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RESUMO 
 
 
Objetiva analisar o papel da universidade diante das desigualdades sociais que se 
apresentam em uma sociedade. O estudo acerca da função social da 
universidade, bem como sobre o envolvimento da sociedade na política 
universitária são trabalhados na monografia. A participação dos movimentos 
sociais na política brasileira e sua inserção nas atividades universitárias também 
são tratadas no trabalho. A consolidação do movimento de Assessoria Jurídica 
Popular, através de sua atuação nas universidades em parceria com os 
movimentos sociais é apontada como alternativa de integração entre universidade 
e movimentos sociais para a promoção de direitos humanos. As experiências do 
Centro de Assessoria Jurídica Universitária – CAJU/UFC em atividades articuladas 
com movimentos sociais são apresentadas como práticas jurídicas inovadoras que 
contribuem para a transformação social. 
 
 
PALAVRAS CHAVES: Universidade. Sociedade. Movimentos Sociais. Direitos 
Humanos. Assessoria Jurídica Popular. 
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ABSTRACT 
 
 
It analyzed the function of the university ahead of the social inaqualities that if 
present in a society. The study concerning the social function of the university, as 
well as on the envolvement of the society in the university politics are worked in the 
monograph. The participation of the social movements in the Brazilian politics and 
its insertion in the university activities also is treated in the work. The consolidation 
of Legal Service Organizations, through its performance in the universities in 
partnership with the social movements is pointed as alternative of integration 
between university and social movements with respect to the promotion of human 
rights. The experiences of the Center of University Legal Service – CAJU/UFC in 
activities articulated with social movements are presented as innovatory legal 
practice that contribute for the social transformation. 

 
 
KEYWORDS: Social University, Society, Social Movements, Human Rights, Legal 
Service Organizations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente observamos um considerável distanciamento das 

atividades universitárias, de uma maneira geral, da realidade sofrível da maioria 

da população brasileira. Até mesmo as universidades públicas vêm tendendo a 

uma aproximação maior com grupos privados que possam financiar atividades 

acadêmicas voltadas para o mercado, do que desenvolver atividades que visem 

promover uma transformação social. 

 

Os traços que marcam a universidade hoje são reflexos de um 

histórico de elitização e conservadorismo que caracterizaram essa instituição 

durante muito tempo. Da mesma forma, o Direito, enquanto ciência, também foi 

caracterizado historicamente por seu viés elitista e conservador. Dessa forma, as 

práticas jurídicas universitárias se traduzem em atividades não menos 

conservadoras. 

 

Visando se contrapor a uma visão elitista da universidade e do 

Direito, surgem, a partir da década de 60 no Brasil, iniciativas do movimento 

estudantil, principalmente, de caráter humanista, objetivando romper com o 

isolamento da universidade em relação aos problemas sociais, com o dogmatismo 

jurídico predominante, bem como promover os direitos humanos das camadas 

excluídas da sociedade. 
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A pesquisa desenvolvida na presente monografia adotou como 

referencial os estudos da Sociologia Jurídica relativos ao desenvolvimento de 

práticas transformadoras na sociedade. Ademais, a pesquisa se concentrou 

também em estudos de experiências desenvolvidas pelo Centro de Assessoria 

Jurídica Universitária – CAJU/UFC. 

 

Assim, o primeiro capítulo dessa monografia tem o intuito de tratar 

das questões relacionadas à universidade, sua função social, relação com a 

comunidade e participação da sociedade na elaboração e desenvolvimento da sua 

política.  

 

Dedicaremos o segundo capítulo à Assessoria Jurídica Popular. 

Tendo como referencial teórico as Teorias Críticas e o Direito Alternativo, que 

carregam ideais calcados no pluralismo jurídico e com uma leitura marxista da 

sociedade, o movimento da Assessoria Jurídica Popular se originou no Brasil no 

período da Ditadura Militar, principalmente na década de 80, através da atuação 

no campo da advocacia militante e das assessorias universitárias. Este período foi 

marcado pela constituição e crescimento de novos movimentos sociais, que 

empenharam sua luta na conquista de direitos humanos, culminando a sua 

atuação com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Assim como houve 

crescimento da atuação dos movimentos sociais, houve também uma maior 

aproximação de intelectuais das universidades que desenvolveram diversos 

estudos acerca dos movimentos sociais. 
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O terceiro, e último, capítulo da monografia tem o objetivo de 

apresentar a atuação da Assessoria Jurídica Popular desenvolvida no campo das 

universidades, trazendo, em especial, o CAJU, projeto de que fui membro efetivo 

entre 2004 e 2006. 

 

O movimento da Assessoria Jurídica Popular Universitária passa a 

se consolidar nas faculdades de Direito em vários estados do Brasil, gerando uma 

articulação para a troca de experiências e otimização das atividades, sempre 

voltadas para a promoção de direitos humanos e transformação social. 

 

No Ceará, em 1998 foi registrado na UFC o CAJU – Centro de 

Assessoria Jurídica Universitária, projeto de extensão desenvolvido pelos 

estudantes sob a perspectiva da Assessoria Jurídica Popular, visando promover 

direitos humanos, através da integração da universidade com os movimentos 

sociais. 

