação política, a partir do Currículo, pode se materializar com
base

em

diferentes

iniciativas

e

práticas,

incluindo

aquelas

que

favoreçam

o

desenvolvimento de sociedades mais livres, democráticas e participativas. A abordagem a
ser feita pretende destacar os processos de medição deliberativa não como recurso
metodológico, mas como um “processo de comunicação ético alicerçado sobre a
responsabilidade e autonomia dos participantes” (HOFNUNG, 2007, p.71)
Nessa direção, o princípio da autonomia do estudante encontra na escola um espaço
oportuno para se desenvolver porque é na escola que os adolescentes encontram seus
pares e começam a delinear seus projetos de vida. Contudo, um ambiente saudável para
seu desenvolvimento e aprendizagem não significa um ambiente sem conflito, pelo
contrário, espera-se que os conflitos próprios das relações intersubjetivas dos grupos sociais
sejam encarados como oportunidades de aprendizagem e fortalecimento das relações. A
maneira como o ambiente se apresenta, está relacionado com as abordagens empregadas
para a resolução dos pequenos conflitos em suas diversas naturezas. Nesse sentido, o
ambiente escolar como espaço relacional exerce importante influência no desenvolvimento
pessoal, sobretudo durante a adolescência. (SPRINTHALL, 2003)
Um novo modelo de justiça constituído a partir da escola requer a participação direta
de procedimentos e técnicas que valorizam princípios de auto responsabilização na
resolução dos conflitos. A mediação de conflitos cultiva o ideal da democracia participativa e
se empenha em superar a ideia que de que “o indivíduo democrático tolera mal os limites e
as restrições5”. (SCHNAPPER, 2002, p.24, tradução do autor)
É importante ressaltar que as ações programáticas contidas na agenda do PNEDH
preveem o fomento de práticas pedagógicas democráticas e nesse escopo se concentram
os projetos de mediação, seja na relação entre a família e a escola, escola, estudantes e
professores e, ainda, entre os estudantes e seus pares. Assim, a mediação como forma de
“justiça doce” (BONAFÉ-SHIMITT, 1992), constitui um fenômeno contemporâneo que
preconiza a criação de modelos não judiciais de regulamento dos conflitos6” (DANVERS,
2009, p.350, tradução do autor) e

define a escola como espaço social politicamente

engajado e crítico, comprometido com a formação de sujeitos portadores de competências

_______________
5

6

Como no original: « L´individu démocratique tolère mal les limites et les contraintes que lui imposent les
institutions... »
Como no original: « est un phénomène contemporain de développement des modes non juridictionnels de
règlement des conflits [...]
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como a prevenção a não judicialização dos conflitos, resolução rápida e pacífica dos
conflitos sem transformá-los em litígios (WARAT, 2010, p.58), mediante o fortalecimento
das relações e do diálogo equânime que lança as bases alicerçadas no exercício
democrático participativo – dos fundamentos da democracia deliberativa. Com isso,
pretende-se contribuir, não apenas como resolução construtiva e horizontal dos conflitos
escolas, mas como espaço de formação e desenvolvimento de competências no Currículo
para uma educação em Direitos Humanos. Nas linhas seguintes passaremos a usar a sigla
MpP para nos referirmos à Mediação por Pares e apresentaremos os resultados que esse
artigo se propõe.
Mediação por pares: empoderamento e novas relações.
Antes da apresentação técnica dos passos operacionais da MpP, pretendemos
enquadrá-la no grupo de ações que promovem o empowerment. Na língua portuguesa esse
termo é trazido por empoderamento e refere-se à dinâmica da tomada do poder de decisão
por parte de um grupo ou pessoa que supera o regime de tutela. Em outras palavras, o
processo de empoderamento está circunscrito nos mecanismos de conscientização de
minorias e intimamente ligado às práticas pedagógicas de educação libertadora inscritas no
pensamento de Paulo Freire (2005), enfatizando o papel político das práticas educacionais.
A peculiaridade da MpP na escola, nos termos de Babeth Diaz (1998) e Brigitte
Liatard–Dulac (1998), requer mediação realizada para os jovens, articulada e desenvolvida
pelos jovens, envolvendo os jovens e operacionalizada entre os jovens. (DIAZ; LIATARDULAC, 1998). Essa prática pedagógica que convida ao empoderamento pode ser aplicada
como metodologia que tem em vista a solução de pequenos conflitos cujos atores sociais
são vistos como agentes autônomos e protagonistas na condução dos problemas que lhes
dizem respeito. Nos procedimentos de MpP, o adulto acompanhante7 não exerce papel
predominante de árbitro ou juiz na decisão das alternativas para solução do problema.
O exercício democrático de resolução protagonizado pelos próprios estudantes
“consiste em questionar a noção de poder e é compreendida como a capacidade de entrar
em ação, de participar, de criar e não como a capacidade de constranger e dominar”8
(CONDETTE-CASTELAIN S.; HUE-NONIN C.; 2014, p. 72, tradução do autor). Neste
particular os estudantes empoderados tomam consciência de si e seus atos e o exercício de

_______________
7

8

Denomina-se« adultos acompanhante » o profissional designado pela escola para participar das formações de
Mediação por Pares e acompanhar os mediadores voluntários.
Como no original « La médiation consiste em effet à interroger la notion de pouvoir, comprise comme la
capacité d´entrer en action, de participer, de créer, et non comme la capacité de contraindre et de dominer »
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encontrar juntos uma solução para o conflito e, ainda, fortalecer vínculos e a construção
sadia de uma nova relação, onde o adulto não ocupa o centro das decisões. Compreender,
aceitar, discutir e solucionar os próprios conflitos é, no limite, uma educação para a
alteridade e, portanto, uma educação continuada ao longo da vida.
Outra premissa da MpP, que se encontra no próprio nome, é o elemento pares9. A
identificação por pares é uma das marcas da transição entre a infância e a adolescência
quando a vivência de grupo passa a ter valor fundamental para o desenvolvimento sócio
emocional e, portanto, os pares constituem um espaço relacional de desenvolvimento da
personalidade do adolescente (SILVA, 2005). Entre os benefícios da relação entre pares,
destaca-se a construção de competências10 (SOUZA GARCIA, apud COHEN, 2012) como a
cooperação, formação de uma autonomia moral, ampliação das perspectivas para conhecer
a si, os outros e o mundo, reconstruções internas e desenvolvimento cognitivo e possibilita a
vivências de experiências com situações para negociar, importantes na aprendizagem de
estratégias de interação social (LANDAZABAL, 2000).
A prática da mediação potencializa junto aos estudantes a capacidade destes em
construir relações positivas com os seus pares. (RAVER, 1997) Essas relações são, em
regra, reorganizadas em outra perspectiva depois do conflito solucionado, lançando as
bases de um novo modelo relacional onde o conflito resultou em algo positivo no sentido de
“proporcionar desafios e possibilidades de crescimento” (SCHABBEL, 2002, p.38). Esse
novo modelo coloca os pares em uma relação horizontal em que os ofensores podem e
devem participar efetivamente da resolução da ofensa. Assim, “os ofensores deveriam ser
estimulados a ajudar a decidir o que será feito para corrigir a situação, e depois incentivados
a tomar as medidas para reparar os danos” (ZEHR, 2008, p.41)
A pedagogia do empoderamento nesta esteira é bilateral. A ofensa em si, que
caracteriza o pequeno conflito, não abstrai do agressor o direito de participação, por isso, o
empoderamento na mediação rompe com a esteriotipação do ofensor como “inimigo”. Esse
estigma pressupõe o outro como ameaça e extirpa toda possibilidade de restauração ou de

_______________
Expressão empregada na “Peer Education”, aplicada à área da saúde como por exemplo, em processos
educativos de prevenção à doenças sexualmente transmissíveis.
10
SOUZA GARCIA, M.C, apud COHEN apresenta ainda como benefícios da MpP aos estudantes, “resolves
student conflicts”, “teachers students essential life skills”, “builds student´s conflict resolution skills through
real life practice”, “motivates students to resolve their conflicts collaboratively”, “deepens the educational
impact of school”, “empowers students”, “increases self-esteem”, “gives students greater insight”, “expects the
best from studantes”, “engages all students, even those considered <<at-risk>>”, “creates more time for
leanirng”, “is preventive”, “improves school climate”, “suits both the psycho-social needs of students and the
professional needs of educators”, “offers a <<gender-balancing>> method of conflict resolution to
schools” Para saber mais: www.schollmediation.com
9
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expectativa de mudança. “O estereótipo do inimigo é um objeto abstrato construído na
interação social11” (SHIBUTANI, 1970, p.228, tradução do autor) racionalizada na esfera
criminal, por exemplo, cujo efeito é distanciar o agressor do agredido. Na MpP a
aproximação dos atores empoderados os estereótipos são rejeitados: “estereótipos podem
ser quebrados somente com a redução da distância social12” (SHIBUTANI, 1970, p.230).
Uma vez reduzidas as distâncias, a pessoa do agressor, o agredido mais os pares
mediadores se sentarão ao redor de uma mesa em condições simétricas face a face. O que
parece ser simples está revestido de complexidade e pode soar estranho ou mesmo
reprovável, afinal, é desestabilizadora a ideia de admitir que em um conflito não há mais
inimigos, mas apenas pares que estão dispostos a dialogar e entrar em contato preservando
suas alteridades e subjetividades. Como já dito, a possibilidade de estabelecer uma relação
positiva entre os pares e o empoderamento constituem uma importante força na superação
de assimetrias. No entanto essa construção requer, apesar de todas as problemáticas
discutidas, inferir no processo de comunicação entre os estudantes e uma comunicação não
violenta que apresentaremos a seguir.
A resolução não violenta dos conflitos rompe com a razão instrumental que, “em
muitos sentidos e dimensões, exercita rudeza e incute a rudeza na dimensão da vida. Essa
rudeza que bloqueia os sentidos é a mesma que permite a trivialização do absurdo; ela
constrói a dimensão da insensibilidade do quotidiano”. (BITTAR, 2011, p.58). Na mediação
de conflitos, a sensibilidade é uma característica democrática porque permite a existência do
diferente, do plural13. (WARAT, 1985) Na MpP, os estudantes em conflito coexistem com
dignidade e direitos, a despeito da ofensa, numa comunicação não violenta (ROSENBERG,
2010) reconhecendo as alteridades.
A comunicação não violenta, alicerça as bases para o diálogo equânime e promove
os Direitos Humanos, isso porque “[…] definitivamente a questão dos direitos humanos é
uma questão de alteridade. Não podemos falar de Direitos humanos ignorando o
componente da alteridade que o constitui em estrutura”. (WARAT, 2010, p.116). Nesse
sentido, os grupos restaurativos ou de mediação dos conflitos escolares são importantes
epicentros de geração de novas culturas comportamentais e matrizes de pensamento no
que tange o Direito e a alteridade. Embora aparentemente antagônico, o conflito sempre é
uma oportunidade de reconhecer ou fortalecer a alteridade. “Do ponto de vista constitutivo, o

_______________
Como no original: “The stereotyped concept of the enemy is an abstract object that is constructed in social
interation”
12
Como no original: “Stereotypes conceptions can be broken down only with a reduction of social distance”
13
“[…] a democracia não se atinge pela ordem unificada, e sim por uma ordem do plural”.
11
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conflito propicia condições de crescimento e transformação sempre que, por intermédio da
flexibilização do desejo, atinge-se a noção de alteridade”. (MUSZKAT, 2005, p.27)
Importa saber que, durante as sessões de mediações, as alteridades dialogam para
além dos fatos objetivos e racionais. No encontro entre os estudantes em conflito, a
comunicação precisa ser completa no sentido de considerar as subjetividades, os olhares, o
comportamento do corpo, as expressões da face. A comunicação não se encerra nos fatos
em si, mas objetiva unir as pessoas, fazer com que encontrem com qualidade e construam
uma nova realidade que não seja apenas aquela parcial e racional dos tribunais em que a
única realidade a ser considerada é aquela que está nos autos do processo (WARAT, 2010)
A realidade a ser construída pelas partes envolvidas encontra na MpP isonomia do
olhar arbitrário, isso porque os estudantes mediadores não incorporarão em nenhum
momento o papel do juiz que “decide a partir do sentido comum teórico dos juristas, a partir
do imaginário da magistratura, um lugar de decisão que não leva em conta o fato de que o
querer das partes pode ser diferente do querer decidido” (WARAT, 1998, p.12). Outrossim, a
comunicação não violenta para a mediação dos conflitos favorece a não transformação do
conflito em litígio, consequentemente, a não judicialização dos mesmos.
Mediação por pares como fator de desjudicialização dos conflitos.
Importa nessa empreitada reflexiva que a MpP é, “um fenômeno contemporâneo de
desenvolvimento de modos de resolução não judicial do conflito” (DANVERS, 2009, p.350).
Portanto, pode ser considerada uma medida preventiva de desjudicialização, embora opere
necessariamente no ambiente escolar com conflitos de pequena ordem. Enquanto ação
educativa, o exercício da MpP objetiva educar para a resolução do conflito sem o
envolvimento e arbítrio de um terceiro de forma muitas vezes seletiva e punitiva, como já foi
dito.
A racionalização que tem afastado as possibilidades de diálogo entre pessoas e
instituições em conflito é fruto da mesma dinâmica que ao ampliar os direitos sociais, passa
a cobrar do Estado intervenção na garantia desses direitos. O que antes estava garantido na
Constituição agora é na ordem do dia desafiado a ser efetivado. Para Garapon, há a
emergência de uma nova noção de Estado em que o Judiciário é constrangido a materializar
a igualdade de direitos antes apenas atestadas no papel (GARAPON, 1999, p.227). Como
consequência, a sociedade depositou no Judiciário a responsabilidade de efetivação desses
direitos para consolidar a ideia de cidadania social. Há uma contestação de caráter jurídico
sociológica em relação ao Poder Judiciário visto que a que resolução dos litígios esbarra em
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limites institucionais relativos à capacidade da tutela judicial frente às demandas e sua
eficiência, performance nas proposições de respostas aos conflitos e ainda relativo à
acessibilidade ao sistema judiciário. (SANTOS, 1996)
Por outro lado, concorre outra visão de ordem jurídico ideológico que tem
demonstrado não ser competência do Judiciário a resolução dos conflitos e também outro
posicionamento de caráter político-ideológico que apregoa que a judicialização dos conflitos
sociais, em muitas situações, enfraquece as lutas sociais históricas na conquista de direitos.
A despeito das três visões, reconhece-se um domínio do judiciário nas democracias sociais,
denominado por Tate e Vallinder como “judicialização da política” (WALLINDER, 1995, p.5,
tradução do autor), termo tratado com profundida na obra.
É neste cenário que processos ocupam espaços monumentais nos arquivos do
Judiciário e quando despachados aos tribunais tem dado respostas insatisfatórias. Frente a
essa conjuntura a prevenção aparece como recurso possível e viável e a escola como um
dos espaços vitais nos processos de conversão das noções de crime e pena. A MpP na
escola aponta para um processo educativo que a partir do empoderamento contempla uma
faceta fundamental do direito fundamental social porque favorece a criação de um espaço
saudável de diálogo equânime e de redução das assimetrias e, sobretudo, possibilita a
efetivação de direitos políticos com base na convivência pacífica, igualitária e libertadora.
A escola como instituição apresenta contradições e produz conflitos de diferentes
naturezas, quase sempre relacionados a geração de sentimento de medo, insegurança,
agressões físicas e verbais que podem desenvolver traumas nos estudantes. Subjacente a
essas formas de violência mais visíveis, acontece ainda o processo de exclusão da escolar,
já que o conjunto de violências e conflitos impactam negativamente no desempenho escolar,
nas relações e na aprendizagem que levam à repetência, evasão e ao fracasso escolar
(AGUINSKY, 2012)
O