 

Em destaque, apresentaremos no último capítulo também ações e 

projetos desenvolvidos pelo CAJU em parceria com o MST, com movimento GLTB 

e com a comunidade Terra Prometida, que tem a pauta do movimento de luta por 

moradia. 
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2 UNIVERSIDADE E SOCIEDADE 

 

Este primeiro capítulo tem o intuito de posicionar a universidade, 

enquanto instituição criada no seio da sociedade, diante da atuação das forças 

econômicas e sociais que interferem nos seus objetivos.  

 

Inicialmente, pode causar estranheza a nomenclatura do capítulo, 

trazendo de forma separada universidade e sociedade, tendo em vista que uma 

faz parte da outra e vice-versa. No entanto, tal denominação é proposital e tem o 

sentido de provocar uma reflexão sobre a maneira como a sociedade, através de 

seus diversos segmentos, interfere nos trabalhos da universidade, e ainda, como a 

universidade atua frente aos problemas que estão postos na sociedade. 

 

2.1 Função Social da Universidade 

 

A universidade sempre se notabilizou pela excelência na produção 

de conhecimentos, por promover a formação de quadros intelectuais e elevar a 

cultura de uma sociedade. 

 

 Vale ressaltar, no entanto, que a universidade também possui uma 

capacidade de se adequar aos anseios sociais, de acordo com as pressões a que 

é submetida e com os interesses que acabam por direcionar os seus objetivos. 

Diante do apelo social por uma aplicação prática dos conhecimentos produzidos 

na academia, a sociedade passou a cobrar da universidade uma atuação que 
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visasse a contribuir com a resolução dos problemas sociais. Daí, segundo 

Boaventura de Sousa Santos, a partir da década de sessenta “os três fins 

principais da Universidade passaram a ser a investigação, o ensino e a prestação 

de serviços ” (grifo nosso)1. 

 

A referida função de prestação de serviços por parte da universidade 

pode ser provocada tanto por necessidades sociais, quanto por questões 

econômicas, que se apresentam em uma sociedade. De toda sorte, a exigência do 

envolvimento da universidade com os problemas sociais ocasionou o 

desenvolvimento de atividades universitárias voltadas à aplicação prática do que 

fora produzido através do ensino e da investigação. Desta forma, ainda conforme 

Santos: 

A vertente principal do apelo à prática foram as exigências do 
desenvolvimento tecnológico, da crescente transformação da ciência em 
força produtiva, da competitividade internacional das economias feita de 
ganhos de produtividade cientificamente fundados. As mesmas 
condições que, no domínio da educação, reclamaram mais formação 
profissional, reclamaram, no domínio da investigação, o privilegiamento 
da investigação aplicada. Mas o apelo à prática teve uma outra vertente, 
mais sócio-política, que se traduziu na crítica do isolamento da 
universidade, da torre de marfim insensível aos problemas do mundo 
contemporâneo, apesar de sobre eles ter acumulado conhecimentos 
sofisticados e certamente utilizados na sua resolução2. 

 

Parece evidente que evoluiu a concepção de função da 

universidade, na medida em que as necessidades sociais exigiram uma aplicação 

prática dos conhecimentos trabalhados na academia em prol da solução dos 

problemas existentes na sociedade. No entanto, esse envolvimento da 

                                                 
1 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice – o social e o político na pós-modernidade. 
São Paulo: Cortez, 1995, p.188. 
2 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice – o social e o político na pós-modernidade. 
São Paulo: Cortez, 1995, p. 200. 
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universidade ocorreu, prioritariamente, a partir de uma visão pragmática, de que a 

investigação acadêmica e sua aplicação prática devessem consistir no seu 

envolvimento com os grupos econômicos que pudessem financiar a 

implementação de tais projetos de cunho mercadológico. 

 

A outra vertente de apelo à prática, possuidora de um caráter mais 

social e humanístico encontrou dificuldades para se consolidar devido à 

problemática questão dos recursos destinados às atividades com este viés. Se o 

envolvimento da universidade com grandes grupos industriais em busca de 

avanços tecnológicos tornava-se viável em razão da existência de uma fonte 

financiadora, por outro lado, as atividades acadêmicas destinadas a amenizar o 

sofrimento dos excluídos encontravam obstáculos em conseguir financiamento do 

Estado para o seu desenvolvimento. 

 

No Brasil, as primeiras iniciativas de caráter universitário ocorreram 

no início do século XX, com as Universidades de Manaus, em 1909, e do Paraná, 

em 1912. Na década de 1920, o movimento universitário se consolida na América 

Latina, fazendo surgir a Universidade do Rio de Janeiro. Na década de 1940 já 

havia em nosso país cinco Universidades. No mês de dezembro de 1954 foi criada 

a Universidade Federal do Ceará, sendo instalada em junho de 1955 e organizada 

através da justaposição de escolas preexistentes. Já na década de 1960, o 

movimento pró-reformulação da estrutura e do funcionamento das Universidades 
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brasileiras coincidiu com a política de criação de novas universidades, até que 

viesse a existir uma, mantida pelo Governo da União, em cada Estado3. 

 

Os recursos destinados a uma política universitária de compromisso 

social sempre foram escassos, haja vista a própria escassez de financiamento do 

Estado para a investigação científica no ensino superior, produção de pesquisa 

etc. 

 

As disputas ideológicas que ocorrem nos diversos âmbitos da 

sociedade muitas vezes são tratadas também na universidade, de forma que o 

direcionamento das políticas universitárias depende da correlação de forças 

internas da universidade, bem como das pressões externas a que é submetida, o 

que tende a gerar crises4 de gerenciamento da política universitária. 

 

A gestão das crises da universidade assume um caráter ideológico 

também, quando se determina a aplicação de investimentos em dado setor ou em 

determinada política em detrimento de outro. Na Universidade Federal do Ceará, 

podemos extrair do livro intitulado História abreviada da UFC, de Antônio Martins 

Filho, a busca do então Reitor por parcerias e inserções da UFC no setor industrial 

na década de sessenta: 

                                                 
3 MARTINS FILHO, Antônio. A Universidade no Brasil . Fortaleza: Imprensa Universitária da 
U.F.C., 1973, p. 12. 
4 Sobre as crises da universidade, cf. SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice – o 
social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 1995. p. 187-233, que se refere às 
crises de legitimidade, de hegemonia e institucional da universidade, bem como trata de como são 
geridas tais crises de acordo com as conveniências e as pressões político-econômicas, 
permanecendo a universidade em um estágio de instabilidade. 
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Nossa maior preocupação, a partir do segundo semestre de 1965, 
estava dirigida para o setor dos projetos de desenvolvimento econômico 
e social do Ceará, do Nordeste do Brasil e até mesmo da América 
Latina. 
 
Junto aos órgãos do Ministério da Educação e Cultura, notadamente a 
COSUPI (Comissão Supervisora do Plano dos Institutos), diligenciamos 
no sentido de conseguir novos convênios para o Instituto de Tecnologia 
Rural, que até então havia realizado mais de trezentas mil análises 
industriais, físicas e mecânicas da fibra de algodão, mediante convênio 
celebrado com a SUDENE5. 

 

Em contraponto a esta visão pragmática de inserção da universidade 

nos campos industriais, somente com o intuito de captar recursos e permanecer 

com projetos que garantam o funcionamento da universidade, houve reação de 

outros setores sociais na década de sessenta, que atuaram em busca de outra 

política universitária, que pautasse o envolvimento da universidade com os 

problemas sociais, a partir de uma perspectiva crítica do mundo, e não apenas 

com o viés pragmático da captação de recursos junto aos grupos econômicos. 

 

2.2 Intervenção da Universidade nas Questões Sociai s 

 

Os fatores que interferem nos objetivos da Universidade podem ser 

externos ou internos. Notadamente, a universidade se caracterizou, ao longo dos 

tempos, como uma instituição elitista, formadora de profissionais oriundos das 

altas classes sociais, produtora de apurados conhecimentos científicos, além de 

propagadora da alta cultura, de tal sorte que a correlação das forças internas da 

universidade tende a se manifestar através de ações mais conservadoras. 

 
                                                 
5 MARTINS FILHO, Antônio. História Abreviada da UFC . Fortaleza: Casa José de Alencar/ 
Programa Editorial, 1996, p. 191. 
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É bem verdade que, devido aos anseios de democratização da 

universidade para a obtenção de um maior alcance social, para a socialização dos 

conhecimentos produzidos e para ascensão social das classes sociais mais 

baixas, a universidade promoveu um acesso mais significativo aos seus espaços, 

diversificando a sua composição interna. 

 

Por esta razão, já na década de sessenta, setores que compunham 

a universidade “defendiam uma concepção menos elitista e mais ampla de 

responsabilidade social, de participação na valorização das comunidades 

populares e de intervenção da universidade nos problemas sociais”6. 

 

Para promover essa reação à elitização da universidade e ao 

conservadorismo das atividades acadêmicas, foi fundamental a participação do 

Movimento Estudantil da década de sessenta. De acordo com Will Karlo Brandão 

Maranhão, que foi estudante, membro e fundador do Centro de Assessoria 

Jurídica Universitária – CAJU/UFC, a discussão acerca da responsabilidade social 

que deveria ser assumida pela universidade foi provocada principalmente pelos 

estudantes: 

Tal responsabilidade social raramente foi assumida, apesar do 
crescimento dos problemas sociais e da universidade ter acumulado 
sobre eles conhecimentos preciosos. Aqui enfatizamos a participação 
preciosa do Movimento Estudantil nesta crítica à universidade. O 
Movimento Estudantil dos anos 60 foi porta-voz das reivindicações mais 

                                                 
6 MARANHÃO, Will Karlo Brandão. Assessoria jurídica popular: extensão universitária e 
transformação social. Revista Diálogo Jurídico, ano I. Fortaleza: Faculdade Farias Brito, 2002, p. 
199. 
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radicais no sentido da intervenção social da universidade, conforme 
reconhece Boaventura de Souza (sic) Santos”7 

 

É importante ressaltar que a atividade da universidade não deve ser 

desprovida de cientificidade na produção acadêmica. Na realidade, o que o 

Movimento Estudantil buscou (e continua buscando até os dias de hoje) foi a 

socialização dos conhecimentos em contraponto à elitização e até a privatização 

dos mesmos; o implemento pelo Estado de uma política universitária 

compromissada com a solução dos problemas sociais, em contraponto ao 

processo de mercantilização dos conhecimentos produzidos na universidade em 

prol dos grupos econômicos dispostos a financiar projetos; o desenvolvimento de 

atividades acadêmicas pautadas na ética, em contraponto às atividades que 

somente se baseiam no mercado.  