ambiente escolar conflituoso exige da comunidade educativa (direção,

coordenações, equipes pedagógicas, assistente social, professores, famílias e outros
atores), competências específicas para a gestão dos conflitos. Nem sempre os recursos e
as equipes estão aptos a resolverem determinados conflitos, embora a função interditória
seja de sua responsabilidade. Quando se sentem despreparados ou veem frustradas suas
tentativas, acionam o Sistema de Justiça para que ele exerça o papel de gestor do conflito e
aponte as alternativas, seja punindo os culpados ou às vezes coagindo em direção a ações
violentas. “A resposta a violências com mais violência, lamentavelmente, vem se
constituindo no próprio modus operandi das formas prevalentes nas práticas sociais e
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institucionais que buscam responder a este fenômeno”. (AGUINSKY, 2012, p.11). Neste
sentido, a escola naturaliza e institucionaliza a experiência punitiva. Suas práticas estão
distantes da perspectiva que discutimos, isto é, da formação pacífica para a gestão do
conflito e a proposição de escolas com projetos restaurativos enquanto lugar de proteção e
inclusão social.
Na esteira dos fatos, a judicialização dos conflitos tende a fortalecer a cultura do
fracasso escolar e potencializar o sentimento de medo e insegurança, no limite, pode-se
dizer que ele extirpa a possibilidade de efetivação do direito à educação e revela a
debilidade das políticas públicas em assegurarem esse direito. (AVILA, 2013). As práticas
de justiça restaurativa, sobretudo, a MpP pode contribuir na construção de resiliência às
práticas violentas e punitivas nas escolas e as práticas opressivas do Sistema de Justiça
Juvenil e da Sócio Educação (ARAÚJO, 2013)
É oportuno asseverar, ainda, que a MpP como medida preventiva de não
judicialização dos conflitos encoraja “as escolas a encontrarem formas criativas e
sustentáveis de viabilizarem e perpetuarem as práticas restaurativas para resolver conflitos
e prevenir a violência a partir do envolvimento de toda comunidade escolar” (Araújo, 2013,
p. 88).
Mediação por pares: processo educativo no espaço escolar.
Verificado alguns pressupostos que embasam a MpP, importa explicar a “Mediação
por Pares” enquanto metodologia, não com a presunção de esgotar todas as facetas,
estratégias e pormenores da mediação, mas de forma panorâmica os elementos
fundamentais sejam apresentados, debatidos e explicados. A primeira definição versa sobre
a MpP enquanto “um processo que capacita um grupo de estudantes de e uma escola para
atuarem como mediadores nas disputas de seus pares”. (SCHABBEL, 2002, p.38).
Referenciando mais uma vez Bonafé-Shimitt, a mediação como proposta de uma nova
justiça, é um instrumento de fomento para o desenvolvimento das relações interpessoais
que abarcam não apenas as circunstâncias conflituosas.
Destinada a estudantes de todos os níveis, da educação infantil ao ensino médio, a
MpP exige adaptações aos contextos escolares e sociais e as idades dos atores,
modificando-se sobretudo as linguagens quando desenvolvidas junto a crianças. Não serão
discutidos no presente trabalho as orientações de aplicabilidade da metodologia na
educação infantil e ensino fundamental.
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Dentre os objetivos da MpP desacatam-se, além da resolução dos conflitos: a)
Alterar parâmetros de comunicação e linguagem (comunicação não violenta); b)
Qualificação da relação estudante e professor; c) Construir o sentimento de coletivismo e
responsabilizar estudantes e professores a mantê-lo; d) Mediar o diálogo entre pares que
pode desencadear a resolução de um conflito que interfere na qualidade da aprendizagem e
convivência do estudante na escola; e) Proporcionar e consolidar a participação efetiva dos
estudantes nos processos escolares (administrativos e educacionais); f) Impactar
positivamente no clima escolar, reduzindo tensões, medos, inseguranças e conflitos
menores. (SCHABBEL, 2002)
Para que esses objetivos sejam materializados é imprescindível considerar que na
MpP não há adversários ou inimigos, mas um ambiente adequado e favorável ao encontro,
comunicação e mútua compreensão entre os estudantes em conflito. Esse ambiente é
construído pela comunidade educativa e, sobretudo, pelos estudantes que, compreendendo
sua responsabilidade cidadã ativa, empreendem um processo participativo em que agressor
e vítima se encontrarão e dialogarão sobre o evento. Neste sentido é de suma importância
que ambas as partes aceitem voluntariamente participar da mediação. Observadas essas
condições voluntárias e a disposição para a comunicação não violenta, os pares são
constituídos sempre em grupos de 2+2, ou seja, dois estudantes mediadores e dois
estudantes em conflito, todos da mesma faixa etária preferencialmente.
Os pares mediadores são formados por estudantes voluntários que recebem
formação específica – a ser tratada mais tarde – para fazer a gestão do conflito e,
sobretudo, buscando alternativas que satisfaçam ambas as partes e evitem que o pequeno
conflito evolua e desencadeie processos violentos. Cabem aos mediadores uma
compreensão positiva do conflito, conhecimento das ferramentas oferecidas e uma postura
não julgadora ou coercitiva para que os pares encontrem uma alternativa rápida para o
problema.
Convém que a MpP seja uma alternativa resposta a um diagnóstico realizado pela
escola, em outras palavras, sua implementação deve atender a uma demanda percebida
pela comunidade educativa, isso contribuirá nos processos de comunicação e sensibilização
da proposta.
A efetivação da mediação por pares requer a observação de cinco etapas. A primeira
etapa compõe todas as dinâmicas de comunicação à comunidade escolar sobre a MpP e a
proposta de sua implementação, seu objetivo é informar e já atrair adultos voluntários para
acompanhar e formar os estudantes mediadores. A segunda etapa refere-se à formação dos
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adultos acompanhantes que devem ser designados colegiadamente e não precisam ser
necessariamente professores.
Outros profissionais da escola podem receber a formação e contribuir na formação
dos estudantes mediadores. Quanto à terceira etapa, essa abrange a sensibilização de
todos os estudantes da escola e a recrutação de estudantes voluntários para serem
formados mediadores. É importante observar que nenhum estudante seja excluído do
processo caso ele manifeste interesse em participar. Os estudos de Condette-Castelain e
Hue-Nonin demonstram que estudantes com baixo desempenho escolar e com problemas
disciplinares, quando mediadores, adquirem maior responsabilidade e gradativamente
melhor aproveitamento, isso porque a MpP estimula nos estudantes, a proatividade,
proporciona maior autocontrole e autoestima, incentiva posturas de participação
democrática e de protagonismo enquanto sujeito da aprendizagem. (TORREGO, 2003)
A quarta etapa, formação dos estudantes mediadores, é um processo educativo14
amplo que visa não apenas formar gestores de conflitos, mas, sobretudo, desenvolver
competências para um projeto de vida autônomo, eticamente responsável e solidário. Os
mediadores serão formados para além da mediação, evitar os conflitos através de medidas
preventivas a partir dos temas conflituosos inerentes ao território e à escola. Nesse sentido,
o estudante mediador aprenderá: a) a lidar com o conflito de forma positiva; b) atribuir real
valor à comunicação efetiva; c) gerenciar suas percepções de maneira menos conflituosa; d)
compreender as razões da diferença; e) alterar o modo de ver a realidade; f) encarar os
conflitos com tranquilidade. Tais aprendizagens se tornam acessíveis aos demais
estudantes ao passo que participam das mediações em uma dinâmica em que estudante
educa estudante a gerir conflitos e adquirir competências para a formação integral e
contínua. Ainda nessa etapa, os mediadores, organizados por pares começam a realizar as
mediações.
A mediação tem caráter informal, confidencial, voluntário e particular, ou seja, cada
par se compromete com os estudantes e com os fatos narrados com responsabilidade e
senso ético, características do estudante mediador15. A MpP precisa acontecer dentro de um
ambiente (sala) confortável, bem iluminado, discreto, com uma mesa-redonda e quatro
cadeiras e deve permanecer com a porta sempre aberta (e caso, os mediadores resolvam
escolher outro local. São livres para isso). O adulto acompanhante não participa da

_______________
14

Conforme programa apresentado por CONDETTE-CASTELAIN e HUE-NONIN, formação de 10H, dividas
em dois dias. Ver anexo A
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mediação, mas permanece do lado de fora atento à alguma necessidade sentida pelos
mediadores ou mesmo dos mediados. Mais tarde descreveremos metodologicamente como
procede a MpP a partir do diálogo equânime entre os estudantes e os desdobramentos da
sessão de mediação.
A quinta etapa finalmente, é o monitoramento do dispositivo e sua avaliação. Ela
pode ser anual, mas importa que ao final de cada mediação os pares mediadores possam,
junto aos adultos acompanhantes, avaliar pontualmente evento mediado. Todos esses
registros poderão compor o portfólio de mediação da escola.
A mediação por pares como estratégia de construção de competências curriculares
em Direitos Humanos.
Se antes a análise se concentrou em discutir sociologicamente a mediação de
conflito no âmbito da escola, apresentando a metodologia do conflito “Mediação por Pares”
como alternativa para resolução dos eventos indesejáveis e ocasionalmente coletivos, agora
trabalharemos na perspectiva da construção de competências no Currículo para a educação
em Direitos Humanos. Retomando os objetivos propostos e a hipótese apresentada, a MpP
encontra viabilidade de implementação não apenas por sua performance na resolução dos
conflitos escolares, mas sobretudo porque sua prática pode proporcionar o desenvolvimento
de competências e ainda, pelo papel político do currículo na desconstrução consensual das
noções de litígio, das tendências racionalistas de judicialização dos conflitos e da formação
integral do cidadão para uma cultura de paz. A construção de competências do Currículo
com foco em Direitos Humanos é desafiada a dar conta, junto a outros processos
educacionais aos objetivos do desenvolvimento sustentável da “Agenda 2030” das Nações
Unidas, especificamente o ODS 416 “Assegurar a educação inclusiva e equitativa de
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”, meta
4.7:
Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos
humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e
não-violência, cidadania global, e valorização da diversidade cultural
e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável
(Agenda 2030 ONU)

_______________
16

http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/ODSportugues12fev2016.pdf
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Convém explicar a compreensão de competência adotada para a discussão. Uma
competência permite ao sujeito, frente a uma situação complexa, construir uma resposta
adaptada sem que ela esteja prevista dentro de um repertório pré-programado
(PERRENOUD, 2004) o que significa, em linhas gerais, que a competência está formada
quando o sujeito consegue reunir e organizar um conjunto de saberes e experiências em um
novo arranjo que responda à situação de forma customizada e com alta eficácia. Tal
definição contempla também os esquemas mentais, ou seja, as ações e operações mentais
de caráter cognitivo, sócio afetivo ou psicomotor que mobilizadas e associadas a saberes
teóricos ou experienciais geram habilidades (BERGER, 1998). Ainda, uma competência é o
resultado de uma situação e se apoia sobre um certo número de capacidades, essas últimas
são independentes de um conteúdo particular, a implementação de uma dessas
capacidades levam a definir um objetivo específico17 (DEPOVER E NOËL, 2005, P.159).
Nessa perspectiva a competência está a serviço de um projeto, no campo
profissional ou escolar, a competência é uma exigência para atingir, dentro do projeto,
determinados objetivos. A MpP mobiliza capacidades diferentes que com o tempo e o
exercício da mediação podem se transformar em competências, por exemplo, a capacidade
de se comunicar em uma situação pacífica de forma clara, expressando os sentimentos com
equilíbrio, quando convertida em competência permite ao sujeito que ele consiga a mesma
comunicação em um contexto conflituoso ou outro. Também, além da versatilidade, a
construção de competências a partir da MpP contribui no processo de desconstrução de
consensos impostos, construções cognitivas e morais para dar lugar a novos consensos e
noções elaboradas de forma interacionista, a partir do contexto mediado e das relações.
Segundo Condette18 (2014, p.56),
A mediação (porque ela exige um engajamento dos atores, tanto os
mediadores, como os mediados) realiza um trabalho cognitivo e
praxiologico a partir de situações encontradas e de reflexões
pessoais e coletivas provenientes do confronto de pontos de vista: o
que é aceitável, o que é inaceitável, o que é justo, o que é injusto.
(tradução do autor)
Na construção de novos consensos, a MpP permite aos estudantes (mediadores e
mediados) uma experimentação dos próprios limites pessoais, testando suas crenças e

_______________
17

Como no original: « Une compétence est issue d´une situation et s´appuie sur un certain nombre de
capacités, ces dernières étant indépendantes d´un contenu particulier ; la mise en oeuvre d´une de
ces capacités à partir d´un contenu particulier conduisant à définir un objectif spécifique »
18 Como no original: « La médiation (parce qu´elle sollicite un engagement des acteurs,à la fois celui
des médiateurs mais aussi celui des médieurs) opère un travail cognitf et praxéologique à partir de
situations rencontrées et réflexions personnelles et collectives, issu de la confrontation des points de
vue : ce qui est acceptable, ce qui est inacceptable, ce qui est juste, ce qui est injuste. »
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valores e consolidando novas posições embasadas em valores compartilhados, talvez
nunca experimentados. (CONDETTE, 2014). Tal construção só é possível em uma proposta
educativa que considere a integralidade do sujeito e contenha um

Plano de

Desenvolvimento Pessoal – PDI. Talvez, o modelo mais próximo dessa proposição seja a
educação afetiva oferecida no Currículo escolar na cidade de Quebec, focado no
desenvolvimento individual que favorece a aprendizagem de atitudes e de valores, ou seja,
uma educação integral que “contribui para que os estudantes se desenvolvam em todas as
dimensões da sua personalidade apesar das restrições inerentes a todas as formas de
aprendizagem19” MORISSETTE D. GINGRAS M, 1994, p.19). Portanto, conforme Condette20
(2014, p.57),
A própria noção de competência se encontra aqui voluntariamente
reorientada, destituída de conotação mercadológica que lhes são
facilmente atribuídas e que as limitam fortemente. Ela remete à
construção de um indivíduo em sua totalidade – podemos dizer, em
sua humanidade, tanto os aspectos pessoais e morais que são
considerados. (tradução do autor)
Mas para um Currículo em Direitos Humanos, quais competências são desejadas?
Quatro competências são propostas: I) Comunicação não violenta; II) Diálogo equânime; III)
Alteridade e IV) Empoderamento na resolução dos próprios conflitos. Para facilitar a
compreensão das competências e sua difusão entre os estudantes, sugerimos a correlação
com valores que, quando materializadas em ações promovem direitos destituídos, a saber:
A comunicação não violenta pode ser trabalhada como competência denominada EMPATIA;
o Diálogo equânime equivalente à ESCUTA; a alteridade pode ser comunicada como
SOLIDARIEDADE e o empoderamento na resolução dos conflitos como PROTAGONISMO.
Assim, empatia, escuta, solidariedade e protagonismo constituem o bojo de valores a serem
desenvolvidos na MpP em vista da promoção, defesa e garantia de Direitos enquanto
processo educacional.
Nesse sentido a educação vinculada ao princípio da dignidade humana constitui um
destacado objetivo pedagógico e do Estado constitucional: dignidade humana, para cada
um, bem como para o próximo, no sentido dos “outros” (como tolerância, solidariedade);

_______________
19

Como no original: « [...] contribuer à ce que l´élève s´epanouisse dans toutes les dimensions de as
personnalité et ce, malgré les contraintes inhérentes à toute forme d´apprendtissage »
20 « La notion même de compétence se trouve ici voluntairement réorientée, dénuée des connotations
marchandes qui lui sont volontiers attachées et qui la limitent fortement. Elle renvoie à la contruction
d´un individu dans sa globalité – on pourrait même dire dans son humanité, tant les aspects
personnels et moraux sont pris en considération. »
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(HÄBERLE, apud SARLET, 2005, p.136). Com isso, a reflexão sobre um Currículo em
Direitos Humanos requer instrumentos humanizados para a sua efetivação.
Os valores elencados devem permear as ações pedagógicas, abordagens,
comunicação e atividades curriculares. Exercem o papel norteador das práxis, ou seja,
orienta o educador a, ao planejar sua ação, verificar se elas estão alinhadas aos valores.
Para além do alinhamento as competências imputam à comunidade educativa, refletir
criticamente sobre sua forma de agir e mobilizar os saberes já que estão no “fundamento da
flexibilidade dos sistemas e das relações sociais” (PERRENOUD, 1999, p.12)
O equilíbrio entre a construção de conhecimento e a aquisição de habilidades se
insere no dilema descrito por Perrenoud (1999) como crítica da própria vocação da escola e
do educador. A MpP pode ser um espaço de uma construção ativa desse equilíbrio e por
isso, precisa estar integrada ao Currículo e não ser um processo periférico entendida como
terceirização da resolução dos conflitos. A pergunta que nos fazemos agora é sobre a
capacidade de significação da MpP a partir das competências. Significa ela um saber fazer
capaz de gerar valores e promover uma cultura de nova justiça e paz a partir da escola? A
presente discussão sinaliza que sim, porém não sem dificuldades.
Evidentemente a implementação de metodologias como a que discutimos, incluindo
outras com forte expressão no cenário internacional como os “Círculos Restaurativos” de
Pranis (2010), encontram desafios tanto na escola pública como na privada ou nos espaços
de educação não formal. A opção pelo diagnóstico da escola ou pesquisa de clima21 para
identificação dos cenários e oportunidades precisa ser uma escola colegiada, ou seja, que
envolva a comunidade educativa e tenha dela legitimidade. Entre os principais desafios
destaca-se o limite orçamentário para formação dos adultos acompanhantes e dos
voluntários mediadores, resistência por parte dos docentes ou equipe pedagógica,
comportamentos demasiadamente violentos que exigem outros processos paralelos,
organização escolar em geral que pode prejudicar a implementação da MpP em seu escopo
completo.
Por outro lado, de modo geral as escolas públicas e privadas dispõem de dispositivos
que podem implementar e acompanhar a MpP. Nesse sentido as Associações de Pais e
Mestres – APM, Grêmios Estudantis, Comitês de Famílias, Assembleias de Estudantes, são

_______________
21

Pesquisas de clima escolar como as realizadas pelo pesquisador Brian Perkins, diretor do
programa de Liderança em Educação Urbana da Universidade de Columbia, Estados Unidos, em
escolas na periferia do Rio de Janeiro. Ver PERKINS, 2015.
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potenciais parceiros para a construção de um clima de cuidado22 que favoreça o
desenvolvimento da mediação. O Grêmio Estudantil em especial é um espaço legítimo de
participação e está desatacado no Guia Prático para Educadores do Projeto de Diálogos e
Mediações de Conflito nas Escolas do Conselho Nacional do Ministério Público que afirma:
Estudos e pesquisas apontam o papel fundamental dos grêmios na
redução da violência nas escolas, pois eles estimulam a colaboração
e a solidariedade na comunidade escolar. Assim, uma escola
democrática deve se preocupar em formar jovens ativos,
responsáveis, protagonistas e capazes de solucionar as suas
demandas e problemas por meio do diálogo, da negociação e da
cooperação. (CNMP, 2014)
A legitimidade dos Grêmios é uma importante força na articulação entre os
estudantes. A MpP pode compor seu quadro de ações e acontecer dentro dos espaços
ocupados pelo Grêmio na escola. A proposta precisa ser discutida com os estudantes e se
aprovada, poderá contar com a parceria dos outros coletivos já mencionados.
Indubitavelmente, constituído esse coletivo, a MpP poderá ser implementada considerando
todos os aspectos refletidos e o compromisso para um Currículo com enfoque em direitos e
construção das competências apresentadas.
Últimas considerações e novos horizontes para a pesquisa
Os aspectos discutidos convergem para a escola enquanto espaço privilegiado para
a construção de um novo paradigma de justiça, alicerçado nos pressupostos da “justiça
doce” de Bonafé-Shimitt e dos ditames democráticos. Um novo modelo de justiça a partir da
escola encontra, no entanto, desafios e constrangimentos, hora por parte do Estado, hora
advindo do corpo docente, educadores, funcionários, famílias e estudantes. Modelos
pedagógicos e mentais arraigados às noções punitivas e disciplinadoras exigem de nós –
pesquisadores e daqueles que contribuíram no estudo e análise do problema – um projeto
formativo delineado e claro.
Tal diálogo com lideranças em fóruns e espaços de construção coletiva da educação
básica precisa esclarecer que a mediação em questão não se trata diretamente dos
sistemas de responsabilização e imputação ou ainda, da construção de decisões arbitrárias
como no julgamento penal. A mediação que neste trabalho foi descrita e analisada é o
esforço educativo na construção de competências baseadas nos Direitos Humanos que
favorecem um diálogo e uma comunicação (RESTA, 2002) potencialmente restaurativa,