 

Jamais a defesa da responsabilidade social da universidade 

significou o afastamento das atividades acadêmicas do rigor científico. Nesse 

sentido, afirma Cristovam Buarque: 

A política da universidade deve combinar o máximo de qualidade 
acadêmica com o máximo de compromisso social... O que caracterizará 
o produto, portanto, é a sua qualidade, sua condição de elite, mas o que 
caracterizará o seu uso é o seu compromisso amplo – a sua condição 
antielitista.8 

 

O Movimento Estudantil contribuiu consideravelmente com a 

formulação de políticas universitárias compromissadas com o social, 

                                                 
7 MARANHÃO, Will Karlo Brandão. Assessoria jurídica popular: extensão universitária e 
transformação social. Revista Diálogo Jurídico, ano I. Fortaleza: Faculdade Farias Brito, 2002, p. 
199. 
8 BUARQUE, Cristovam. Uma idéia de universidade . Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1986, p.22. 
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principalmente porque se relacionava e se articulava com outros segmentos da 

sociedade que não tinham acesso à universidade, como integrantes de sindicatos 

de trabalhadores, movimentos urbanos e rurais, comunidades populares etc. 

 

A articulação de setores que integravam a comunidade acadêmica 

com outros segmentos que não participavam da academia se constituiu em um 

passo importante na estratégia de democratização da universidade e do próprio 

Estado brasileiro, que na década de sessenta passou a ser governado por uma 

Ditadura Militar. 

 

Como afirmado anteriormente, a participação do Movimento 

Estudantil na reação à elitização da universidade foi de fundamental importância. 

Mas isto não representou, definitivamente, a completa abertura da universidade às 

classes populares. 

 

2.3 Participação da Sociedade na Política Universit ária 
 

Em conformidade com a necessidade de se ampliar o alcance social 

da Universidade, através da criação de universidades nos Estados, eis que 

surgem as iniciativas de extensão universitária, visando um envolvimento da 

universidade com os problemas sociais, gerais e locais, a fim de contribuir na sua 

resolução. Por esta razão, são estruturados projetos de extensão, de um lado, 

com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento econômico, através 

principalmente da associação à indústria, e por outro, com a finalidade de 
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amenizar os problemas sociais, através da prestação de serviços básicos à 

população. 

 

Vale ressaltar, todavia, que até as práticas de extensão universitária 

que visavam aliviar o sofrimento social possuíam um caráter conservador, pois 

atuavam sob a perspectiva da mera prestação de serviços básicos a pessoas 

carentes, e possuíam um caráter marcadamente paternalista e assistencialista, 

que se manifestava em áreas distintas do saber, em diferentes centros da 

universidade. 

 

Desta forma, a ligação da universidade, por meio principalmente de 

práticas de extensão com agricultores para a assistência técnica, para o apoio a 

escolas da zona urbana degradadas, para a organização de clínicas populares 

para serviço médico e odontológico às pessoas necessitadas, a assistência 

judiciária aos pobres etc., representava uma satisfação da comunidade acadêmica 

à sociedade, que exigia a participação da universidade na solução das mazelas 

sociais. Já para a universidade, esse tipo de prestação de serviços significava ter 

responsabilidade social, mesmo não contribuindo efetivamente para a 

transformação da realidade. 

 

A prestação desses serviços não se afastava do caráter elitista ou 

conservador que marcava a universidade, pois havia um distanciamento entre as 

realidades do prestador do serviço e de quem recebia a prestação, havendo uma 

hierarquização nesta relação. O próprio termo extensão advém de uma idéia de 
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campos distintos entre universidade e sociedade, marcada pelo conservadorismo, 

em que os acadêmicos produzem o conhecimento e o levam a quem não o detém, 

os pobres e injustiçados pelo sistema que os afasta da universidade.  

 

Daí a crítica de Paulo Freire ao desenvolvimento de práticas 

universitárias voltadas a este tipo de extensão. Para uma relevante transformação 

social seria necessária uma prática dialógica entre os sujeitos da relação. Seria 

necessário que os grupos de injustiçados e que não tinham acesso à universidade 

pudessem passar por um processo educacional voltado para a libertação, através 

do desenvolvimento de um senso crítico da realidade em que estavam inseridos. 

Desta forma, considerando inadequado o termo extensão para o educador-

educando, interessado não somente em prestar serviços a quem necessita, mas 

compromissado com o ideal de transformação social, afirma Paulo Freire: 

Parece-nos, entretanto, que a ação extensionista envolve, qualquer que 
seja o setor em que se realize, a necessidade que sentem aqueles que a 
fazem, de ir até “a outra parte do mundo”, considerada inferior, para, à 
sua maneira, “normalizá-la”. Para fazê-la mais ou menos semelhante a 
seu mundo. 
 
Daí que, em seu “campo associativo”, o termo extensão se encontre em 
relação significativa com transmissão, entrega, doação, messianismo, 
mecanicismo, invasão cultural, manipulação, etc.9 

 

As atividades universitárias práticas comumente são marcadas por 

este aspecto de doação, entrega de conhecimento a quem não o tem. Rompendo 

com essa visão conservadora e partindo para uma concepção mais dialógica, 

democrática de formulação de conhecimentos, com a participação de outros 

saberes, e não somente o técnico e o científico, mas também o popular na 

                                                 
9 FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação . 10. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 22. 
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elaboração da própria política universitária é que deve caminhar a universidade 

para uma efetiva transformação social. Nesse sentido, Buarque se manifesta: 

Considera-se que o conhecimento científico, tecnológico e artístico 
gerado na universidade e institutos de pesquisa não são únicos. Existem 
outras formas de conhecimento surgidas da prática de pensar e de agir 
dos inúmeros segmentos da sociedade ao longo de gerações que, por 
não serem caracterizadas com científicas, são desprovidas de 
legitimidade institucional. Essas práticas estão sendo recuperadas à luz 
de uma atividade orgânica com a maioria da população.10 
 

Ilustrando o compromisso que a universidade deve ter para com os 

problemas sociais, não em sentido messiânico, invasor, como demonstrado 

anteriormente, mas através da incorporação do saber e da cultura popular na 

formulação da política universitária, Santos menciona o projeto Direito Achado na 

Rua: 

De salientar ainda o projecto do Direito Achado na Rua que visa recolher 
e valorizar todos os direitos comunitários, locais, populares, e mobilizá-
los em favor das lutas das classes populares, confrontadas, tanto no 
meio rural como no meio urbano, com um direito oficial hostil ou 
ineficaz11. 

 

Nesse sentido, diversos avanços ocorreram nas universidades no 

Brasil, entretanto, esta evolução não significou definitivamente uma significativa 

integração entre a universidade e os diversos segmentos sociais. A universidade 

ainda enfrenta questões como a própria democratização interna. Constitui-se 

ainda pauta constante do Movimento Estudantil a paridade na votação para a 

escolha de Reitores de Universidades, Diretores de Centros Universitários, 

Coordenadores de Cursos etc. Desta forma, é lógico constatar que a efetiva 

                                                 
10 BUARQUE, Cristovam. Uma idéia de universidade . Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1986, p. 63. 
11 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice – o social e o político na pós-modernidade. 
São Paulo: Cortez, 1995. p. 209. 
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participação de grupos sociais historicamente excluídos da universidade na 

formulação de políticas universitárias ainda se encontra distante. 
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3 ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR 

 

Antes de abordar a temática do presente título, é importante frisar 

que este capítulo tem o escopo de ligar a temática da integração entre 

universidade e sociedade com a criação de projetos de Assessoria Jurídica 

Popular Universitária, tema que será abordado no terceiro capítulo. Desta forma, 

cumpre destacar que os projetos de Assessoria Jurídica Popular Universitária 

correspondem a um campo de atuação jurídica, através de serviços legais 

inovadores que se manifestaram no Brasil não apenas na universidade, mas 

também na militância da advocacia popular. Assim é que nos dizeres de Vladimir 

de Carvalho Luz “podem ser distinguidos dois modelos claros de serviços legais 

inovadores: o campo da advocacia militante e o campo da assessoria 

universitária”12. 

 

Desta forma, trataremos desses serviços legais inovadores que 

passamos a denominar Assessoria Jurídica Popular, que, como asseverado 

anteriormente, possui campos de atuação na advocacia militante e na assessoria 

universitária. O presente capítulo visa abordar o gênero Assessoria Jurídica 

Popular, apontando o referencial teórico que embasou este tipo de atuação 

jurídica inovadora, voltada para as demandas dos movimentos sociais, elucidando 

o histórico de formação dos movimentos e das Assessorias Jurídicas Populares no 

                                                 
12 LUZ, Vladimir de Carvalho. Assessoria Jurídica Popular no Brasil : paradigmas, formação 
histórica e perspectivas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 75. 
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Brasil, bem como indicando as características deste tipo de assessoria e o que 

diferencia esta atuação de outras práticas jurídicas mais tradicionais. 

 

De início, cabe destacar o que diz a Professora Christianny Diógenes 

Maia a respeito da Assessoria Jurídica Popular: 

A Assessoria Jurídica Popular – AJP se desenvolve no meio acadêmico 
(nas universidades) através de projetos de extensão universitária e na 
sociedade através da assessoria a movimentos populares, sindicatos ou 
organizações não governamentais, sempre ligada à temática dos direitos 
humanos. Portanto, é importante esclarecermos que não se trata de uma 
teoria ou escola, mas de um movimento que há poucos anos, vem se 
consolidando como uma alternativa à prática jurídica tradicional, 
demonstrando que é possível operar o Direito em uma perspectiva 
emancipatória e transformadora.13 

 

Concordamos com a lição da mencionada professora, no sentido de 

afirmar a Assessoria Jurídica Popular não como uma escola ou teoria jurídica que 

apenas apresenta novas teses jurídicas, mas como um movimento que se 

organiza através de redes de pessoas e entidades, bem como se articula com 

outros segmentos da sociedade, a fim de efetivamente transformar a realidade 

social, atuando através da defesa e promoção de direitos humanos. 

 

Os segmentos sociais com quem se articulam as Assessorias 

Jurídicas Populares podem ser apontadas como os movimentos sociais, sujeitos 

coletivos de direitos, que, segundo definição do Professor da Universidade de 

Santa Catarina Antônio Carlos Wolkmer, são: 

[...] identidades coletivas conscientes, mais ou menos autônomos, 
advindos de diversos estratos sociais, com capacidade de auto-
organização e autodeterminação, interligadas por formas de vida com 

                                                 
13 MAIA, Christianny Diógenes. Assessoria Jurídica Popular – Teoria e Prática Emancipatória. 
Universidade Federal do Ceará - UFC, 2006. Dissertação de mestrado, p. 15. 
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interesses e valores comuns, compartilhando conflitos e lutas cotidianas 
que expressam privações e necessidades por direitos, legitimando-se 
como força transformadora do poder e instituidora de uma sociedade 
democrática, descentralizadora, participativa e igualitária.14 

 

Na perspectiva da Assessoria Jurídica popular, a atuação ligada à 

questão dos direitos humanos não se constitui como uma prática imediatista, 

tampouco uma teoria meramente academicista, com pouca ou nenhuma 

aplicabilidade para a transformação da realidade social. A defesa e a promoção de 

direitos humanos se constituem como instrumento permanente na luta dos 

movimentos sociais pelo fim das desigualdades que, ao longo da história, foram 

sacramentadas no seio da sociedade e legitimadas pelo Estado. 