_______________
22

Expressão cunhada por Lorraine Stutzman Amstutz. Ver AMSTUTZ, 2005.
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porque dispõe os sujeitos em conflito a se encontrarem para além do evento indesejado e
casual, convertendo a força destrutiva do litígio na possibilidade de reconstrução da relação
baseada em acordos firmados durante a sessão de mediação.
Neste sentido, a escola em suas ofertas pedagógicas quando comprometida na
construção de novos modelos de justiça, é vocacionada a produzi-lo no interior de suas
ações, sendo a Mediação por Pares uma das possíveis e que nesta pesquisa apoia-se como
viável. Também é no interior de suas ações que o empoderamento se materializa no projeto
de vida de seus estudantes já que o processo de empoderamento amplia a consciência da
participação e da tomada de decisão na resolução dos próprios conflitos sem delegar, em
primeira instância e de forma judicializada, a resolução do evento indesejado.
A não judicialização do evento, ou antes, a não transformação do mesmo em conflito
ou litígio passa por um processo comunicacional que também a escola deve promover em
suas práticas. A comunicação não violenta proposta por Rosenberg (2006), considera-se
que seja um importante elemento na elaboração de espaços de diálogo equânime para a
efetivação de direitos, isso porque, ela faculta aos sujeitos em mediação a possibilidade de
reconhecerem-se enquanto alteridades, reconhecimento imprescindível na materialização
de Direitos. Os textos debatidos nessa pesquisa apontam para a alternativa preventiva
diante do crescimento dos conflitos na escola, no mesmo sentido, indicam a chance de
sucesso na prevenção à violência o envolvimento efetivo da comunidade educativa para
elaboração e manutenção de projetos criativos no campo das práticas restaurativas.
Nessa direção, o exercício da Mediação por Pares, contribui na superação de
assimetrias nas relações entre os estudantes. As condições metodológicas da MpP educam
para um maior autocontrole e fortalecimento da autoestima, além de incentivar posturas
participativas e democráticas enquanto protagonistas e por isso, empoderados, no processo
de aprendizagem. A superação das assimetrias – embora algumas de origem mais
complexa, enraizadas nos processos de exclusão social e estratificação, alimentadas pela
má distribuição de renda entre outras – só é viável quando encontra espaço de construção
de diálogos equânimes. Concluímos em nosso esforço de pesquisa que o diálogo equânime
é crucial no estabelecimento de relações compreensivas e solidárias, capazes de
reconhecer na história do outro as origens sociais das assimetrias antes referenciadas.
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A Mediação por Pares, se entendida no escopo de medidas de resolução de conflitos
com base na justiça restaurativa23 como proposto, encontra amparo legal na Resolução 225
de 31 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre a Política Nacional
de Justiça restaurativa no âmbito do Poder Judiciário. Sua aplicação em escolas atende a
demanda da Resolução 125 do mesmo conselho que estimula a busca de alternativas
extrajudiciais para resolução dos conflitos. A escola é, indubitavelmente um espaço
oportuno para tais práticas e a MpP apresenta elementos suficientes, discutidos neste
trabalho, para contribuir na construção de competências em um Currículo focado em
Direitos Humanos, ainda que, o Currículo seja sempre uma seleção preferencial da cultura
disposta como projeto para a Escola, ou seja, é sempre intencional e atende as preferências
de um grupo dotado de poder para construí-lo. (SACRISTÁN, 2002).
As competências a serem desenvolvidas – empatia, escuta, solidariedade e
protagonismo – atendem aos objetivos do Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos e efetivam a vivência desses direitos na escola e no território, porém, “não haverá
mudança significativa de cultura [...] se não forem alterados os mecanismos que produzem a
intermediação didática” (SACRISTÁN, 2002, p.23). Evidentemente outras pesquisas podem
contribuir na reflexão e uma pesquisa-ação, aplicando a MpP em uma escola no Brasil
poderá contribuir com a consolidação dos resultados. Tal pesquisa poderá endossar as
considerações finais aqui apresentadas ou refutar aspectos frágeis, mas sobretudo, nos
permitirá analisar a prática da mediação e mensurar sua contribuição no Currículo, nos
processos de ensino-aprendizagem e na construção de competências.
Finalmente, longe de se esgotar o tema, evidenciamos a preocupação cientifica
frente à politização dos conflitos e a tutela na resolução dos eventos indesejados no
ambiente escolar. Este trabalho tem a sadia pretensão de contribuir nos processos
educacionais de escolas, fomentar a discussão em fóruns afins, colaborar na formação de
professores e mediadores de conflito e somar no processo de consolidação das práticas
restaurativas nas escolas. Indubitavelmente a construção de novos consensos, superação
de modelos obsoletos de justiça e materialização dos Direitos Humanos passa pelos
processos educacionais o que nos leva a ultimar que a Mediação por Pares afasta os
fantasmas do pessimismo e da imobilidade e se compromete, de mediação a mediação,
fortalecer as alteridades e desconstruir os litígios.

_______________
23

Sobretudo as experiências dos círculos restaurativos de Kay Pranis.
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O abc na prisão ou de como a escola se enquadra entre celas e crimes
Mariana Moreira Neto
INTRODUÇÃO
Dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) revelam
que, em 2014 “pessoas analfabetas, alfabetizadas informalmente mais aquelas que têm
até o ensino fundamental completo representam 75,08% da população prisional, contra
24,92% de pessoas com ensino médio completo ou incompleto”. Esses dados não
sofreram alterações significativas em relação aos dados que o organismo mapeou em
2009, quando constatou que cerca de 60% dos presos não tinham o ensino fundamental
completo e que apenas 35% possuíam, pelo menos, o ensino fundamental completo.
Esta situação expressa um dos inúmeros aspectos reveladores do
degradante quadro das prisões brasileiras. Segundo o DEPEN o Brasil está situado na
sexta posição no ranking da população carcerária entre os países com uma população de
no mínimo 10 milhões de pessoas. Isto pode ser mais bem entendido, considerando que
esta posição considera a referência de taxa de presos por 100 mil habitantes e que a taxa
mundial de encarceramento é de 144 presos para cada grupo de 100.000 habitantes.
Em números absolutos, como mostra Muraro (2017), em 2014 o Brasil
ocupava o terceiro lugar entre os países com maior número de pessoas encarceradas. Ou
seja, naquele ano 715.592 pessoas encontravam-se sob custódia, considerando-se que
567.655 estavam presas no sistema prisional e 147.937 estavam submetidas à prisão
domiciliar. Além disso, o Brasil ostenta ainda 20.532 jovens que estão cumprindo
medidas socioeducativas.
A forma de contenção das pessoas no sistema prisional brasileiro é
degradante, como revelam pesquisas e as recorrentes denúncias veiculadas pela mídia.
As condições do sistema prisional revelam um verdadeiro atentado a mais elementar
expressão da dignidade da pessoa humana, pois a realidade que caracteriza os presídios
é a de pessoas amontoadas em pequenos espaços de confinamento, sem qualquer
condição de higiene, alimentação, educação e trabalho adequado.
Considerando o aspecto da educação o panorama das prisões
brasileiras parece caminhar na contramão do cenário internacional onde as discussões
sobre a educação de jovens e adultos em espaços de privação de liberdade vêm
ganhando mais espaços e mais atenção do Estado através de políticas públicas. Uma
situação complexa e marcada por contradições quando se considera que o Brasil, nas
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duas últimas décadas, participa do Projeto Eurosocial, sendo um dos membros
fundadores do Consórcio Educacional, que introduz a educação no contexto de
encarceramento como uma das questões substantivas do Projeto Eurosocial/Educação,
criando, em 2006, a Rede Latino-americana de Educação em Contexto de
Encarceramento - REDLECE.
Em abril de 2012 o Conselho Nacional de Educação produz um
Documento-Referência, que subsidia o Seminário Educação nas Prisões. Neste
documento, se reconhece a relevância e o crescimento de importância que a temática
vem conquistado, seja no campo das políticas públicas, seja na produção de visibilidade
social para aquelas pessoas em situação de privação de liberdade.
É indiscutível que a educação de jovens e adultos no país vem
alcançando nos últimos anos enormes avanços no campo normativo e
político. A educação em espaços diferenciados, principalmente para
jovens e adultos privados de liberdade, vem conseguindo, em um
ritmo particular, porém intenso, obter algumas conquistas, deixando
de ser um tema invisível, tornando-se ponto de pauta de governos,
eventos nacionais e internacionais. Enfim, conseguido visibilidade até
pouco tempo atrás inimaginável. (CNE, 2012, s/p).

A oferta de educação para pessoas privadas se liberdade se torna
obrigatória no país com a promulgação da Lei Nº 13.163, de 09 de setembro de 2015,
que modifica a Lei de Execuções Penais, de 1984, e, em seu Artigo 18A, e incisos,
define:
Art. 18ª. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou
educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios,
em obediência ao preceito constitucional de sua universalização.
§ 1o O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema
estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e
financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos
destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou
administração penitenciária.
§ 2o Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos
supletivos de educação de jovens e adultos.
§ 3o A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão
em seus programas de educação à distância e de utilização de novas
tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às presas.

O objetivo desse projeto é, portanto, analisar como, a partir da
vigência da lei que torna obrigatória a oferta de educação para pessoas privadas de
liberdade, são instituídos os espaços escolares e quais condições materiais, pedagógicas,
curriculares, políticas marcam e caracterizam as salas de aula, ou, pelo menos, os
espaços considerados escolares, situados nos dois presídios, o masculino e o feminino,
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existentes no município de Cajazeiras. Pretende-se analisar como esta modalidade de
educação considera as especificidades que marcam e caracterizam o público escolar
atendido, a partir da consideração e pertinência de questões como direitos humanos,
invisibilidade social, criminalidade, relações de gênero, violência. Por fim, pretende-se
ainda investigar como a educação oferecida nos presídios do município de Cajazeiras
define e trabalha as questões curriculares, tentando identificar a transversalização de
aspectos como relações de gênero, etnia, credo religioso, condição social, na perspectiva
de uma educação contextualizada que valoriza e referencia o espaço onde ela se
processa.
A relevância social deste projeto encontra respaldo no fato de que
problematizar essas questões permite vislumbrar como a educação não pode ser
compreendida apenas na sua dimensão material de paredes, carteiras, livros didáticos,
giz, quadro, alunos, professores, mas sim, um campo marcado por disputas e barganhas
que se expressam em relações de poder assimétricas e instituídas a partir de uma visão
da educação entendida e vivenciada mais como mera reprodutora de saberes e
conhecimentos alheios e estrangeiros ao mundo e as elaborações do educando. Também
assume relevância o fato de entender a educação, a partir da experiência dos presídios
do município de Cajazeiras, como uma questão que traz implícitas relações de podersaber que estão presentes no cotidiano das relações sociais e que, marcadas pela
dinamicidade das

mudanças

sociais,

políticas

e culturais,

também

operam

transformações nos discursos e nas formas de ver e dizer a realidade, sobretudo, de um
contingente populacional que sofre uma profunda invisibilidade social.
O projeto possui viabilidade técnica, pois contará com respaldo
teórico-metodológico e dados documentais que possibilitarão a realização da pesquisa e,
conseqüentemente, a sistematização de saberes que, articulados, possam contribuir para
o debate acerca da educação prisional e sua interação com as relações de gênero, o
pertencimento étnico, a opção sexual, o credo religioso, buscando apreender como a
instituição de espaços escolares, considerados não formais, elabora novas compreensões
e novas maneiras de ver e proceder, e também como novos discursos se instituem e dão
legitimidade a relações entre o aprender e o ensinar como vivência política e de
promoção de direitos e cidadania.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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A coordenação do Projeto de Extensão “O feminino aprisionado:
Direitos Humanos, Relações de Gênero no Presídio Feminino de Cajazeiras – PB”1 tem
sido decisiva enquanto estágio de aprendizado e compreensão das condições de
funcionamento de um presídio e em quais condições são vivenciados e praticados
direitos reconhecidos como essenciais ao ser humano, independente de sua condição de
vida. Ao instigar uma discussão sistemática sobre direitos humanos, cidadania e
relações de gênero, considerando o contexto prisional feminino foi possível observar
que, este espaço também permite o desenvolvimento de ações educativas. As mulheres,
embora privadas da liberdade, não estão despidas de suas capacidades de pensar e agir
sobre o mundo, de elaborar de ideias sobre si, de problematizar questões do cotidiano. A
realidade que elas enfrentavam naquele espaço sempre estava sendo confrontada com os
conhecimentos de mundo revelados em seus relatos. De acordo com Brandão,
A educação existe onde não há escola e por toda parte podem haver
redes e estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a
outra, onde ainda não foi sequer criada a sombra de algum modelo de
ensino formal e centralizado. Porque a educação aprende com o
homem a continuar o trabalho da vida. A vida que transporta de uma
espécie para outra, dentro da história da natureza, e de uma geração a
outra de viventes, dentro da história da espécie, os princípios através
dos quais a própria vida aprende e ensina a sobreviver e a evoluir em
cada tipo de ser. (2013, p. 13).

É interessante compreender, a partir da experiência vivenciada no
presídio, que a escola não é o único lugar de se fazer educação. Ao romper as barreiras
do que estar posto culturalmente e entender a educação como algo simples e, às vezes,
complexo, aprende-se e ensina-se em espaços diversos, no presídio, na aldeia, na família
entre outros. O importante é não delimitar os espaços possíveis de se fazer educação. A
educação em espaços não escolar, portanto, reforça o principio constitucional que
reconhece a educação como direito de todos. Um direito que, de acordo com o artigo
quinto da Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, considera que a formação
proporcionada pelo Curso de Pedagogia capacitará o egresso a: “trabalhar, em espaços
escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases
do desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo”.
Assim, a oferta de educação para as pessoas privadas de liberdade, em
atendimento ao que determina a Lei Nº 13.163, além de se constituir um direito
legitimamente assegurado e respaldado pelo principio legal, traduz também uma
1

O projeto vem sendo realizado desde 2013, vinculado ao Programa de Bolsa de Extensão
(PROBEX/UFCG).
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possibilidade de ser, a experiência escolar mais um estágio de reforço da defesa do
direito humano do preso, superando a naturalização de uma situação corriqueira no país.
A violação dos direitos humanos dos presos no Brasil constitui o
tratamento normal (do ponto de vista estatístico) conferido a tal
parcela da população: a rotina e não um desvio eventual. Parece certo
afirmar que em qualquer sistema prisional de que se cogite, em
qualquer lugar do mundo, sempre será possível observar violações
eventuais aos direitos dos presos. A diferença é que em algumas partes
do mundo essas violações serão uma exceção, uma anomalia a ser
punida pelo direito. Como em qualquer outra área na qual os
indivíduos possam exercer liberdade, sempre haverá um percentual de
condutas desviantes em relação ao padrão, daí a necessidade da
própria existência do direito. No Brasil, porém, a violação não é a
exceção: é a regra geral. Não se trata de um desvio episódico ou
localizado, mas do padrão geral observado no país como um todo. O
tratamento adequado eventualmente conferido a um preso é que
constitui a exceção. (BARCELLOS, 2013, p. 44).

A compreensão do contexto do sistema prisional brasileiro e de como
o desrespeito aos direitos humanos dos presos é encarado como natural passa pela
configuração de como se estrutura e opera esse sistema. O quadro abaixo permite uma
primeira leitura desse cenário quando revela a discrepância entre a população carcerária
e as vagas efetivamente existentes no sistema prisional do país. O déficit de mais de 250
mil vagas é apenas um dos ingredientes que se associam para a composição de um
espetáculo dantesco, - corriqueiramente denunciado por órgãos da mídia e entidades de
defesa dos direitos humanos -, e que tem como cenas básicas e de dimensão nacional, o
amontoado de pessoas em pequenos cubículos, a ausência de condições de higiene, a
precariedade da dieta alimentar, a inexistência ou a frágil estrutura de assistência de
saúde, a ausência de programas educacionais e profissionalizantes.
Quadro 1. Pessoas privadas de liberdade no Brasil em dezembro de 2014
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Outro elemento que corrobora esse quadro, revelando as matizes de
questões sociais, étnicas, raciais, de gênero, que perpassam e se entranham no sistema
prisional, é a composição da população carcerária, quando se observam os aspectos raça
e cor.

Quadro 2: Percentual da população por raça e cor no sistema prisional e na
população geral
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Dados: INFOPEN,
dez. 2014

A população carcerária brasileira, portanto, reflete e espelha o
processo de nossa formação histórica assentada na exploração da força de trabalho
escrava negra, cuja situação e posição no quadro econômico e social não se alteram com
o “arranjo” da libertação dos negros. Despidos de sua condição de propriedade do
senhor e não dispondo de condições intelectuais, materiais e sociais para a inserção no
contexto social e econômico do país, como, por exemplo, o acesso a propriedade da
terra, são expelidos para as periferias e forçados a atividades marginais e criminosas.
Uma situação que se repete, e se complexifica, ao longo da história brasileira,
sobretudo, quando o país ensaia o seu processo de modernização e de industrialização e
registra a exclusão de grandes contingentes da população negra “pela falta de
adaptabilidade à indústria por diversos motivos, dentre eles, ausência de escolarização
mínima”. (PEREIRA: 2011, p. 43).
Uma situação presente até a contemporaneidade e expressa na
majoritária presença de negros e pardos no universo da população carcerária nacional e
no nosso modelo de escola, aparentemente isonômico quanto ao acesso, mas extremante
excludente em sua instituição e operacionalização.
Se o sistema educacional brasileiro, como o de vários outros países do
mundo subdesenvolvido, apresenta igualdade de oportunidades para
os sexos no tocante ao acesso e permanência no sistema, ostenta
intensa desigualdade associada ao pertencimento racial e à origem
econômica. Tal particularidade tem me levado a reformular a
pergunta-chave na busca de prioridades para a meta da
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democratização da educação da ótica das relações de gênero: como as
hierarquias de gênero interagem com as de raça e classe para
produzirem um sistema educacional tão excludente quanto o
brasileiro? O deslocamento do eixo da pergunta conduz à reflexão
sobre o sistema educacional simultaneamente como instância de
formação de crianças, adolescentes, jovens e adultos, como mercado
de consumo (materiais escolares, edifícios, livros didáticos e
paradidáticos, equipamentos, transporte etc.) e como mercado de
trabalho, seja para trabalhadores(as) que atuam internamente no
sistema educacional (serviçais, docentes e técnicos(as), seja para
aqueles(as) que produzem bens e serviços auxiliares, sistema este que
produz e reproduz desigualdades de gênero, classe, raça e idade.
(ROSEMBERG, 2006, P. 122).

Ora, se a escola, em sua formatação tradicional, já se apresenta com
marcas excludentes que afugentam, excluem, segregam, como, então, pensar a educação
em cenários considerados informais, como os presídios? Locais onde predomina o
analfabetismo associado a um considerável contingente de pessoas que sequer
completou as primeiras fases do ensino fundamental.
Pessoas analfabetas, alfabetizadas informalmente mais aquelas que
têm até o ensino fundamental completo representam 75,08% da
população prisional, contra 24,92% de pessoas com ensino médio
completo ou incompleto, ensino superior completo ou incompleto e
acima de ensino superior incompleto. Segundo dados apresentados
pelo IBGE no Censo Populacional de 2010, entre as pessoas com mais
de 10 anos de idade no Brasil, 32% tem ensino médio completo,
enquanto na população prisional em dezembro de 2014 apenas 9,54%
havia concluído o ensino médio. (INFOPEN: 2014, p. 46).

Diante destes dados, uma pergunta se impõe como imperativa: é
possível a escola funcionar nos presídios quando, materialmente, sequer existem celas
suficientes para alojar a população carcerária? A realidade dos presídios brasileiros é de
superlotação com os números mais recentes revelando um déficit de mais de 250 mil
vagas, que pode ser traduzido na absoluta impossibilidade de atender aos direitos mais
elementares dos presos de estar em uma cela individual, com as mínimas condições de
salubridade, com dormitório, aparelho sanitário e lavatório.
A garantia legal da oferta de educação para as pessoas privadas de
liberdade, portanto, se situa em uma imbricada teia de questões conjunturais e
estruturais que forjam e instituem desafios, fracassos, evasões, descompassos. Uma
situação que negligencia a compreensão e o fundamento da educação e da aprendizagem
como relações dialéticas, onde o ato de ensinar e o de aprender devem ser construções,
pois,
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[...] quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado
forma-se e forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é
transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é ação pela qual um
sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e
acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e
seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à
condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e
quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina ensina alguma coisa a
alguém. (FREIRE: 2015, p, 24-25.)