 

É importante enfatizar a luta dos movimentos sociais na defesa, 

promoção e efetivação de direitos humanos, bem como a atuação das 

Assessorias Jurídicas Populares nesse sentido, independente do momento 

histórico analisado e do regime jurídico correspondente. Se é verdade que no 

Brasil, o núcleo da Constituição Federal de 1988 consagrou direitos fundamentais, 

é também correto afirmar que, antes deste marco histórico, os movimentos 

populares e as assessorias já lutavam por direitos humanos, de forma, que vale 

aqui mencionar a lição de Ingo Sarlet sobre a diferenciação entre direitos humanos 

e direitos fundamentais: 

Em que pese sejam ambos os termos (“direitos humanos” e “direitos 
fundamentais”) comumente utilizados como sinônimos, a explicação 
corriqueira e, diga-se de passagem, procedente para a distinção é de 
que o termo “direitos fundamentais” se aplica para aqueles direitos do 
ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito 
constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a 

                                                 
14 WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo Jurídico  – fundamentos de uma nova cultura no direito. 
São Paulo: Alfa Omega, 2001, p.240. 
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expressão “direitos humanos” guardaria relação com os documentos de 
direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se 
reconhecem ao ser humano como tal, independente de sua vinculação 
com determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à 
validade universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que 
revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional)15. 

 

Desta forma, prefiro utilizar o termo direitos humanos para enfatizar 

que a luta em sua defesa e para sua promoção e efetivação ocorreu a partir da 

atuação do povo, dos movimentos sociais, independente de o regime jurídico da 

sociedade em que estavam inseridos em determinado momento histórico 

reconhecer ou não tais direitos. 

 

3.1 Referencial Teórico 

 

Os estudos que influenciaram a formação da base teórica do 

movimento de Assessoria Jurídica Popular estão situados principalmente na 

Sociologia Jurídica, mas também possuem acento na Teoria Geral do Direito e no 

Direito Constitucional. 

 

Para entendermos a prática da Assessoria Jurídica Popular, 

necessária se faz a análise dos referenciais teóricos que fundamentam a sua 

atuação. Desta forma, torna-se fundamental considerar algumas questões a 

respeito das Teorias Críticas do Direito e do Direito Alternativo, notadamente 

marcados por traços marxistas e pelo pluralismo jurídico. 

 

                                                 
15 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais . 4. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2004, p. 37. 
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A idéia predominante no Direito durante muito tempo esteve 

associada ao dogmatismo jurídico, consubstanciado na crença da existência de 

preceitos legais rígidos e inquestionáveis. Em contraponto a este ideário 

conservador do Direito, as Teorias Críticas e o Direito Alternativo, já no século XX, 

representaram os principais referenciais que combateram o dogmatismo jurídico16. 

 

3.1.1 Teorias Críticas 

 

Ao expor os pensamentos consubstanciados nas Teorias Críticas, 

cabe, antes de tudo, mencionar o esgotamento dos regimes jurídicos baseados 

nos dogmas. Desta forma, é importante afirmar que ganha força o referencial das 

Teorias Críticas com a contradição ocasionada pelos fundamentos e pela lógica 

da dogmática jurídica em relação às questões sociais que um projeto jurídico 

dogmático não consegue solucionar. 

 

Por esta razão, as Teorias Críticas representam uma ruptura com o 

pensamento dogmático, de forma que, segundo Vladimir de Carvalho Luz: 

Entende-se por teoria crítica, na busca de um conceito operacional, um 
conjunto de tendências, corrente de pensamento e ‘escolas’ que, a partir 
do legado marxiano, assumem alguns pressupostos nucleares, tais 
como: a crítica da ideologia como discurso mistificador da realidade, o 
compromisso com uma atitude não dogmática e, por fim, a assunção de 
uma postura ligada à emancipação dos oprimidos e transformação da 
realidade.17 

                                                 
16 A professora Christianny Diógenes aponta, em sua dissertação de mestrado já mencionada 
anteriormente, as Escolas Sociológicas (Escola do Direito Livre, Escola da Livre Investigação 
Científica do Direito, Realismo Jurídico e Jurisprudência dos interesses) como referenciais teóricos 
do movimento de Assessoria Jurídica Popular. No presente trabalho, vou me deter aos marcos 
teóricos que se desenvolveram no Brasil. 
17 LUZ, Vladimir de Carvalho. Assessoria Jurídica Popular no Brasil : paradigmas, formação 
histórica e perspectivas. 1.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 13. 
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Ainda sobre o aspecto conceitual de teoria crítica, importante citar o 

ensinamento de Antônio Carlos Wolkmer: 

Desse modo, pode-se conceituar teoria crítica como o instrumental 
pedagógico operante (teórico-prático) que permite a sujeitos inertes e 
mistificados uma tomada histórica de consciência, desencadeando 
processos que conduzem à formação de agentes sociais possuidores de 
uma concepção de mundo racionalizada, antidogmática, participativa e 
transformadora. Trata-se de proposta que não parte de abstrações, de 
um a priori dado, da elaboração mental pura e simples, mas da 
experiência histórico-concreta, da prática cotidiana insurgente, dos 
conflitos e das interações sociais e das necessidades humanas 
essenciais.18 

 

O pensamento que as Teorias Críticas visavam combater era o do 

positivismo, que foi incapaz de contribuir efetivamente com a solução dos 

problemas sociais, por ser fortemente marcado pelo conservadorismo e elitismo, o 

que se refletia na geração de injustiças para os mais pobres na sociedade. 