Nesta perspectiva, a produção e apropriação do conhecimento não
podem ser descolados do contexto onde educador e educando se inserem enquanto
sujeitos políticos que vivenciam e produzem interações e relações culturais, afetivas,
sociais. Cenários que colocam no mesmo palco o educador que ensina e também é
aprendiz, e o educando que aprende e partilha lições e ensinamentos. Essas ponderações
suscitam algumas questões que perpassam e transversalizam a oferta de educação para
as pessoas privadas de liberdade e que podem ser resumidas nas seguintes elaborações:
qual a relevância da educação como instituínte de um estágio produtor de cidadania para
pessoas privadas de liberdade? qual a importância das escolas dos presídios como
possibilidades de construção de iniciativas e ações que redimensionem e tematizem os
graves problemas dos presídios? como compreender a prática pedagógica dos docentes
na interface com a formação dos alunos considerando aspectos como a educação de
jovens e adultos, a educação contextualizada, questões de direitos, relações de gênero,
violência, criminalidade? quais concepções e princípios pedagógicos são inspiradores de
uma ação educativa que se adeque as demandas das pessoas privadas de liberdade?
Questões que trazem como correspondente a proposta da educação
contextualizada. Contextualização que não se restringe a uma singela opção pedagógica,
ou uma preferência metodológica ditada por modismo, mas encarada e incorporada
como opção política e atitude de ação.
A contextualização é, antes, um problema de „descolonização‟. É uma
questão de romper com uma forma de nomeação operada „de fora‟ que
sequer dá tempo suficiente para que os sujeitos possam organizar uma
auto-definição e uma autoqualificação. Antes disso, porém eles já
estão nomeados qualificados, representados numa caricatura na qual
sequer podem se reconhecer (...) será sempre tecer o movimento de
uma rede que concentre o esforço em soerguer as questões „locais‟ e
outras tantas questões silenciadas na narrativa oficial, ao status de
„questões pertinentes‟ não por serem elas „locais‟ ou „marginais‟ mas,
por serem elas „pertinentes‟ e por representarem a devolução da „voz‟
aos que a tiveram usurpada, roubada, negada historicamente.
(MARTINS 2004, p.32-34)
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A proposta da contextualização como uma janela política e teóricometodológica se apresenta, assim, como possibilidade para a análise de como, a partir
da vigência da lei que torna obrigatória a oferta de educação para pessoas privadas de
liberdade, são instituídos os espaços escolares e quais condições materiais, pedagógicas,
curriculares, políticas marcam e caracterizam as salas de aula, ou, pelo menos, os
espaços considerados escolares, situados nos dois presídios, o masculino e o feminino,
existentes no município de Cajazeiras. Uma análise que não pode perder a perspectiva
das condições reais que marcam a realidade dos presídios brasileiros e, assim, trará
como foco orientador as seguintes inquietações:
(...) é possível uma educação no cárcere socialmente engajada na luta
pela conscientização e consequentemente emancipação da pessoa
presa? Ontologicamente, como emancipar um sujeito que está preso?
Não será uma farsa a defesa da educação no cárcere sem a
participação ativa da pessoa presa? Ou a defesa de uma mera
educação adaptativa para a permanência da pessoa presa nas mesmas
condições sociais que viviam antes? A educação deve acontecer no
espaço da prisão? (PEREIRA: 2011, p. 52-53).

Portanto, esta proposta caminha na direção de aprofundar o debate
acadêmico e político sobre a oferta de educação para pessoas privadas de liberdade
buscando apreender como, a partir das condições reais de funcionamento dos dois
presídios existentes no município de Cajazeiras, a educação está atenta para as
especificidades que marcam e caracterizam o público escolar atendido, a partir da
consideração e pertinência de questões como direitos humanos, invisibilidade social,
criminalidade, relações de gênero, violência. Por fim, pretende-se ainda investigar como
a educação define e trabalha as questões curriculares, tentando identificar a
transversalização de aspectos como relações de gênero, etnia, credo religioso, condição
social, na perspectiva de uma educação contextualizada que valoriza e referencia o
espaço onde ela se processa.
OBJETIVOS
Objetivo Geral
 Analisar como, a partir da vigência da lei que torna obrigatória a oferta de
educação para pessoas privadas de liberdade, são instituídos os espaços escolares
e quais condições materiais, pedagógicas, curriculares, políticas marcam e
caracterizam as salas de aula, ou, pelo menos, os espaços considerados escolares,
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situados nos dois presídios, o masculino e o feminino, existentes no município de
Cajazeiras.
Objetivos Específicos
 Apreender como a formação discursiva “educação contextualizada”, que se
ancora na valorização e referência do espaço onde ela se processa, sintoniza e
destoa do enunciado da “educação como direito de todos”
 Analisar como esta modalidade de educação considera as especificidades que
marcam e caracterizam o público escolar atendido, a partir da consideração e
pertinência de questões como direitos humanos, invisibilidade social,
criminalidade, relações de gênero, violência.
 Investigar como a educação oferecida nos presídios do município de Cajazeiras
define

e

trabalha

as

questões

curriculares,

tentando

identificar

a

transversalização de aspectos como relações de gênero, etnia, credo religioso,
condição social que perpassa a prática escolar.
METODOLOGIA
A preocupação central para o encaminhamento deste estudo será de
realizar uma pesquisa qualitativa, envolvendo estudantes-pesquisadores (voluntários).
Para realizar este projeto, trabalharemos com pesquisa documental,
entrevistas e observação participante. No que diz respeito aos instrumentos, coleta,
organização e análise de dados, as atividades que comporão toda a fase exploratória
(questões operacionais e teórico-metodológicas) e o trabalho de pesquisa deste estudo,
serão desenvolvidas em etapas, seguindo o seguinte percurso: 2017-2018; 2019; 2020.
A fase exploratória será desenvolvida sistematicamente por meio de
leituras e reflexões conjuntas, teóricas e críticas, sobre questões relacionadas à
educação, educação contextualizada, formação de professores, currículo, relações de
gênero, direitos humanos, cidadania, violência, criminalidade, sistema prisional, - em
suas múltiplas configurações -, aspectos legais das legislações sobre violência e
proteção aos direitos humanos. Estas atividades serão realizadas durante todo o percurso
da pesquisa.
Na primeira etapa da pesquisa, 2017-2018, será realizado o
mapeamento dos dois presídios, o masculino e o feminino, existentes no município de
Cajazeiras, buscando cartografar e apreender as suas condições concretas de
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funcionamento. Será identificada e investigada a estrutura física dos presídios (celas,
refeitórios, oficinas, área de lazer, espaços e equipamentos esportivos, espaço para visita
íntima etc.). Uma abordagem que terá ainda a incumbência de relacionar salas de aula,
bibliotecas, espaços de leitura, e proceder à catalogação e classificação da população
carcerária, buscando identificar idade, cor, nível de escolaridade.
Na segunda etapa da pesquisa, 2019, será realizado o levantamento
das condições concretas em que o direito a escola para os privados de liberdade é
exercitado. Para tanto, serão mapeados os espaços que funcionam como salas de aula,
biblioteca, sala de leitura, nos dois presídios, buscando identificar estrutura física
adequada, material didático, recursos didáticos, entre outros. Também serão realizadas
pesquisas junto a Coordenadoria de Educação nos Presídios do Estado da Paraíba, que
funciona na Escola de Gestão do Sistema Penitenciário (EGEPEN), junto a Gerência
Regional de Educação, de Cajazeiras e a Secretaria de Educação do Município de
Cajazeiras para investigar como são estruturados e como os programas Educação nos
Presídios, Pró-Jovem Prisional e Brasil Alfabetizado, que são oferecidos nas unidades
prisionais do Estado da Paraíba. A pesquisa buscará apreender quais fundamentos teóricos e
didáticos fundamentam esses programas, como são compreendidas e tematizadas e
problematizadas questões como estrutura curricular, formação de professores, livro didático
e como é feita, ou se é feita, articulações com a proposta da educação contextualizada.
Na terceira etapa, 2020, serão realizadas entrevistas com alunos
beneficiados com os programas de educação, com professores e com gestores, buscando
apreender como são elaborados e reelaborados conceitos e discursos sobre a educação,
sobre a escola, como são pensadas e planejadas as aulas, qual importância é atribuída ao
currículo, que relevância destaca para a educação na vida dos alunos.
As entrevistas serão semi-estruturadas e concebidas a partir de um
esquema básico de questionamentos, que permita a flexibilidade dos temas abordados,
na medida em que possibilitará aos informantes se expressarem espontaneamente e ao
entrevistador questioná-los, ou solicitar acréscimos, facilitando a ampliação e o
aprofundamento das informações e enriquecendo a investigação.
Nesta etapa também será realizada atividades que, na definição de
Brandão e Streck (2006), denomina-se “observação participante” quando os estudantespesquisadores (voluntários) acompanharão, por um período de dois meses, todo o
percurso da escola, desde a formação dos professores, reunião de planejamento e
elaboração de aulas e material didático e pedagógico, a realização das aulas, a atividade
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de sala de aula, em si, como a interação entre alunos, professores, conteúdos
trabalhados, como são mensuradas as avaliações. Ou seja, buscar-se-á vivenciar o que
Brandão e Streck (2006, p. 08) indicam como “participação pesquisante” para “(...)
mudar de lugar, mudar de olhar e, se, possível, mudar de pensar. (...) para que
aprendamos também, a não apenas pensar o outro através de nós mesmos – nossas
práticas, nossas idéias, nossas posturas e teorias -, mas a nos pensarmos a nós mesmos
através do outro”.
Dessa forma, aumentam as possibilidades de agregar mais elementos
de análise à oferta da educação para as pessoas privadas de liberdade, buscando
apreender a multiplicidade de aspectos, tematizações, situações e desafios que se
configuram e se entrelaçam na sua operacionalização. Isso por se ter a compreensão de
que a pesquisa social deve ser entendida nas
(...) determinações e transformações dadas pelos sujeitos
[compreendendo] uma relação intrínseca de oposição e
complementaridade entre o mundo natural e social, entre o
pensamento e a base material [ou seja] trabalhar com a complexidade,
com a especificidade e as diferenciações que os problemas e/ou
“objetos sociais” apresentam. (MINAYO, 1993, p.25).

A pesquisa, pensada por esta trilha teórico-metodológica, observa a
sugestão de Bourdieu (1996), que propõe a metamorfose dos conceitos teóricos em
manuais de “ginástica intelectual”, em roteiros aplicados a uma prática capaz de
transformar a pesquisa num exercício prazenteiro, livre de “(...) proibições e de divisões
e desejosa de trazer a todos esta compreensão rigorosa do mundo que (...) é um dos
instrumentos de liberação mais poderosos com que contamos”. (BOURDIEU, 1996, p.
8).
No que concerne à organização, sistematização e análise dos dados
pretende-se trabalhar com análise de discurso tendo como base a pesquisa documental,
as entrevistas e a observação participante. Para Michel Foucault, “o discurso não é
simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por
que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT: 1999. p.
10).
De acordo com Foucault, os discursos veiculados nos documentos, nas
falas

dos

entrevistados,

em

atos,

comportamentos,

procederes

e

dizeres

participativamente observados e investigados serão considerados, manipulados,
compreendidos como uma prática que provém da formação de saberes, como um espaço
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em que poder e saber se articulam para construir subjetivações sócio-culturais e criar
identidades. Procura-se aprofundar esses discursos em seu poder de afirmação, de
construção de domínios de objetos, e de codificação de correlações de forças, como
ponto de interseção entre saber e poder.
Apreender os nexos, as afinidades e dissonâncias, as resistências e
táticas que se insinuam e se camuflam na formação discursiva da “oferta de educação
para as pessoas privadas de liberdade”, da “educação como direito de todos” e da
educação contextualizada emerge como ponto norteador da pesquisa. Ou seja, as
relações discursivas que são elaboradas como modos de dizer e fazer. Relações
discursivas que não estão externas ou internas ao discurso, mas estão no “limite do
discurso”, portanto,
(...) oferecem-lhes objetos de que ele pode falar, ou antes (...)
determinam o feixe de relações que o discurso deve efetuar para poder
falar de tais ou tais objetos, para poder abordá-los, nomeá-los, analisálos, classificá-los, explicá-los etc. Essas relações caracterizam não a
língua que o discurso utiliza, não as circunstâncias em que ele se
desenvolve, mas o próprio discurso enquanto prática. (FOUCAULT:
2015, p. 56).

A investigação sobre como se institui e se operacionaliza o discurso
da educação para os privados de liberdade como direito e garantia legal será, portanto,
tematizada e problematizada como prática que, extrapolando a fronteira material de
paredes, carteiras, material didático, docentes e discentes, elabora um campo discursivo
marcado por disputas e barganhas que se expressam em relações de poder assimétricas e
instituídas a partir de uma visão da educação entendida e vivenciada mais como mera
reprodutora de saberes e conhecimentos alheios e estrangeiros ao mundo e as
elaborações do educando. Dessa forma, a análise dos discursos que se instituem e se
legitimam em enunciados como educação como direito, educação contextualizada,
educação para os privados de liberdade, não deve perder a trilha apontada por Foucault
(2015) quando enfatiza e recomenda que
(...) analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços
aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se
um conjunto de regras, próprias da prática discursiva. Essas regras
definem não a existência muda de uma realidade, não o uso canônico
de um vocabulário, mas o regime dos objetos. “As palavras e as
coisas” é o título – sério – de um problema; é o título – irônico – do
trabalho que lhe modifica a forma, lhe desloca os dados e revela,
afinal de contas, uma tarefa inteiramente diferente, que consiste em
não mais tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos
significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas
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como práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam.
Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais
que utilizar esses signos para designar as coisas. É esse mais que os
torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse “mais” que é preciso
fazer aparecer e que é preciso descrever. (P. 59-60)

Portanto, assume relevância o fato de entender a educação, a partir da
experiência dos presídios do município de Cajazeiras, como uma questão que traz
implícitas relações de poder-saber que estão presentes no cotidiano das relações sociais
e que, marcadas pela dinamicidade das mudanças sociais, políticas e culturais, também
operam transformações nos discursos e nas formas de ver e dizer a realidade, sobretudo,
de um contingente populacional que sofre uma profunda invisibilidade social.
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2
PROGRAMA DE ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR - PAJUP:
DESENVOLVIMENTO DISCENTE EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E A
FAVOR DA COLETIVIDADE

Luciana Gomes da Silva1
Arnaldo Vieira Sousa2

Resumo:
Ao longo de 10 anos de existência, o Programa de Assessoria Jurídica Popular –
PAJUP, desenvolvido junto aos discentes da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco,
vem se configurando como extensão universitária envolvida com a defesa de Direitos
Humanos. Algumas ações foram desenvolvidas junto a órgãos de Direitos Humanos em
São Luís e no interior do estado, bem como junto a movimentos sociais e há também
atuações em comunidades que têm seus direitos violados. A princípio, os Direitos
Humanos tiveram maior relação com a defesa de direitos individuais. Contudo, isto foi
se modificando e hoje é possível conceber uma forma mais ampla de pensar Direitos
Humanos. Dessa forma, diante de várias situações de conflitos vivenciadas por
comunidades na Ilha de São Luís, o PAJUP foi delimitando sua linha de atuação. Tal
experiência foi relatada no livro “Direito achado na ilha: tutela jurídica da posse no
contexto de conflito fundiário coletivo urbano no município de Paço do Lumiar/MA”,
lançado em março de 2018. Assim, com o presente trabalho, buscou-se perceber o
desenvolvimento dos discentes inseridos no PAJUP, por meio de levantamento
bibliográfico e entrevistas com seus membros, destacando as conquistas e os desafios
para a consolidação de Direitos Humanos, voltados a responder às demandas reais da
coletividade. Ressalta-se que além da prática extensionista e militante, baseada na
concepção de direito crítico e numa formação freiriana, os discentes podem desenvolver
no PAJUP maiores habilidades em pesquisa, a partir das experiências vividas.
Palavras-chave: PAJUP, Direitos humanos, extensão universitária

1. Introdução

Os Direitos Humanos vem perdendo espaço em debates no âmbito acadêmico.
Isto acaba por revelar um crescente desinteresse dos estudantes em relação ao tema,
embora na grande maioria de Instituições de Ensino Superior no Brasil, Direitos
Humanos ainda seja uma disciplina lecionada nos cursos de Direito. Não raro, os temas
ligados a tais direitos causam resistência, divergências ou restam apenas na
superficialidade. Talvez porque se parta sempre daquela concepção universalista e
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3
abstrata incapaz de atender às demandas por justiça social de fato. Portanto, torna-se
muito relevante um aprofundamento com base em novas perspectivas de atuação em
defesa de direitos humanos.
Neste sentido, faz-se oportuno conhecer os trabalhos desenvolvidos pelas
Assessorias Jurídicas Populares – AJUP’s, para perceber a importância que uma
atividade de extensão desta proporção pode representar, tendo em vista uma formação
acadêmica mais rica e dinâmica. A partir da experiência particular do Programa de
Assessoria Jurídica Popular – PAJUP, é possível perceber que a inserção dos discentes
no grupo pode ajudar a transformar a realidade social local, concedendo-lhes uma maior
capacidade de atuar em favor da coletividade. O que, ao mesmo tempo, pode gerar
enriquecimento a nível de conhecimento e, mais ainda, conduzir a uma atuação
profissional mais relevante em termos de lutas contra as injustiças sociais e em defesa
dos direitos humanos.
Assim, o presente trabalho visa discutir a relevância das atuações das AJUP’s
em defesa de direitos humanos, estes compreendidos de modo mais local e efetivo,
considerando também as críticas quanto à determinação de quais vidas visa proteger.
Isto, no intuito de perceber como se dá este processo de desenvolvimento discente,
considerando a participação em atividade de extensão, particularmente, do PAJUP.
Deste modo, o trabalho apresenta, em primeiro momento, uma discussão sobre a
contribuição das AJUP’s para a defesa dos Direitos Humanos, onde além de definir
Assessoria Jurídica Popular, se demonstra como estas estão vinculadas às políticas
educacionais em direitos humanos, considerando também alguns desafios para o
ensino jurídico atual neste âmbito. Em segundo momento, busca-se perceber como as
atuações no PAJUP podem gerar desenvolvimento discente, destacando-se suas
principais ações, inclusive a partir da visão dos seus próprios membros, considerando
toda a contribuição para sua formação acadêmica e profissional.
2. A contribuição das AJUP's para a defesa de direitos humanos

Diante do processo de redemocratização vivido no Brasil ao longo dos anos 80,
as Instituições de Ensino Superior desenvolveram um papel preponderante nos diversos
contextos de lutas sociais. De modo particular, os estudantes de Direito se viram
envolvidos em diversas causas, atuando junto aos movimentos sociais. Com a extensão
universitária, houve uma maior aproximação dos problemas locais e foram se
articulando ações em favor dos direitos humanos e fundamentais. Neste sentido, foi de
extrema importância o surgimento das Assessorias Jurídicas Populares (AJUP’s):
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A aproximação entre os grupos de assessoria jurídica popular e
movimentos sociais e organizações ligadas às classes populares, de
um modo geral, se insere em um processo histórico mais amplo que o
cenário histórico brasileiro e da AJUP, relacionando-se com o declínio
do Estado de Bem-Estar do Norte global, a ascensão da política
econômica neoliberal, a derrocada do socialismo no leste europeu e a
reorganização das esquerdas a partir de meados da década de 1980
(ALMEIDA apud NORONHA, 2016. p.233).

Assim, as AJUP’s foram inseridas em um contexto de militância política
estudantil desde 1990 e foram se articulando “com a proposição e organização de
projetos de extensão junto às comunidades de todo Brasil”. (NORONHA, 2016, p.234).
Há que se destacar que estas assessorias estão focadas em ações de defesa de direitos
coletivos, em associação com movimentos sociais e organizações populares. Mas, na
prática, em que consiste o trabalho realizado pelas AJUP’s? De acordo com a
concepção de Ribas (2009) pode-se observar algumas formas de atuação das mesmas:
[...] consiste no trabalho desenvolvido por advogados populares,
estudantes, educadores, militantes dos direitos humanos em geral,
entre outros; de assistência, orientação jurídica e/ou educação popular
com movimentos sociais; com o objetivo de viabilizar um diálogo sobre
os principais problemas enfrentados pelo povo para a realização de
direitos fundamentais para uma vida com dignidade; seja por meio dos
mecanismos oficiais, institucionais, jurídicos, extrajurídicos, políticos e
da conscientização (RIBAS, 2009, p.22).

Com base em diversas experiências realizadas pelas Assessorias Jurídicas
Populares no Brasil, é possível perceber a significativa contribuição para o alcance de
direitos humanos. A priori, é interessante perceber as origens e as perspectivas de
atuação destas Assessorias que, em geral, estão associadas às demandas sociais.
Segundo Béchade (2013), vale considerar que a sociedade tem demandado por
educação de direitos humanos a partir do processo de democratização brasileiro. A
autora ressalta ainda que, depois da Conferência de Viena em 1993, o Ministério da
Justiça criou um grupo de trabalho para preparar essa atuação.
O fato é que com um aprofundamento sobre a concepção contemporânea de
direitos humanos, inserindo nestes, “de modo indissociável, os direitos civis, os direitos
políticos, os direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos culturais” (BECHADE,
2013, p. 26), ampliou-se também a possibilidade de atuação da sociedade civil
organizada, seja por meio dos movimentos sociais, que dentro das Instituições de
Ensino Superior. Assim, vale ressaltar que as Diretrizes Gerais da Educação em Direitos
Humanos, aprovadas em 2012 pelo Conselho Nacional de Educação, dispõem sobre
tais ações:
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[...] incluir os direitos humanos por meio de diferentes modalidades
como disciplinas, linhas de pesquisa, áreas de concentração,
transversalização incluída nos projetos acadêmicos dos diferentes
cursos de graduação e pós-graduação, bem como em programas e
projetos de extensão (BRASIL, 2009, p. 186).

Desse modo, observa-se que existe respaldo e incentivo para a realização de
programas e projetos de pesquisa e extensão para atuarem em defesa dos direitos
humanos, mas é oportuno também saber como isto vem ocorrendo na prática. Para
maior compreensão sobre o desenvolvimento dessas ações no âmbito acadêmico é
necessário perceber as peculiaridades dos cursos, buscando modos de envolver os
discentes em novas práticas. Portanto, as Assessorias Jurídicas Populares – AJUP’s,
vêm se configurando como uma forma de extensão universitária muito relevante na
defesa de direitos humanos, com enfoque especial para as lutas coletivas. Entretanto,
é preciso considerar também os desafios para esse tipo de atuação.

2.1 Considerações e desafios para o ensino e prática em direitos humanos

Para uma reflexão adequada sobre o ensino jurídico e seu enfoque nos direitos
humanos é importante considerar como esse discurso foi historicamente construído.
Diante das deficiências apontadas pelo positivismo jurídico moderno, Bobbio (1995)
sustenta que as mesmas foram demonstradas diante das atrocidades da segunda
guerra mundial, trazendo à tona sistemas jurídicos altamente injustos. Assim, houve
aquilo que para alguns significou o renascimento do jusnaturalismo, ao que, Bobbio
defende não se tratar de um renascimento, dado que o mesmo nunca morrera, mas ao
longo da história houve apenas uma alternância entre teorias jusnaturalistas e antijusnaturalistas.
De fato, no pós-guerra, houve um apelo mundial a favor da concretização da
dignidade humana e da justiça social, que, para Fachin e Pianovski (2012), ambas se
tornaram “um componente ético-jurídico inafastável ao qual se subordina todo o Direito”.
Para constitucionalistas como Ingo Sarlet (2001) a dignidade da pessoa humana
encontrou espaço em seu discurso, como forma de reafirmar os direitos e deveres
fundamentais contra quaisquer atos desumanos e degradantes, concedendo condições
de vida e promovendo uma participação ativa e co-responsável no seu destino e dos
demais seres humanos. Deste modo, “é inegável a relevância da educação e do ensino
jurídico no processo de solidificação dos direitos humanos e da cidadania” (FURTADO,
2012, p.41). Assim, compreende-se o empenho do governo federal junto às Instituições
de Ensino Superior, visando a “efetivação das diretrizes e dos princípios da política
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nacional de educação em direitos humanos para fortalecer cultura de direitos” (BRASIL,
2009).
Em que pese todo o incentivo para a introdução de direitos humanos em práticas
acadêmicas, seja no ensino, pesquisa ou extensão, é necessário também considerar o
nível de envolvimento e interesse dos discentes com a temática. Por isso, vale também
ressaltar as críticas atuais aos direitos humanos, a partir do modo como tem sido
trabalhado, sustentando-se em uma concepção universalista e essencialista de tais
direitos, que acaba por não gerar muitos resultados. Portanto, faz-se necessário
repensar formas de abordagem dos direitos humanos que possam gerar um maior
envolvimento discente.
Para Boaventura de Sousa Santos (1997), há um descompasso entre as
características culturais dos direitos humanos e sua perspectiva global ou universalista
que precisa ser amenizado, por isso ele busca demonstrar a necessidade atual de uma
“política progressista de direitos humanos, com âmbito global e legitimidade
local”(SANTOS, 1997, p.13). Assim, propõe uma concepção multicultural de direitos
humanos, fundamentada naquilo que ele chama de hermenêutica diatópica, capaz de
considerar o que seja relevante para cada cultura, buscando, em alguma medida,
soluções às ameaças aos direitos humanos dentro das próprias comunidades.
Por outro lado, a partir da visão de Giorgio Agamben (2010), existe a
possibilidade de fundamentar uma crítica aos direitos humanos baseada na concepção
de biopolítica de Foucault, de Hanna Arendt sobre o totalitarismo e na decadência da
esfera pública na modernidade. Desse modo, Corrêa e Sousa (2016) consideram que a
biopolítica de Foucault, colocando em evidência o poder que a política exerce sobre a
vida dos homens, serve para fundamentar a crítica de Agamben que defende como essa
biopolítica pode gerar também a ideia de “politização da vida nua” (AGAMBEN, 2010
apud CORRÊA e SOUSA, 2016, p. 26).
Ao aprofundar a concepção de vida nua, o autor italiano apresenta outro
contraponto à concepção predominante de direitos humanos, com base nos textos de
Arendt, quando a autora expõe a problemática da vida nua natural daqueles que estão
desamparados pelo Estados-nação. Neste caso, perdendo os direitos políticos, não
podem ser amparados pelos direitos humanos, haja vista serem considerados apátridas
refugiados, permanecendo apenas a desprezada condição humana. Portanto, “os
direitos humanos tornam-se inaplicáveis nas circunstâncias em que mais se fazem
necessários” (CORRÊA e SOUSA, 2016, p. 30). Tais autores destacam ainda que “para
Agamben, os direitos humanos se referem ao valor supremo da vida: ela é sempre o
fundamento último dos Estados-nação e, no interior desses esquemas de poder, os
direitos humanos representam a liberação da vida nua e a sua submissão à soberania
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política” (CORRÊA e SOUSA, 2016, p. 31). Com isso, percebe-se as contradições
existentes na concepção de direitos humanos e os desafios que os envolve.
Assim, há que se considerar a responsabilidade atribuída também ao ensino
jurídico, vez que o mesmo deveria considerar todas estas questões para uma efetiva
contribuição

referente

à

defesa

dos

direitos

humanos.

Torna-se,

portanto,

imprescindível um enfoque local, com especial destaque aos problemas da coletividade
e não apenas aos problemas individuais. Mas não se pode negar também uma atenção
àquela problemática da vida nua apresentada por Agamben, que requer uma
compreensão mais ampla da sua relação com a soberania dos Estados-nação. Portanto,
o âmbito jurídico não pode se omitir nesse debate, interrogando sobre quais seres
humanos estes direitos poderão ser de fato assegurados, para que se possa chegar a
uma real dimensão dos mesmos.
Nesse sentido, vale considerar a atuação das AJUP’s como forma de incidir
sobre a realidade local em defesa de direitos humanos, compreendidos a partir de uma
visão mais ampla. É interessante observar que, ante o exposto anteriormente,
considerando a definição das AJUP’s, não é possível perceber uma forma de atuação
“padronizada” nas mesmas, vez que cada AJUP busca se adequar às demandas locais.
Contudo, é válido ressaltar que para além das suas peculiaridades, também se percebe
alguma ligação entre as diversas assessorias jurídicas que foram se configurando em
todo o Brasil:

[...]ainda há divergências quanto ao conceito e abrangência do trabalho
desempenhado pelas Assessorias Jurídicas Populares no Brasil, mas
há também um fator que os une, qual seja: a aproximação com os
movimentos sociais emancipatórios e sua imprescindibilidade para
uma cidadania completa (RANGEL, 2016, p. 74).

O fato é que estas assessorias se mostram de extrema relevância, a partir da
necessidade de se efetivarem ações em defesa de direitos humanos, tal como afirmou
Béchade (2013), ao considerar que os direitos humanos foram se efetivando graças ao
“esforço coletivo de pessoas e entidades comprometidas com a transformação de
mentalidades e atitudes”(BECHADE, 2013, p. 28). Assim, vale ressaltar ainda que:

A Assessoria Jurídica Popular (AJUP) emergiu e amadureceu como
nova possibilidade de intervenção social do saber jurídico, encontrando
no espaço universitário palco privilegiado para a produção de embates
ideológicos contra-hegemônicos por outra educação jurídica e pela luta
por projeto de sociedade que valorizasse a participação popular, os
direitos humanos e a democracia (OLIVEIRA, 2010, p. 113).
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Neste ponto, cabe pensar também sobre os desafios para essa efetiva
contribuição das Assessorias Jurídicas Populares em defesa dos Direitos Humanos. Isto
pode ser melhor abordado por meio de observação detalhada das práticas de
determinada AJUP. Por exemplo, a AJUP da Universidade Federal do Sul do Pará que
é muito envolvida com conflitos agrários, apresenta relatos dramáticos dos advogados
populares que ali atuam, haja vista as constantes perseguições aos líderes comunitários
que arriscam a própria vida. Assim, sabe-se que, de modo geral, as ações
desenvolvidas por movimentos sociais e pelas AJUP’s passam por dificuldades e são
passíveis de críticas, vez que tendem a contestar práticas dominantes de exploração e
exclusão social, em defesa das classes oprimidas. Por isso, é interessante enfatizar a
exigência de um debate mais intenso junto aos órgãos públicos de promoção de direitos
humanos, com participação efetiva da sociedade civil, para que seja considerada toda
a problemática relacionada à defesa de tais direitos.

2.2 Programa de Assessoria Jurídica Popular (PAJUP) e o desenvolvimento discente

Com o desejo de incidir na realidade social da Ilha de São Luís, os estudantes
do curso de Direito da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco – UNDB, inspirados pelo
minicurso oferecido durante a III Jornada Jurídica da instituição, em 2006: “Extensão
Universitária e Educação Jurídica Popular”, promovido pela professora Márcia Cordeiro,
com colaboração do NAJUP (Núcleo de Assessoria Jurídica Popular “Negro Cosme” –
UFMA), fizeram a proposta de criação de uma Assessoria Jurídica Popular à
Coordenação do Curso. No entanto, apenas em 2008 o Programa de Assessoria
Jurídica Popular (PAJUP) da UNDB se concretizou.
De acordo com o Estatuto do PAJUP, dentre as suas finalidades estão: “lutar
pela efetivação de direitos fundamentais da pessoa humana”, e “propiciar a articulação
necessária entre ensino, pesquisa e extensão” (Art. 2°, I e II). Assim, ao longo do tempo,
foram sendo desenvolvidas várias atividades, tais como: a parceria com a Sociedade
Maranhense de Direitos Humanos – SMDH (2009), NAJUP Negro Cosme e Centro de
Direitos Humanos de Barreirinhas – CDHB (2010), o ingresso na Rede de Assessorias
(após o XI ERENAJU – São Paulo), a atuação conjunta com a Comissão de Direitos
Humanos da OAB/MA etc.
Por meio da atuação nesta atividade de extensão que já dura uma década é
possível perceber a contribuição fundamental que a mesma representou e ainda
representa aos seus membros, gerando melhores desempenhos durante a formação
acadêmica. Para compreender a relevância da extensão na vida dos alunos, vale notar
que a mesma foi regulamentada na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em seu artigo 43,
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incisos VI e VII, destacando-se como finalidade da educação superior: “estimular o
conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma
relação de reciprocidade” e, ainda, “promover a extensão, aberta à participação da
população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural
e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição”(BRASIL, 1996).
Para além da disposição legal, tem-se o benefício da extensão aos discentes a
partir das experiências vividas, vez que estes podem crescer e se desenvolver em seu
percurso acadêmica e até profissional. De fato, quando finalizada a etapa da formação
acadêmica, será possível perceber também alguma vantagem obtida por meio do
engajamento em grupos de extensão, inclusive quando da inserção no mercado de
trabalho. Isto pode ser vislumbrado a partir de um aprofundamento acerca de ações
mais específicas do PAJUP, considerando também a própria percepção daqueles que
fizeram parte do grupo.

2.3 A produção acadêmica em defesa de direitos humanos e coletivos

Após a reflexão sobre a concepção atual de direitos humanos e sua incidência
na vida acadêmica através da prática extensionista, parece claro que as Assessorias
Jurídicas Populares exerçam um papel fundamental neste debate, em que pese as
dificuldades para sua efetiva atuação, em alguns casos. Na atuação do PAJUP,
destaca-se, de modo particular, os conflitos fundiários coletivos urbanos em Paço do
Lumiar-MA, relatado no livro Direito achado na Ilha, publicado em março do corrente
ano. Daquilo que é apresentado no livro (relatório detalhado de todas as atividades e
diversos trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelos membros do PAJUP), percebe-se
também o desenvolvimento da pesquisa, aliada à prática extensionista do grupo:
O PAJUP, enquanto assessoria jurídica universitária popular, propondo
pesquisar a proteção jurídica da posse no contexto de conflitos
fundiários coletivos urbanos em Paço do Lumiar-MA, pretende incidir
na mudança do grave cenário de conflitos urbanos no qual diversas
comunidades se inserem. Neste compasso, mostra-se importante a
pesquisa para o fortalecimento da luta dos membros da comunidade,
sensibilização da comunidade acadêmica e jurídica, mobilização de
canais de participação popular e questionamento do modelo jurídico
dominante. (BRUZACA e SOUSA, 2018, p.38)

Há um incremento no trabalho desenvolvido junto às comunidades, que é
resultado de um enriquecimento recíproco, vez que tanto os membros da comunidade
podem se beneficiar dessa articulação com os estudantes, quanto os próprios
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estudantes podem crescer nesse contato com a comunidade e suas necessidades, o
que se percebe a partir do relatório dos trabalhos realizados:
O PAJUP pôde compartilhar experiências acerca da vivência das
comunidades frente aos conflitos, colheu informações sobre os
processos judiciais e realizou formação teórica que permitiu a
compreensão conjunta do problema, assessorando juridicamente as
comunidades e lhes encaminhando a órgãos como Defensoria Pública
do Estado do Maranhão e Secretaria Estadual de Direitos Humanos e
Participação Popular. (BRUZACA e SOUSA, 2018, p.114)

Além disso, houve vários trabalhos realizados pelos membros do PAJUP que
deram visibilidade às comunidades de atuação, especialmente, a comunidade do
Cajueiro, de Eugenio Pereira e Renascer, localizadas no Município de Paço do LumiarMA, tais como: monografia “A experiência do PAJUP na comunidade de Cajueiro do
Paço do Lumiar: considerações sobre a efetivação do direito à moradia” de autoria de
Mayara Araujo Abreu, ex-integrante do PAJUP; Apresentação no III Congreso de
Estudios Poscoloniales y IV Jornadas de Feminismo Poscolonial "Interseccciones desde
el Sur: Habitando Cuerpos, Territorios y Saberes”, com o trabalho “Protagonismo
feminino e direito à moradia: a luta das lideranças comunitárias em conflito coletivo
fundiário urbano em Paço do Lumiar no Maranhão”; das autoras Glaucia Maria
Maranhão Pinto Lima e Mayara Araujo Abreu, então inegrantes do PAJUP;
Apresentação no Encontro Nordeste da Rede Latino-americana de Antropologia
Jurídica, da UFMA/UEMA, com o trabalho: “Análise do pluralismo jurídico sob a ótica
das comunidades tradicionais: métodos alternativos de auto-organização e resolução
de conflitos” dos autores Alice Rêgo Matos, Ricardo Henrique O. Pestana e Anne
Karoline de Jesus Aires; dentre outros... Vale destacar que este último trabalho foi
premiado com Menção Honrosa do Prêmio Célia Maria Corrêa na categoria Painel.
Esta contribuição também na produção científica, a partir da experiência dos
membros do PAJUP, pode ser expressão de um comprometimento com a defesa dos
direitos humanos e coletivos que se vai além da prática extensionista. “Pode-se afirmar
que a perspectiva de atuação do PAJUP tende a contribuir para o combate a situação
de violência de direitos humanos, sobretudo considerando tudo aquilo que foi sendo
desenvolvido ao longo da vida acadêmica dos discentes”(BRUZACA e SOUSA, 2018,
p. 144). Contudo, faz-se oportuno ainda dar voz aos alunos que integraram o grupo e
que hoje, tendo concluído esta etapa acadêmica, conseguem fazer uma leitura mais
ampla para explicar até que ponto a experiência com a extensão os tornou mais ou
menos defensores de direitos humanos, especialmente no tocante às demandas
coletivas.
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2.4 O PAJUP sob a ótica dos seus membros