 

Nessa perspectiva, as Teorias Críticas buscavam definir alternativas 

que proporcionassem mudanças na sociedade, tendo em vista a existência de 

inúmeras desigualdades sociais e da inadequação do homem a essa condição de 

injustiça. Dessa forma, as Teorias Críticas convergiam com os ideais de libertação 

do homem, de superação da alienação fixada pelo positivismo. 

 

A identificação das Teorias Críticas com o marxismo ocorreu em 

virtude de que, “em Marx, a “crítica” aparece como discurso revelador e 

desmistificador das ideologias ocultadas que projetam os fenômenos de forma 

                                                 
18 WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução ao pensamento jurídico crítico . 5.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006, p.5. 
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distorcida”19. Essa concepção veio a denunciar a função ideológica do Direito, que 

por meio dos dogmas, das verdades absolutas, escondia as relações de poder 

que geravam tantas injustiças.  

 

Esse pensamento foi fundamental para a superação do paradigma 

da neutralidade e da pureza científica do Direito, conforme afirma o insigne jurista, 

Professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Luis Roberto Barroso, 

sobre a Teoria Crítica do Direito: 

A teoria crítica do direito questiona: o caráter científico do direito, por 
faltar-lhe a pretendida objetividade que decorreria de uma irreal 
aplicação mecânica da norma ao fato, com base em princípios e 
conceitos genericamente válidos; a alegada neutralidade política, ao 
denunciar sua função ideológica de reforçador e reprodutor das relações 
sociais estabelecidas; a pureza científica, ao preconizar a 
interdisciplinariedade como instrumental indispensável à formação do 
saber jurídico. Trata-se, no entanto, de uma teoria crítica, e não de uma 
dogmática substitutiva ou alternativa.20 

 

No Brasil, podemos citar como vanguardistas do pensamento jurídico 

crítico Roberto Lyra Filho, Tércio Sampaio Ferraz Junior, Luiz Fernando Coelho, 

Luiz Alberto Warat e Antônio Carlos Wolkmer. É importante afirmar que os 

referenciais da Teoria Crítica do Direito no Brasil buscaram enfatizar temas como 

o uso alternativo do direito, direitos humanos e assessoria jurídica popular.  

 

Um dos pensadores brasileiros de maior expressão, no que tange à 

crítica ao positivismo jurídico, é sem dúvida Roberto Lyra Filho, criador da revista 

                                                 
19 WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução ao pensamento jurídico crítico . 5.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006, p.4. 
20 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição : fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 281. 
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Direito e Avesso e fundador da Nova Escola Jurídica, definida por José Geraldo de 

Sousa Júnior, coordenador do projeto Direito Achado na Rua mencionado 

anteriormente, como sendo: 

A proposta da Nova Escola insere-se na conjuntura de luta social e de 
crítica teórica, como pensamento alternativo, heterodoxo e não-
conformista, voltado para a formulação de uma concepção jurídica de 
transformação social. Trata-se de uma leitura dialética do fenômeno 
jurídico, cuja captação se dá num plano alargado de sua manifestação 
positivada, isto é, a partir da realidade plural de múltiplos ordenamentos 
sociais e do aparecer de seus respectivos projetos de organização 
política.21 

 

Pode-se perceber que o pensamento jurídico desenvolvido na Nova 

Escola Jurídica possui extremada vinculação à idéia de um Direito plural. Assim 

podemos observar essa ligação através das palavras de Vladimir de Carvalho Luz: 

Falar do pluralismo jurídico é, antes de tudo e contrario sensu, falar do 
esgotamento de um projeto jurídico político: o projeto monista. É na 
contradição estabelecida com os fundamentos e com a ideologia do 
projeto monista que exsurge o tema do pluralismo jurídico, seja como 
oposição teórico-prática a tal modelo, seja através do reconhecimento de 
sua existência social e histórica em vários momentos da organização 
jurídica no mundo ocidental, ou, por fim, como proposta de uma nova 
legitimidade político-jurídica emancipatória, oriunda não apenas do 
Estado, ms dos valores e das práticas dos movimentos sociais no 
contexto da periferia do capitalismo contemporâneo.22 

 

Enquanto a Teoria Crítica do Direito buscou formular um 

pensamento jurídico crítico, que combatesse o dogmatismo do Direito e o 

positivismo jurídico em busca de alternativas para a transformação social, o Direito 

Alternativo ultrapassou as barreiras acadêmicas e se solidificou na sociedade 

através da aplicação prática de um direito transformador. 

                                                 
21 SOUSA JUNIOR, José Geraldo. O direito achado na rua: concepção e prática . In: ______. 
(Org.) Introdução crítica ao direito. 4. ed., Brasília: Universidade de Brasília, 1993. (Série o direito 
achado na rua, v. 1), p. 7-8. 
 