A partir da percepção dos próprios membros do PAJUP, pode-se considerar as
implicações da experiência com a extensão ao longo de suas formações acadêmica e
profissional. Para maior aprofundamento acerca das mudanças provocadas a partir da
atuação no grupo, faz-se necessário ouvir seus integrantes. A princípio, parece
fundamental questionar o que os motivou a participar do PAJUP, buscando perceber
como se deu essa inserção e os benefícios decorrentes disto. Para cada um dos
entrevistados, houve uma motivação diversa, contudo é possível identificar em todos
pontos comuns, tais como o desejo de ir além do conhecimento dogmático do Direito,
transmitido em sala de aula.
Para Mayara Abreu, ex-integrante do PAJUP, com o avanço no curso e com o
predomínio daquelas disciplinas típicas do âmbito jurídico na grade curricular, percebeu
que, diferentemente de outros alunos, que então passam a se dedicar mais ao curso,
afirmou em entrevista: “fui aquela exceção, eu já não gostava”. Seu interesse era pelas
matérias críticas ao Direito. Assim, tratou de buscar outras formas de se conectar àquele
tipo de conhecimento, por isso entrou em contato com membros do PAJUP à época: “fiz
a seleção e gostei muito da forma como o Direito era abordado ali, considerando a crítica
ao Direito e sua aplicação”. Portanto, percebe-se que o grupo ofereceu uma
oportunidade para os alunos do curso de Direito ampliarem seus horizontes e
encontrarem maior satisfação no decorrer da formação acadêmica.
Em relação à Ricardo Pestana, também ex-membro do grupo, logo no início do
curso começou a se relacionar com as pessoas do PAJUP e, devido às suas aspirações
pessoais por um bem estar coletivo, foi se identificando com as pautas de lutas do grupo.
Ele afirmou ainda que “tinha uma visão muito restrita de direitos humanos” e quando
iniciou percebeu que tudo foi contribuindo para uma formação mais robusta durante a
faculdade. Assim, observa-se que para o engajamento dos alunos em grupos de
extensão é fundamental também existir uma identificação com os objetivos do grupo,
para que o sentido de pertencimento seja maior e haja razoável comprometimento com
as atuações.
Para concluir essa primeira visão a respeito das motivações para o ingresso no
PAJUP, é interessante também ouvir seus membros constituidores. Nesse sentido, os
relatos de Alexandre Ferreira3, membro-fundador do grupo, ajudam a perceber que a
sua motivação foi voltada à própria criação do PAJUP naquela Instituição de Ensino

3

Atualmente, professor da UNDB e também orientador do PAJUP.
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Superior, desde o primeiro contato com a Assessoria Jurídica Popular em 2006,
conforme relatado anterior. Por isso, sua entrada no grupo foi bastante peculiar,
coincidindo com a sua criação. Há ainda que destacar que sua motivação pessoal
estava relacionada à oportunidade de utilizar o Direito como meio de emancipação
social.
Quanto às atuações do PAJUP que mais impactaram na formação e na vida dos
entrevistados, Mayara, relata que o fato de poder se envolver com as ocupações de
estudantes, dos índios, mas principalmente com as ocupações por direito à moradia, a
ajudou a perceber diferentes formas de violência sofridas pelas comunidades que
lutavam por seus direitos. Esta experiência foi fundamental para o seu desenvolvimento
enquanto discente, tanto que ao final do curso apresentou trabalho sobre os conflitos
fundiários e a luta por direito à moradia na comunidade de Cajueiro, localizada em Paço
do Lumiar – MA. Em consonância, também para Alexandre, a atuação inicial do PAJUP
com o Grupo de Mulheres da Vila Luizão, bairro periférico de São Luís-MA, foi
fundamental para concretização da formação teórica.
É interessante ainda notar que, através da extensão acadêmica, os estudantes
puderam desenvolver seu próprio pensamento crítico em relação ao Direito, ao perceber
que na prática ele tende a funcionar para um grupo privilegiado e para outros não, tal
como afirmou Ricardo, que depois desses contatos com as comunidades e a partir das
discussões sobre temas variados, dos quais tinha certo preconceito, ratificou a
importância da liberdade que advém do conhecimento. Foi essa a experiência relatada,
a grosso modo, pelos ex-membros do grupo, principalmente, ao tentar traçar um
paralelo entre suas perspectivas iniciais e posteriores quanto à formação profissional,
considerando a inserção no PAJUP.
A partir de suas observações, é possível vislumbrar profundas mudanças
ocorridas, a partir da prática extensionista, da troca de saberes com as comunidades,
ao ponto de se refazerem planos pessoais depois da formação acadêmica. Isto foi o que
aconteceu com Mayara, que ao entrar no curso de Direito tinha uma pretensão
específica, voltada para os concursos públicos. Contudo, depois da experiência com o
PAJUP, teve outra visão, com a possibilidade de uma nova aplicação do Direito. Ela
afirma que não quer simplesmente fazer qualquer coisa: “quero trabalhar ou com a
aplicação de Direitos Humanos ou pelo menos não contra eles. Eu não conseguiria fazer
qualquer trabalho em um escritório, contrariando aquilo que aprendi na minha vida
acadêmica”. Portanto, é possível prever um certo nível de desenvolvimento discente,
com base em suas próprias concepções.
Quanto ao fato de os membros se considerarem defensores dos direitos
humanos, foram unâmimes ao afirmarem que não houve um momento específico em
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que se perceberam como tais. Atuando em grupo e de acordo com demandas coletivas
específicas, segundo Ricardo, essa percepção se deu por meio da opinião dos próprios
integrantes das comunidades com os quais se relacionavam. Assim ele afirma: “às
vezes, você não percebe que veste a camisa, mas está inserido na luta. São as pessoas,
em reuniões com orgãos de direitos humanos como Defensorias, ou em reuniões com
as comunidades com quem atuávamos que percebiam e então entendíamos que
também fazíamos parte daquilo”. Portanto, observa-se o envolvimento dos integrantes
do PAJUP com os direitos humanos e coletivos, ainda que considerados de modo
intrínseco às próprias atuações.
Por fim, há que se destacar o fato de que muitos membros do grupo ao concluir
a graduação em Direito apresentaram trabalhos finais de curso com temas relacionados
às experiências vividas no PAJUP, tal como ocorreu com os três entrevistados. Deste
modo, percebe-se também o fortalecimento da relação entre a extensão e a pesquisa
acadêmica. Foi possível perceber ainda que os entrevistados manifestaram-se muito
favoráveis a este tipo de relação, vez que consideraram fundamental poder dar voz
àquelas comunidades, contribuindo de alguma forma para mundanças nas mesmas.
Para Mayara: “não se trata de somente um conhecimento para ficar guardado ou para
servir a si próprio, mas trata-se de um conhecimento compartilhado que servirá a outras
pessoas, buscando mudar a vida delas”. Também para Ricardo, a atuação no PAJUP
“permitiu um desenvolvimento importante no campo da pesquisa, levando inclusive
outras pessoas a tratarem dos problemas locais, levando a voz das comunidades em
luta por seus direitos a outros lugares no Brasil”. Assim, por meio dos relatos
destacados, observa-se impactos relevantes produzidos pela inserção no PAJUP que
repercutiram na formação acadêmica e profissional dos seus membros.
3. CONCLUSÃO

A partir da discussão apresentada sobre os direitos humanos no contexto
acadêmico atual, o primeiro ponto importante a destacar é que este debate está longe
de se esgotar. Entretanto, é válido tecer algumas considerações, por exemplo, quanto
à crítica a concepção universalista dos direitos humanos, haja vista que a mesma pode
parecer inefetiva, contribuindo para diminuir o interesse dos estudantes de Direito.
Desse modo, faz-se necessário haver mais espaço no âmbito jurídico para se buscar
meios de tornar os direitos humanos mais efetivos. É neste contexto que a atividade de
extensão pode se destacar, proporcionando aos discentes uma maior aproximação com
a realidade social local, indo além do conhecimento dogmático e positivista, para uma
perspectiva mais crítica.
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De fato, diante de toda a complexidade para efetivação dos referidos direitos, há
que se pensar em institutos próprios capazes de assegurá-la. A tão somente previsão
no Programa Nacional de Direitos Humanos, parece não ser suficiente para garantir que
haja maior comprometimento discente com a defesa dos direitos humanos e coletivos,
em que pese sua importância para a concretização de políticas educacionais. Uma
provável solução a esta problemática pode perpassar pela inserção em grupos de
extensão universitária. Por isso, a relevância das Assessorias Jurídicas Populares AJUP’s na formação acadêmica, como forma de oferecer aos alunos do curso de Direito,
condições para se desenvolverem por meio de práticas extensionistas, ampliando suas
possibilidades de incidência no âmbito social local.
Com base na experiência particular do Programa de Assessoria Jurídica Popular
(PAJUP), observou-se, por meio dos relatos dos três ex-integrantes, ainda que de modo
limitado e parcial, o desenvolvimento proporcionado pela participação no grupo, em
termos de conhecimentos adquiridos e aplicados seja através de pesquisas realizadas,
mas também enquanto protagonistas de pequenas mudanças sociais, permeadas por
lutas em defesa de direitos humanos e a favor da coletividade. Em especial, se destacou
a atuação do grupo nos conflitos fundiários coletivos urbanos em Paço do Lumiar-MA,
município que compõe a zona metropolitana da capital maranhense, envolvendo as
comunidades do Cajueiro, Eugênio Pereira e do Renascer. Além da publicação do livro,
que traz o relatório das atividades executadas pelo grupo e concentra vários trabalhos
acadêmicos realizados ao longo daquela atuação, as experiências pessoais vividas por
cada integrante do grupo naquelas comunidades, podem demonstrar os benefícios que
a extensão universitária traz para a obtenção de uma formação discente mais completa.
Enfim, vale ainda destacar que o papel das AJUP’s é fundamental para que haja
uma maior integração dos estudantes de Direito no Brasil, considerando a organização
de encontros nacionais para trocas de experiências e engajamento em lutas
compartilhadas com outros órgãos nacionais e locais. Portanto, de modo geral, há que
se considerar que são muitas as formas de alcançar um certo desenvolvimento discente,
a partir da sua atuação em Assessorias Jurídicas Populares e que as mesmas podem
contribuir significativamente com a prática de um direito emancipatório, a favor das
minorias excluídas. Isto porque toda a formação acadêmica passa a ser marcada por
uma concepção mais crítica do Direito, que tende a repercutir também na vida
profissional.
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Projeto Solidário: Vivência de Direitos Humanos na Graduação de Direito

RESUMO: Direitos Humanos são garantias básicas que asseguram a qualquer pessoa
independentemente de sua condição social, gênero, raça ou outro fator, a preservação de
sua dignidade e o reconhecimento de sua condição humana. São indispensáveis para evitar
a reificação do homem em situações degradantes e acintosas. A Declaração Universal dos
Direitos Humanos, datada de 10 de dezembro de 1948, estabelece as disposições
relacionadas à consecução do mínimo existencial em defesa de condições dignas de vida.
Apesar de sua relevância em âmbito internacional, a ausência de um efetivo
reconhecimento pelas normas internas nos países signatários ainda denota um quadro de
graves violações a esses direitos. No caso do Brasil, em 2017, foram realizadas 246
recomendações pela Anistia Internacional, que identificou um cenário para muitas lutas em
defesa da valorização do ser humano. Fala-se em humanizar parto, humanizar relações
laborais, humanizar interações sociais, revelando a flagrante desumanização que se
propaga na sociedade, inclusive, pelas ações e omissões do Estado. Nesse sentido, a
abordagem humanística no ensino jurídico não pode ser vista como mera exigência teórica
de diretrizes curriculares, mas, essencialmente, como um chamado para práticas de
respeito, preservação e concretização de direitos humanos em todas as relações. O Projeto
Solidário é manifestação dessa forma de pensar a educação jurídica, caracterizando-se por
ser uma atividade prática de inserção do acadêmico de Direito na realidade social. Nesse
projeto, o graduando precisa identificar as reais necessidades de um público, por meio de
iniciativa pessoal ou por meio de instituições que já atendam demandas específicas, para
decidir e aplicar medidas de enfrentamento e auxílio, fazendo escolhas por direitos humanos
mais emergenciais para o público alvo. Compreendem-se, então, os direitos humanos em
todas as suas dimensões vivenciando com os assistidos as situações de violação e
buscando-se meios de repará-las.
Palavras-Chave: Solidariedade. Vivência. Direitos Humanos
1 INTRODUÇÃO
A temática dos Direitos Humanos insere-se, na atualidade, em todos os contextos
de formação do homem. Desde a educação básica, nas escolas, é preciso implantar a
conscientização de que são direitos exercitáveis no cotidiano das relações intersubjetivas,
não são apenas de responsabilidade do Estado, mas um compromisso entre os indivíduos.
No contexto da formação jurídica, no entanto, essa conscientização tem um apelo
de maior destaque. Os profissionais do Direito devem estar aptos a administrar os conflitos
sociais de modo a assegurar a máxima realização da previsão normativa, levando em conta
os valores da Justiça, da dignidade humana e da solidariedade, que a Constituição Federal
elegeu como princípios fundantes da ordem jurídica.
Assim, a graduação em Direito pauta-se numa sólida base humanística, conforme
prevê as normas reguladoras instituídas pelo Ministério da Educação. Para tanto, as
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diretrizes curriculares estabelecem as competências e habilidades a serem desenvolvidas
no decorrer da graduação, as quais serão aferidas em processos avaliativos da qualidade
da educação ofertada, como, por exemplo, o exame do desempenho do graduando.
A autorização e funcionamento dos cursos de Direito dependem, dentre outros
fatores, da constatação de que o graduando agregou conhecimentos que lhe permitem atuar
profissionalmente de forma crítica, cônscio de seu papel e capaz de intervir positivamente
no contexto social, modificando a realidade em favor do bem comum.
Pensando essa aplicação prática dos conhecimentos jurídicos é que se formulou o
intitulado Projeto Solidário. Trata-se de ação social desenvolvida em uma das disciplinas
iniciais do curso, como parte integrante da avaliação do graduando. Nesse projeto são
promovidas vivências de Direitos Humanos.
O presente artigo visa apresentar esse projeto, elencando seus resultados para a
formação do graduando e para o público por ele assistido, contextualizando-o no cenário
atual da educação jurídica, a partir da descrição dos principais instrumentos regulatórios e
seus objetivos. Destaca-se a humanização do graduando para que sua atuação seja,
também, humanizadora.
Inicialmente, são apresentados os instrumentos de regulação e fiscalização do
Ministério da Educação, limitando-se àqueles específicos da educação jurídica no Brasil. Em
seguida, aborda-se a formação humanística tão propagada nesses instrumentos, para, ao
final, descrever e analisar o Projeto Solidário. Constitui-se, portanto, em pesquisa
bibliografia aliada ao relato de experiência desenvolvida em uma instituição de ensino
privada do Piauí.
Justifica-se a pesquisa na necessidade de se difundir práticas e metodologias
diferenciadas e inovadoras na graduação em Direito, a fim de consolidar uma imagem
humanizada do profissional dessa área, rompendo a postura de uma atuação meramente
técnica e distante.
Objetiva-se, destarte, a identificação dos parâmetros para a formação humanística,
conforme estabelecido na Resolução nº 9/2004 do Conselho Nacional de Educação, bem
como a análise de como se dá a formação teórico-prática pautada nesses parâmetros, a fim
de visualizar o projeto solidário como ferramenta que atende à proposta da atual educação
jurídica.
Enfim, procura-se concluir acerca da possibilidade da formação humanística se
fundar em vivências solidárias desenvolvidas diretamente na comunidade, interligando a
teoria e a prática para promoção de uma sociedade mais justa, pacífica, onde todos se
engajem comprometidos com o mesmo ideal de concreção dos Direitos Humanos e, pr
conseguinte, do bem estar coletivo.
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2 A REGULAÇÃO DO ENSINO JURÍDICO NO BRASIL
Atualmente, a norma em vigor que dispõe sobre as funções de regulação,
supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de
graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino é o Decreto nº 9.235 de 15 de
dezembro de 2017, que revogou o Decreto nº 5.773 de 9 de maio de 2006.
A competência para essa atividade de regulação, supervisão e avaliação é
conferida ao Ministério da Educação, ao Conselho Nacional de Educação - CNE, ao Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep e à Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior – Conaes, tendo por finalidade assegurar o
padrão de qualidade dos cursos superiores, tanto de graduação quanto de pós-graduação, a
partir de ações de caráter preventivo e corretivo.

De acordo com o art.1º, § 3º do Decreto 9.235/2017:
A avaliação será realizada por meio do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior - Sinaes, com caráter formativo, e constituirá o
referencial básico para os processos de regulação e de supervisão da
educação superior, a fim de promover a melhoria de sua qualidade.

Por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - Sinaes, são
levantados indicadores das condições e qualidade da educação superior. Para tanto, são
utilizados instrumentos de análise das Instituições, dos cursos, do corpo docente e do
desempenho dos alunos, a fim de que os dados obtidos possam orientar todos os sujeitos
envolvidos nesse processo de formação quanto às potencialidades e fragilidades da
educação superior praticada no país.
Para avaliar as Instituições, curso e corpo docente, são feitas visitas por comissões
designadas pelo Inep que atentarão para as condições de ensino, organização didáticopedagógica, instalações físicas e perfil dos docentes (titulação, enquadramento funcional,
produção).
No que tange à avaliação dos graduandos, o Exame Nacional de Desempenho –
Enade visa ao diagnóstico das habilidades e competências que constituíram sua formação,
ou seja, o conhecimento teórico e prático que foi agregado na graduação. Essa avaliação é
realizada em ciclos trienais, que, no caso dos cursos de Direito, repetir-se-á em 2018, onde
será aplicado um questionário formulado com itens que integram o Banco Nacional de Itens
da Educação Superior - BNI-ES mantido pelo Inep.
Embora seja obrigatório para os graduandos que se encontram no perfil
estabelecido pelo Ministério da Educação, não existe nenhuma sanção àquele que o realize
sem compromisso ou responsabilidade. Assim, não existem estratégias oficiais de
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desestímulo ao “boicote”, o que acarreta às Instituições o empenho na sensibilização dos
graduandos, afim de que os resultados não impliquem numa interpretação equivocada
quanto à qualidade da educação que oferecem.
Os instrumentos de avaliação precisam, dessa forma, ser variados para reconhecer
essas fragilidades e, a par delas, extrair elementos que conduzam a resultados verdadeiros.
A nota obtida no Enade é um dos fatores (além da organização didático-pedagógico,
instalações físicas e corpo docente) a serem considerados para que o Ministério da
Educação atribua uma nota que corresponde ao Conceito Preliminar de Curso - CPC.
Um conceito baixo implica em nova visita para avaliação e sanções administrativas,
como a perda de crédito estudantil e, até mesmo, a possibilidade de suspensão da oferta de
vagas.
Esse acompanhamento realizado pelo Ministério da Educação, conforme descrito
anteriormente, fundamenta-se na necessidade de assegurar a educação de qualidade. Para
tanto, são definidas diretrizes e parâmetros a serem observados por todas as Instituições,
públicas e privadas, no intuito de efetivar o direito social à educação previsto pelo art. 6º,
Constituição Federal/88.
No art. 205, a Constituição Federal/88 ratifica a educação como direito de todos e
ressalta que sua realização é dever tanto do Estado quanto da família e, por fim, define
como objetivo a ser alcançado o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Nesse sentido, a Resolução nº 9 de 29 de setembro de 2004, do Conselho Nacional
de Educação, com as alterações posteriores, é o instrumento que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Direito. No seu art. 3º, estabelece o perfil do graduando
que deve ser alcançado no curso de graduação:
Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do
graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de
análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada
argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e
sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a
capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica,
indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e
do desenvolvimento da cidadania.

Ressalta-se, portanto, a preocupação de que o graduando seja preparado para
interagir de modo construtivo na sociedade, a partir dos conhecimentos adquiridos na sua
formação acadêmica, que, segundo o dispositivo transcrito, deve ser constituída de
conhecimentos técnicos e específicos do universo

jurídico,

como

a linguagem,

argumentação, interpretação, essencialmente direcionadas para a postura reflexiva e a
visão crítica.
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A formação humanística e axiológica apontada no dispositivo implica no estímulo à
capacidade de raciocínio e leitura plural do mundo moderno. Assim, as diretrizes
curriculares exigem:
Art. 4º. O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação
profissional que revele, pelo menos, as seguintes habilidades e
competências:
I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos
ou normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
II - interpretação e aplicação do Direito;
III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de
outras fontes do Direito;
IV - adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias,
administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e
procedimentos;
V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito;
VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de
reflexão crítica;
VII - julgamento e tomada de decisões; e,
VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e
aplicação do Direito. [original sem grifo]

Esse é o núcleo mínimo de habilidades e competências que se espera para a boa
formação dos graduandos em Direito. Verifica-se que todas elas direcionam para autonomia
de raciocínio e posicionamento crítico, arrimados no conhecimento técnico específico da
área jurídica. Enfim, apontam para uma formação interdisciplinar, capaz de firmar o egresso
com sólida base e segurança para atuar profissionalmente. Assim, assegurar que essa
formação efetivamente aconteça, é dever dos órgãos de regulação e controle, visando à
concreção do direito fundamental à educação de qualidade.
Uma Instituição só pode ser autorizada para o funcionamento do Curso de Direito
após a constatação de que apresenta as condições necessárias para o nível de qualidade
da educação exigido pelas normas reguladoras. Dessa forma, a flexibilização das regras
para autorização de novos cursos de Direito impulsiona seu crescimento desordenado,
resultando em um número excessivo de oferta de vagas.
Analisando o processo de massificação do ensino jurídico no Brasil, Brito (2008,
p.85) aponta que: “No contexto da desvalorização do ensino jurídico no Brasil, os cursos
entram em expansão, promovendo um acesso massificado, com unidades espalhadas por
toda parte e ingresso independente de vestibular [...]”.
Segundo a Fundação Getúlio Vargas (2015, s.p.):
Em 2013, a área de Direito possuía a quarta maior quantidade de cursos:
são 1.149 cursos de graduação, o que corresponde a 3,6% do total de
32.049 cursos;
A área de Direito possui a quarta maior quantidade de instituições de
ensino que oferecem o curso: são 880, 36,8% do total de 2.391 instituições
de ensino;
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Em 2013 o curso era o segundo em quantidade de matriculados: eram
769.889 matriculados, 10,5% do total de 7.305.977 matriculados em cursos
de ensino superior[...]

Essa massificação acarreta impactos na disputa mercadológica, vez que, se
diversas Instituições ofertam o mesmo curso, o preço das mensalidades pode ser um
diferencial para captação e permanência de alunos, por conseguinte, limitam-se valores de
investimento no aperfeiçoamento da educação e promove-se a queda na qualidade desta.
Destaque-se que a competitividade do mercado leva à adoção de estratégias de
captação que considera apenas quantidade, pouco exigindo de conhecimentos para
ingresso. Nesse sentido, acrescenta Carvalho (2011, p.4-5) que o graduando chega à
educação de nível superior trazendo suas fragilidades do ensino de base, pois, “o aluno, via
de regra, conclui o ensino médio com debilidade em sua capacidade reflexiva pela falta de
leitura e sem o domínio da linguagem a ser utilizada no âmbito jurídico”.
Em face disso, outro entrave à formação preconizada para o curso de Direito é o
baixo nível da educação básica. Dificuldade de leitura, interpretação e produção de texto
são óbices difíceis de superar, mas que precisam ser suplantados nos períodos iniciais da
graduação, haja vista que o conteúdo jurídico encontra-se em um patamar de considerável
complexidade. A compreensão de textos normativos requer amadurecimento da linguagem,
bem como o domínio do vernáculo e da terminologia jurídica.
Considerando, então, tais prejuízos ocasionados pelo aumento significativo de
cursos de Direito, confirma-se a tendência à queda da qualidade da educação jurídica. Não
obstante isso, as diretrizes são padrões definidos para todos os cursos e, de acordo com
elas, serão avaliadas as Instituições e a estruturação de seus currículos.
O Projeto Pedagógico do curso de Direito deverá contemplar, em conformidade
com o art. 5º da Resolução nº 9 CNE/CES, três eixos de formação: Fundamental,
Profissional e Prática, os quais estarão interligados, para a formação completa do
graduando. O primeiro se constitui das disciplinas que conectam o Direito a outras áreas do
conhecimento, como Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História,
Psicologia e Sociologia.
No segundo eixo, estão as disciplinas que compõem a matriz específica da
graduação, abrangendo os diversos ramos do Direito, constituindo-se, destarte, dos
conteúdos jurídicos, propriamente ditos, no entanto, a Resolução exige:
[...] além do enfoque dogmático, o conhecimento e a aplicação, observadas
as peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza,
estudados sistematicamente e contextualizados segundo a evolução da
Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais, econômicas,
políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais [...]
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Por fim, no terceiro eixo, a formação prática visa à aplicabilidade dos conteúdos dos
outros eixos, estabelecendo a interligação teoria-prática. Destacam-se aqui o Estágio
Curricular Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso e Atividades Complementares.
Verifica-se, portanto, as definições gerais, porém, precisas dos conteúdos e da
forma como devem ser contemplados na matriz curricular. Essas diretrizes são o
instrumento de regulação e, por conseguinte, não se constituem em mera recomendação.
Representando uma preocupação com a formação adequada do graduando, não obstante
suas fragilidades e deficiências iniciais.
Analisando a Resolução nº 9/2004- CNE/CES, Rodrigues (2005, p. 285) afirma que:
São necessárias, portanto, propostas que rompam com o senso comum
teórico dos juristas, alternativas que se afastem dos positivismos
reducionistas e dos jusnaturalismos idealistas, colocando o Direito dentro da
história e a serviço da vida, participando da construção de uma sociedade
mais ética e solidária.

O apelo é por estratégias que possam implementar as exigências da Resolução
com o olhar direcionado para desenvolver as habilidades e competências indispensáveis ao
bom exercício profissional e não somente transmitir um conhecimento superficial e
meramente teórico, em descompasso com a realidade plural e dinâmica na qual o
graduando está inserto.

3 FORMAÇÃO HUMANÍSTICATEÓRICO-PRÁTICA
A prática jurídica deve ser pensada a partir das demandas sociais, a fim de que os
graduandos possam identificar as reais aplicações do Direito, rompendo, nas palavras de
Warat (sem data, p.2), “o senso comum teórico dos juristas”.
Quando se direciona a educação jurídica para resultados em exame de ordem ou
concursos públicos ocorre uma desnaturação da proposta educacional. Limitam-se, muitas
vezes, as discussões teóricas e formativas do Direito para desenvolver processos
meramente mnemônicos. O papel do professor resume-se a coleta de questões, análise de
editais, levantamento de teorias mais cobradas, sem estimular a reflexão, sem promover o
questionamento crítico, em flagrante afronta às normas reguladoras do curso. Isso se dá,
em grande parte, pela já mencionada disputa do mercado diante da excessiva oferta de
cursos.
Apesar das diretrizes curriculares apontarem a necessidade de uma formação
integral do bacharel em Direito, percebe-se que, na prática, os índices de aprovação no
exame da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, ainda representam um referencial muito
significativo para aferir-se o nível de qualidade dos cursos jurídicos, vez que os resultados
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são divulgados em forma de ranking entre as Instituições, descrevendo-se um cenário de
melhores e piores. Acontecendo três vezes por ano, a repercussão dos resultados do exame
de Ordem são mais visíveis e acessíveis que os resultados do Enade. Em especial, porque
o primeiro tem conseqüência direta na vida profissional do bacharel, enquanto o último voltase mais para o levantamento de indicadores que balizarão as políticas de educação
superior, sendo mais relevante para a Instituição que para o próprio bacharel.
Ademais, a Ordem dos Advogados do Brasil, com base no resultado do exame,
atribui uma certificação de qualidade às Instituições que tiverem os melhores desempenhos,
considerando uma média entre a quantidade de alunos inscritos e aqueles que são
aprovados, o que funciona como propaganda positiva e negativa dos cursos.
Ocorre que em algumas situações existem discrepâncias entre os resultados do
Enade e os da OAB. Há situações em que uma Instituição que figura entre as melhores nos
critérios da OAB não obtém bom conceito junto ao MEC. Dessa forma, a razão dessa
divergência é questionável. Se as habilidades que a OAB reconhece como necessárias não
são as mesmas estabelecidas para a educação jurídica de acordo com os critérios do MEC,
cumpre definir-se quais seriam as ideais.
Uma diferença significativa, que não pode ser alijada dessa análise, é toda a
estrutura de cursinhos preparatórios de que o graduando dispõe para direcioná-lo na
resolução das questões do exame de ordem. Existem levantamentos estatísticos das
questões recorrentes, dos temas mais cobrados e da forma de abordagem dos quesitos. Os
professores orientam para métodos de resolução em vez de domínio do conteúdo. Em
alguns meses, o graduando revisa todos os cinco anos de curso com destaque para os
processos mnemônicos.
Já para o Enade, a sistemática avaliativa exige um conhecimento construído ao
longo da graduação, aplicam-se questões contextualizadas de forma interdisciplinar, além
do conhecimento jurídico específico, é avaliado também conhecimento geral acerca de
questões atuais da economia, política, cultura, a fim de aferir aquilo que é definido como
perfil esperado, consoante visto nas diretrizes curriculares.
Investigando os procedimentos de avaliação da qualidade da educação jurídica,
num paralelo comparativo entre o ENADE (2009) e o Exame da OAB(2011), Dotta (2012,
p.3) identifica incongruências:
É o caso do Ceará que possui um índice de aprovação mediano porém é o
Estado que possui mais Cursos qualificados. Sergipe possui o maior índice
de aprovação na OAB, mas segundo o MEC 77% das IES estão sem
conceitos ou o conceito é insatisfatório e precisam ser avaliadas in loco. E
ainda São Paulo que possui o maior número de cursos de Direito, baixo
índice de aprovação no Exame da OAB e alta porcentagem de IES com
conceito satisfatório no ENADE.
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Diante desses conflitos, Lobato (2003, p.33) sugere que MEC e OAB unam
esforços para a integração de “um ensino humanista e crítico para um profissional ético e
comprometido com a cidadania”. Porém, enquanto ambos não sintonizam seus
instrumentos, convém prosseguir na investigação segundo a perspectiva das normas
reguladoras, que determinam a formação humanística.
Nesse diapasão, é induvidoso que essa formação é necessária para o desempenho
das funções jurisdicionais, vez que no exercício de sua profissão, na cadeia processual, os
atos não são realizados por máquinas, mas por seres humanos, dotados de
suscetibilidades, peculiaridades e sentimentos que interferem diretamente no deslinde de
qualquer questão jurídica.
Não há mais que se falar em mera subsunção como atividade jurídica, mas em
interpretação da norma conforme seu contexto social, histórico e, por vezes, psicológico e
econômico. Em especial, pelo fato de o destinatário da atuação jurisdicional, em regra,
encontrar-se em situação de vulnerabilidade, envolvido em conflitos que lhe retiram a paz e
sem a compreensão do percurso de um processo judicial, estando completamente entregue
nas mãos dos bacharéis de Direito. Nesse sentido, a formação profissional não pode olvidar
que seu principal sentido é aplicação na “vida real”, onde cotidianamente lidam com - e
como - seres humanos.
Alguns cargos públicos da área jurídica já requisitam como conhecimento básico
para seu acesso a formação humanística, como é o caso da Resolução nº 75 do CNJ, de 12
de maio de 2009, que dispõe sobre os concursos públicos para ingresso na carreira da
magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário nacional. Em seu art. 6º, determina que
as provas de segunda e quarta etapas - escrita de caráter eliminatório e oral de caráter
eliminatório e classificatório – abordarão noções gerais de Direito e Formação Humanística.
A Resolução nº75/CNJ especifica temas de Sociologia Jurídica, Psicologia
Judiciária, Ética e Estatuto Jurídico da Magistratura, Filosofia do Direito, Teoria Geral do
Direito e da Política, dentre os quais incluem conhecimentos e habilidades para
interpretação pela lógica do razoável, compreensão e aplicação do Direito, a partir de
análises aprofundadas do comportamento humano, relacionamento interpessoal, conceitos
filosóficos de Justiça, moral, ideologias e Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Analisando essa Resolução, Maciel (2012, s.p.) destaca que a formação
humanística não é só acúmulo de teoria, por isso, não pode ser decorada, mas precisa ser
construída ao longo do curso, por meio de um aprendizado que englobe inteligência
emocional, e dignificação da pessoa humana e acrescenta que:
A necessidade de ter profissionais do direito com formação humanística
ganhou nova dimensão no Brasil a partir da gradual superação do
normativismo. Matérias, temas que antes eram considerados secundários
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na formação profissional ganham relevância, e começam a sobrepor-se aos
temas puramente dogmáticos. Como prevalecer a moralidade positiva em
sociedade tão individualista? Ainda existem padrões universais como
estabelecidos por Kant? Pluralidade, diversidade, protagonismo... temos de
realizar o valor do bem! Como identificá-lo? Como decidir questões que
surgem em sociedade cada vez mais complexa, em que se evidencia a
interdisciplinaridade e a interculturalidade? Os operadores do direito têm de
estar aptos a responder essas e inúmeras outras questões que não estão
explícitas no texto legislativo.

A formação humanística, então, é o que promove a interdisciplinaridade da
educação jurídica, habilitando o graduando para a percepção e compreensão das
transformações sociais, despertando a consciência acerca dos conflitos atuais que emergem
da realidade que o envolve.
Para Reale (2005, s.p.):
[...] o humanismo representa um programa de conhecimento da capacidade
criadora do homem em todos os sentidos, valendo-se, sobretudo, dos
recursos da natureza. O que prevalece no humanismo é sempre um desejo
de inovar, de criar coisas novas, vendo no presente sempre uma
oportunidade de instaurar novos valores.
Nesse esforço inovador, o homem assume duas posições
complementares, de um lado desejando conhecer e, do outro, aplicar o
conhecimento visando alcançar o resultado. Abre-se, assim, o campo da
ciência em duas grandes direções, uma descritiva e a outra normativa, isto
é, procurando estabelecer regras de comportamento ou de caráter técnico.
Daí a divisão das ciências em naturais, tendo por base o conhecimento
cada vez maior das leis da natureza, e humanísticas, vendo em todas as
oportunidades um modo de servir à pessoa humana, tida como o valor
primordial, do qual todos os outros decorrem. [grifou-se]

Nesse sentido, elucidam-se as dúvidas quanto ao que seja a formação humanística,
bem como se delineia sua íntima ligação com a prática de Direitos Humanos. Permitir que
se inovem as relações intersubjetivas, que se renovem os valores sociais, que se desperte o
desejo de aprender e aplicar o conhecimento, enfim, formar humanisticamente é honrar o
ser humano que está sendo formado para que este também honre os seres humanos a
quem atenderão na sua prática profissional. Ensinar humanizando é, então, imprescindível
desafio da educação jurídica, que implica em repensar as práticas pedagógicas e o papel do
professor.
De acordo com Mello (2007, p. 65):
O professor deve ir além da preocupação com o saber jurídico para ser
capaz de suscitar no aluno a crença nos valores humanos. Cabe ao
professor, então, mostrar aos alunos os sentidos e o valor do Direito.
[...]
O bom professor deve ter prazer com o crescimento dos alunos, e este
crescimento só acontecerá quando o professor adotar métodos de ensino
que desafiem o aluno a pensar, a ter paixão por aprender e acima de tudo
ser comprometido.
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Para despertar a crença nos valores humanos, a atuação do professor não pode se
limitar a repassar os conhecimentos teóricos em sala de aula. É preciso ensinar e
possibilitar o exercício desse aprendizado. Estimular a construção do perfil profissional a
partir da visão do próprio graduando, que, segundo Fornari (2007, p.172) identifica sua
funcionalidade “nas suas expectativas, na sua realidade e no seu modo de avaliar o
contexto”.
Assim, se na teoria os graduandos aprendem que Direitos Humanos são garantias
básicas que asseguram a qualquer pessoa independentemente de sua condição social,
gênero, raça ou outro fator, a preservação de sua dignidade e o reconhecimento de sua
condição humana, na prática, precisam identificar, refletir e desenvolver ações para evitar
que o homem seja submetido à condição análoga a de objeto (reificação), sujeito a
situações degradantes e acintosas, que vilipendie sua dignidade.
É na graduação que deve ser ensinado que a concreção desses direitos ocorre
cotidianamente, inclusive em sala de aula, na relação professor-aluno, pois, na atualidade,
fala-se em humanizar parto, humanizar relações laborais, humanizar interações sociais e,
com isso, revela-se a flagrante desumanização que se propaga na sociedade pelas ações e
omissões do Estado e dos cidadãos.
Nesse sentido, a abordagem humanística no ensino jurídico não pode ser vista
como mera exigência teórica de diretrizes curriculares, mas, essencialmente, como um
chamado para práticas de respeito, preservação e concretização de direitos humanos em
todas as relações.
Num primeiro momento, em sala de aula, debate-se a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, datada de 10 de dezembro de 1948, e suas disposições relacionadas à
consecução do mínimo existencial em defesa de condições dignas de vida. Entretanto, essa
discussão deve ser apenas o ponto de partida para a dimensão prática, onde se identifica
essa Declaração como norma de conduta para todos.
Se assim não for, jamais se promoverá um enfrentamento efetivo ao grave quadro
de violações a esses direitos. No caso do Brasil, em 2017, foram realizadas 246
recomendações pela Anistia Internacional, que identificou um cenário para muitas lutas em
defesa da valorização do ser humano. Essa luta deve começar em sala de aula, com
dinâmicas coerentes, um ensino participativo e levantamento das conquistas alcançadas
com as intervenções.
Destaque-se que a aplicação de vivências como metodologia diferenciada serve de
estratégia de aprendizado, permitindo ao graduando interagir, sentir a necessidade alheia e
contribuir, ultrapassando os limites da mera tolerância. Não obstante a tolerância ser uma
referência para o respeito à individualidade e às diferenças peculiares de cada ser humano,
também pode ser entendida como uma barreira para a empatia. Tolerar, apenas, pode
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significar manter-se à distância e, com isso, perder a oportunidade de aprendizado que
somente a vivência proporciona.
Com esse entendimento, elucidam Bagatini e Ziemann (2016, s.p) “[...] hoje,
quando se fala em respeito ao outro, fala-se em tolerância, que nada mais é do que o cume
da indiferença. A análise do egoísmo do indivíduo para com o outro pode se dar de variadas
formas, sendo uma delas vista sob a ideia de tolerância”. Assim, induvidosamente, a
desconstrução do egoísmo dá-se com a solidariedade, que é considerada objetivo da
República Federativa do Brasil pelo texto constitucional (art.3º, CF/88).
Se o sistema jurídico inseriu a solidariedade como programa de atuação e dever do
Estado, insta concluir que se trata de compromisso de toda a sociedade, posto ser a
principal destinatária das políticas públicas e, em especial, por ser constituída dos agentes
que, interagindo, criam as normas para as relações jurídicas.
Destarte, justifica-se a adoção de metodologias dialógicas na educação jurídica
para atender à necessidade de troca de saberes, de valorização do ser humano que é o
graduando e permitir que ele desenvolva a sua percepção de mundo e do seu papel de
profissional, pautado na conjugação dos conhecimentos que já trouxe de suas experiências
pessoais e os agregados na sua formação.

4 O PROJETO SOLIDÁRIO
Como última avaliação da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito, os
graduandos - que estão no primeiro período do curso - desenvolvem um projeto de
participação social, por meio do qual precisam conhecer a sociedade em que estão
inseridos e identificar uma possibilidade de intervenção produtiva. Incentiva-se, desse modo,
o olhar crítico e o papel de construtor de uma realidade mais humana.
Atribuiu-se a denominação de “Projeto Solidário” porque a principal finalidade é
despertar a solidariedade em seu sentido mais pleno. Tendo como referência a noção
defendida por Moraes (2010, p. 241-242):
Se a solidariedade fática decorre da necessidade imprescindível da
coexistência, a solidariedade como valor deriva da consciência racional dos
interesses em comum, interesses esses que implicam, para cada membro, a
obrigação moral de “não fazer aos outros o que não se deseja lhe seja
feito”. Esta regra, ressalte-se, não possui qualquer conteúdo material,
enunciando apenas uma forma, a forma da reciprocidade, indicativa de que
“cada um, seja o que for que possa querer, deve fazê-lo pondo-se de algum
modo no lugar de qualquer outro”.

Nessa toada, considera-se que a solidariedade é a capacidade de reconhecer o
outro e reconhecer-se no outro. É atitude que dignifica todos os sujeitos em interação. É a
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força transformadora do mundo e do indivíduo. É mais que caridade, haja vista que se
constitui em respeito pelo ambiente coletivo e pela alteridade.
Confirmando com a visão de Reale (2005, s.p.), para quem a solidariedade é a
base para o comportamento harmônico do homem, “visando alcançar uma solução social e
política que atenda as aspirações de cada um e de todos, concomitantemente”.
Ainda que inicialmente, o graduando seja estimulado pelo fato de ser uma atividade
avaliativa, o envolvimento com as atividades desenvolvidas sempre conduz à conclusão de
que a solidariedade só precisa ser estimulada. Não raros são os casos de graduandos que
continuam os projetos desvinculados de qualquer disciplina ou processo avaliativo.
O projeto solidário foi pensado para aproximar o graduando da realidade local,
promovendo uma inserção diferenciada, em razão de compor-se de etapas que
desenvolvem habilidades e competências de percepção do ser humano e suas
necessidades.
No primeiro momento, é preciso escolher o público alvo do projeto. A partir de
pesquisa na comunidade, identificam-se as principais demandas sociais, tais como, crianças
carentes, idosos, pessoas com câncer, moradores de rua ou catadores de lixo, enfim,
grupos em alguma situação de vulnerabilidade.
A pesquisa é realizada pelos graduandos que podem identificar as demandas em
face do trabalho de alguma instituição, pública ou privada, ou pela observação de grupos
que estão desassistidos. Elege-se, em sala de aula, aquela demanda que mais sensibilize
os graduandos. O projeto, então, será desenvolvido em torno daquela que for a mais votada,
com a participação de toda a turma.
O passo seguinte é a visita à instituição ou grupo que será assistido pelo projeto
solidário, a fim de delimitar a abrangência da intervenção. Nesse momento, desenvolve-se a
habilidade de ouvir e respeitar o outro, vez que, muitas vezes, a intenção inicial da turma
pode não corresponder a suas reais necessidades. Assim, assegura-se que o projeto será
em torno daquilo que realmente será útil ao outro e não daquilo que é mais cômodo para
quem se propõem a colaborar.
Parte-se, daí, para a definição da atividade que será desenvolvida: dia de
recreação, realização de palestras e oficinas de orientação acerca de temas específicos,
campanhas de valorização, arrecadação de donativos, reforma em instituições. Enfim,
define-se aquilo que atenda às necessidades dos assistidos com a atuação direta dos
graduandos.
Com essa decisão, são organizados os grupos e feita a distribuição de tarefas que
correspondam ao interesse dos assistidos pelo projeto solidário. Cada grupo fica
responsável por um aspecto da atividade, que globalmente pode ser composta de
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arrecadação e distribuição de donativos; feitura e entrega de lanche; recreação; escolha,
convite e suporte a palestrantes; divulgação do projeto; transporte de produtos e pessoas.
São etapas de planejamento, preparação e execução, cuja culminância dá-se no
momento da apresentação final, quando, na comunidade, graduandos envolvem-se com as
pessoas numa salutar interação, que promove dignidade aos assistidos, bem como a
alegria, a esperança e a manutenção de outros projetos beneficentes.
Após essa etapa, de volta à sala de aula, são feitas as análises da participação no
projeto e é oportunizado o relato das experiências vividas. Gratidão é a palavra que mais se
repete. Os graduandos destacam que despertaram para um novo jeito de ver as demandas
sociais, que reconheceram habilidades que desconheciam em si mesmos, emocionam-se
com os exemplos de vida que acompanharam, evidenciam a empatia que brota a partir
dessa prática. Descrevem emoções reais e a sensação de bem-estar por sentirem-se úteis.
Além da interação com a comunidade externa, outro ponto de humanização das
relações ocorre na própria convivência entre os graduandos, haja vista que para o bom êxito
do projeto solidário é indispensável conciliar posicionamentos diferentes, dividir tarefas
considerando as habilidades e potencialidades de cada um, administrar o dissenso, superar
desentendimentos, procurar compreender as diferenças comuns em grupos heterogêneos,
tudo em prol de uma atividade coletiva.
É, sem dúvidas, uma vivência dos Direitos Humanos. No Projeto Solidário, inicia-se
com a percepção das carências alheias, na identificação de situações, muitas vezes,
interpretadas como de inferioridade - econômica, social, de instrução ou mesmo afetiva, em
razão das múltiplas circunstâncias de abandono – e converge-se para a conclusão de que
todo indivíduo é muito pequeno sozinho, mas de infinitas possibilidades se irmanados em
torno da consecução de um objetivo.
Várias dificuldades são identificadas no trajeto de realização do Projeto Solidário,
como o comodismo de uns, a falta de patrocínio, o tempo para todas as atividades
acadêmicas, as críticas e pouca mobilização de quem não está inserido no contexto da
atividade. No entanto, ao se encarar o projeto como algo maior que a sala de aula, visando
resultados para a dignidade - e até sobrevivência – dos assistidos, a superação é vista como
mais uma etapa a ser cumprida.
Em razão disso, os benefícios para os graduandos ultrapassam o aprendizado
formal e técnico do Direito. Eles, no papel daqueles que auxiliam, descobrem potencial para
serem mais humanos, percebendo vidas e ambientes que sequer sabiam como existiam e
funcionavam. Indiscutivelmente, tornam-se mais bem preparados para lidar com as
fragilidades humanas, suas e dos outros.
Em vista disso, o Projeto Solidário subsiste. Na análise das dificuldades, ao longo
de cinco anos em que é realizado, o benefício alcançado sobrepuja qualquer perspectiva
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negativa. Apesar de sua aceitação não ter sido pacífica, em razão de barreiras impostas
pelo ensino conservador, a continuidade foi suscitando novas reflexões e projetos
semelhantes foram desenvolvidos em outras disciplinas.
No início, a estranheza também era dos assistidos. E essa surpresa por saberem
ser uma iniciativa de estudantes de Direito serviu de incentivo; era preciso mudar a imagem
do graduando e do profissional de Direito junto à comunidade. Não se esperava deles uma
atuação tão próxima, uma interação tão intensa, que julgavam próprias do Serviço Social, da
Psicologia ou Pedagogia.
Ocorre que a consciência e a prática acerca da Justiça e do Direito,
necessariamente passam pela consolidação da solidariedade nas relações humanas, razão
por que a Constituição Federal/88 determina:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Comentando a Constituição nesse artigo, Streck e Morais (2014) afirmam que se
trata de imperativo para ação do Estado Democrático de Direito, que deve ter papel
primordial de constituir-se em Estado Social, pautando-se, portanto, no texto constitucional e
nos parâmetros de bem estar para atingir tais objetivos como meta essencial. Concluem,
que “para tanto, o Direito assume uma nova feição: a de transformação das estruturas
sociais” (STRECK e MORAIS, 2014, p.150).
Assim, a construção da sociedade livre, justa e solidária, bem como a erradicação
da pobreza e marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a
promoção do bem comum devem ser perquiridas desde os momentos iniciais da formação
profissional do bacharel em Direito, como ferramentas indispensáveis para transformarem a
realidade. Coaduna-se com esse pensamento a preocupação de Maciel (2012, s.p.):
[...] ao confrontar-se com a sociedade de consumo, que é aquela composta
por indivíduos incapazes de pensar solidariamente, que não sentem
responsabilidade pelos outros, sendo incapazes de exercer a renúncia, os
que atuam na seara jurídica têm de ir além da mera repetição de textos
normativos e doutrinários. É que para garantir a função social do direito é
imprescindível conhecer a história humana com consciência dos valores
que embasam as relações sociais e que devem ser a base da interpretação
jurídica. Reproduzir no direito o pensamento da sociedade de consumo
seria definitivamente afastá-lo da ética. O risco é que a exigência de
conhecimento em formação humanística passe a ser mais uma apostila a
ser decorada nos cursinhos, e não uma responsabilidade social na
formação dos bacharéis em direto.
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Fazendo-se um levantamento das atividades desenvolvidas ao longo dos últimos
cinco anos do Projeto Solidário, percebe-se que os resultados foram muito significativos.
Foram roupas, brinquedos, fraldas e toneladas de alimentos arrecadados, vários dias de
recreação junto a idosos, pessoas portadoras de HIV e crianças (abrigadas e
hospitalizadas), reforma, pintura e limpeza de instituições beneficentes, palestras de
orientação jurídica, sensibilização para enfrentamento de violência doméstica, realização de
tratamento médico para criança portadora de patologia cardíaca, campanha de valorização
de profissionais da limpeza e catadores de lixo, doação de sangue para o Hemocentro do
Piauí.
Essas ações configuram-se como a concreção dos Direitos Humanos. De modo
que realizam, na prática, direitos básicos das pessoas assistidas, conferindo a elas uma
dimensão de sua própria dignidade. Não apenas pelos bens materiais que lhes são
ofertados, mas, especialmente, pelo reconhecimento social de sua relevância. A escolha
dos graduandos é, por isso, o passo mais significativo. A partir dela, os assistidos têm a
constatação de que são vistos, de que são alvo do interesse de alguém e o atendimento de
uma demanda específica revela que a ação se dá em seu real favor.
Diante de tudo o que foi descrito, comprova-se que o Projeto Solidário é uma
ferramenta de aprendizado que se mostrou eficaz no desenvolvimento de habilidades
compatíveis com o perfil mais atual do profissional do Direito, rompendo a visão
conservadora e ultrapassada de um ator distante do seu cenário. A frieza do ensino técnico
e formal já não se sustenta mais em face dessa (re)estruturação das diretrizes curriculares
nem encontra suporte nas novas dinâmicas de interação social.

O Projeto Solidário é manifestação dessa forma de pensar a educação
jurídica, caracterizando-se por ser uma atividade prática de inserção do acadêmico
de Direito na realidade social. Nesse projeto, o graduando compreende os direitos
humanos em todas as suas dimensões vivenciando com os assistidos as situações
de violação e busca meios de repará-las, considerando que o mundo contemporâneo
contempla ações globalizadas, pensadas e executadas conjuntamente, com recursos
tecnológicos de largo potencial de mobilização.
Nesse contexto de inovação contínua é que o Projeto Solidário consolida suas
bases de auxílio, conjugando esforços, oportunizando a troca de experiências, possibilitando
o diálogo entre diversos atores e, fundando os alicerces dos profissionais humanos e
engajados de que tanto a sociedade necessita. É a formação de pessoas melhores; uma
contribuição para um mundo melhor.
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CONCLUSÃO
O ensino jurídico tradicional, pautado numa formação técnica cedeu lugar à
formação humanística preconizada nas atuais normas reguladoras do curso de
Direito. Ocorre que, não obstante, as diretrizes curriculares especificarem as
habilidades necessárias a serem desenvolvidas durante a graduação; o perfil do
egresso e um roteiro dos conteúdos que devem ser ministrados de forma
interdisciplinar segundo três eixos de formação (fundamental, profissional e prática),
a realização dessas determinações não se tem concretizado com facilidade.
Na avaliação dos cursos, em especial, nos resultados apresentados pelos
graduandos no Exame Nacional de Cursos – Enade, constata-se o despreparo e a
imaturidade para lidar com questões atinentes a sua prática profissional. Em
contrapartida, o exame de ordem parece ainda exigir competências dissociadas
daquilo que o Ministério da Educação estipula, em razão das discrepâncias na
avaliação feita pelas duas instituições.
A perspectiva de uma educação jurídica humanizada reflete-se na exigência
de uma postura diferenciada diante do outro. Ir além da tolerância e desenvolver
empatia. Buscar refletir a realidade, com olhar crítico e construtor para promover as
medidas adequadas à solução dos conflitos e problemas sociais.
Daí a concepção de que a teoria vista em sala de aula precisa ser
concretizada com atitudes de sólida aplicação dos Direitos Humanos, coadunandose com os objetivos da República Federativa do Brasil de construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, que visa o desenvolvimento nacional, a erradicação
da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a
promoção do bem de todos, sem preconceitos.
A solidariedade assume, portanto, importante papel norteador das ações estatais e
de cada cidadão. Ingressa no sistema jurídico para balizar as relações intersubjetivas,
conferindo maior grau de relevância ao compromisso com o outro.
Nesse contexto, o Projeto Solidário, por ser a vivência prática dos conteúdos
desenvolvidos em sala de aula no âmbito dos Direitos Humanos, é capaz de despertar no

acadêmico a visão ampliada do mundo, identificando as pessoas ao redor como
seres humanos detentores dos mesmos direitos. Leva o graduando a perceber as
necessidades alheias e refletir sobre meios de enfrentamento dessas situações que
se configuram como violadoras de Direitos Humanos. E, solidarizando-se com o
outro, renovar positivamente a realidade em que está inserido.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES SOCIAIS DO SISTEMA DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

GT 03 - EDUCAÇAO E EXTENSÃO EM DIREITOS HUMANOS
Irandi Pereira - Doutora em Educação (USP) e pesquisadora bolsista do Observatório da
Educação da Universidade Brasil/SP. Integra o grupo de pesquisadores e formadores da
Associação dos Pesquisadores dos Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o
Adolescente (NECA) e do Instituto dos Direito da Criança e do Adolescente (INDICA). É
diretora do Instituto Brasileiro dos Direitos da Criança e do Adolescente (IBDCRIA-ABMP).
Associada da Andhep. irandip@gmail.com

RESUMO
O tema recai sobre a especificidade da formação dos profissionais da socioeducação
(educadores sociais ou socioeducadores) na atenção ao adolescente em cumprimento de
medidas socioeducativas inseridos no sistema de atendimento privativo restritivo de liberdade.
Os estudos que desenvolvo sobre o tema têm indicado ausência e/ou mesmo dificuldades de se
afirmar que há, no Brasil, uma política pública de formação continuada desses profissionais
reconhecendo, portanto, esforços até então feitos pela Escola Nacional de Socioeducação,
Unidades dos Sistemas Estaduais e Municipais de Atendimento, Universidades e Faculdades e
mesmo pelos Centros de Estudos e Pesquisas do campo socioeducativo. Os termos formação
continuada ou formação permanente têm sido utilizados, muitas vezes, como sinônimos pelo
sistema socioeducativo. Contudo, há diferenciação conceitual em seu emprego e, por isso
mesmo, tem merecido debate entre pesquisadores, gestores e os próprios socioeducadores. A
formação dos socioeducadores pode ser compreendida, no geral, como aquela que se ocupa da
qualidade da ação dos profissionais da socioeducação e constitutiva de uma das condições
necessárias para a efetivação do paradigma da proteção integral, um conjunto de direitos para
todos, sem qualquer traço discricionário. Importante destacar que, pela natureza da política
socioeducativa a implementação de projeto político de formação dos profissionais da
socioeducação contribuirá decisivamente para a compreensão da transversalidade dessa política
para o conjunto das políticas setoriais e temáticas como dos diferentes órgãos do Sistema de
Garantia de Direitos envolvidos na efetivação da “gramática dos direitos humanos” ao
adolescente e jovem em conflito com a lei. A preocupação com a formação do campo
socioeducativo encontra-se no ordenamento jurídico e institucional brasileiro, Estatuto da
Criança e do Adolescente e Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo como em outros
documentos públicos.
Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos. Política Socioeducativa. Socioeducação.
Formação Continuada. Campo Socioeducativo.
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GT03 - Educação e Extensão em Direitos Humanos
TÍTULO: DIREITOS HUMANOS E LITERATURA: A VISÃO HUMANIZADORA DE
ANTONIO CANDIDO
RESUMO: Pretende-se analisar a relação entre direitos humanos e literatura pela ótica
de Antonio Candido, que enfatiza a função humanizadora da literatura e a percepção do
caráter emancipador dos direitos humanos. Na apreciação de Antonio Candido,
especialmente em “O direito à literatura” em Vários escritos, vivemos numa época ainda
marcada pela barbárie, sendo indispensável que os direitos humanos sejam pensados
com relação ao próximo. Cuida-se de texto fundamental para a formação jurídica, em
que Antonio Candido reforça o poder humanizador da literatura como direito inalienável
e afirma o respeito aos direitos humanos para a construção de uma sociedade justa.
Justifica-se a articulação entre a literatura e os direitos humanos, na proporção em que
esses são considerados um desafio dos tempos modernos no que se refere ao caráter
político-jurídico como também à luta pela sua efetividade em virtude das violações
praticadas contra os seres humanos. Revela-se condição indispensável para o direito a
reflexão sobre temas cruciais para a consolidação dos direitos humanos por intermédio
da literatura, que abre um horizonte de inquietações, de empatia com os sofrimentos
narrados e, sobretudo, de iluminações para refinar o senso de justiça dos futuros
aplicadores do direito. Serão destacadas temáticas sobre a violência, o racismo, o
autoritarismo, que permeiam vários textos literários, na esteira da corrente do
movimento direito e literatura conhecida como direito na literatura, servindo para
debates transformadores no direito. A pesquisa é de natureza teórica referente ao direito
e à literatura, buscando fundamentos nesses campos de saberes para aprofundar os
tópicos levantados. Trata-se de um enfoque interdisciplinar, com ressonância na práxis
jurídica, na medida em que almeja futuras mudanças curriculares no ensino jurídico, que
possam contemplar uma disciplina voltada para um estudo em que o direito e a literatura
dialoguem em prol da conscientização dos direitos humanos.
Palavras-chave: Literatura. Direitos Humanos. Educação Jurídica. Visão Humanizadora

232