22 LUZ, Vladimir de Carvalho. Assessoria Jurídica Popular no Brasil : paradigmas, formação 
histórica e perspectivas. 1.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 22. 
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3.1.2 Direito Alternativo 

 

De início, é importante ressaltar que o Direito Alternativo não está 

dissociado da Teoria Crítica do Direito. Assim é que, segundo Christianny 

Diógenes Maia: 

A Crítica Jurídica e o Direito Alternativo não são processos dissociados, 
ao contrário, são desencadeados de um mesmo processo teórico-prático 
que vai avançando, superando-se e redefinindo-se permanentemente. 
Então, na seqüência histórica da Teoria Crítica, fundado nos mesmos 
pressupostos ideológicos, articulou-se, em diversos países do mundo, 
inclusive no Brasil, o movimento conhecido como Direito Alternativo.23 

 

O movimento do Direito Alternativo adotou uma opção inovadora no 

que diz respeito aos aspectos teóricos e práticos. O rompimento com o positivismo 

jurídico representou inovação teórica, assim como a Teoria Crítica do Direito. Com 

relação à aplicação prática, o Direito Alternativo adotou a opção de trabalhar pelos 

pobres, de combater as injustiças sociais. 

 

Na Itália, o movimento ficou conhecido como Uso alternativo do 

Direito e era composto por estudantes, professores, advogados, mas, 

principalmente, por magistrados com ideais progressistas. O movimento se 

espalhou pela Europa, especialmente Espanha e Alemanha, mas seu apogeu 

ocorreu na América Latina, fundamentalmente em razão das mazelas sociais 

existentes e da desfavorável condição política, tendo em vista as ditaduras que se 

instalaram nos países latino-americanos. 

 

                                                 
23 MAIA, Christianny Diógenes. Assessoria Jurídica Popular – Teoria e Prática Eman cipatória . 
Universidade Federal do Ceará - UFC, 2006. Dissertação de mestrado, p. 42. 
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No Brasil, em contraponto ao tradicional elitismo do Direito, 

manifestado não somente na universidade, mas também no próprio Poder 

Judiciário e em diversos espaços na sociedade, foi se estruturando no Brasil, o 

movimento do Direito Alternativo na década de 1980, principalmente através de 

magistrados gaúchos que decidiam seus processos, com base não apenas na lei, 

e às vezes até contra a lei, fundamentando seus atos em princípios gerais de 

direito, nos tratados de direitos humanos, na justiça, enfim. É importante ressaltar 

que esses juízes do Direito Alternativo eram, em verdade, muitas vezes 

provocados pelos movimentos sociais, através de suas demandas formuladas por 

uma Advocacia Popular, que empenhava sua atuação profissional na luta dos 

interesses das classes populares, com a finalidade de judicializar os conflitos com 

a classe dominante. 

 

Ilustrando a repercussão causada pela atuação dos juízes do Direito 

Alternativo, bem como a vinculação dos alternativistas com o pensamento da 

Teoria Crítica do Direito, afirma Lédio Rosa de Andrade: 

O episódio histórico responsável pelo surgimento do Direito Alternativo 
ocorreu no dia 25 de outubro de 1990, quando o Jornal da Tarde, de São 
Paulo, veiculou um artigo redigido pelo jornalista Luiz Maklouf, com a 
manchete “JUÍZES GAÚCHOS COLOCAM DIREITO ACIMA DA LEI”. 
 
[...] o alvo central da matéria jornalística foi o juiz Amilton Bueno de 
Carvalho, um dos responsáveis pela organização desses encontros. [...] 
Os alternativista s brasileiros, apesar de carentes de uma única teoria de 
base, estavam unidos em torno de quatro pontos-chave, 
especificamente: crítica ao modelo econômico capitalista, crítica ao 
liberalismo como ideologia social e política, luta contra a miséria e pela 
conquista de espaços de democracia e, por fim, uma “simpatia” dos seus 
membros pela denominada teoria crítica do direito24. 

                                                 
24 ANDRADE, Lédio Rosa de. Introdução ao direito alternativo brasileiro . Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 1996, p. 26-27 e 48. 
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Posteriormente, o movimento do Direito Alternativo se consolidou no 

Brasil, com a socialização desse pensamento em outros grandes centros do 

Brasil, como São Paulo, através da publicação de diversos livros dos pensadores 

críticos e dos magistrados do Direito Alternativo. 

 

Assim como a Teoria Crítica do Direito, o movimento do Direito 

Alternativo possui influência da teoria marxista, sem, no entanto se vincular ou 

aderir qualquer corrente de pensamento ou doutrina. A atuação dos alternativistas 

é para erradicar a miséria, combater a violência, a exploração e lutar pela 

democracia. Por outro lado, o Direito Alternativo, assim como a Teoria Crítica do 

Direito, se identifica com a idéia de pluralismo jurídico. Desta forma, busca superar 

o paradigma do positivismo jurídico, rejeitando a teoria de pureza e neutralidade 

do Direito, que esconde os conflitos sociais, para atender os interesses das 

classes dominantes, geralmente presentes nas normas jurídicas. 

 

Por fim, é importante afirmar, com base no pensamento do professor 

Vladimir de Carvalho Luz, que a atuação do movimento do Direito Alternativo pode 

ocorrer por meio das seguintes frentes de luta: 

1. Uso Alternativo do Direito: trata-se da utilização, via interpretação 
diferenciada, das contradições, ambigüidades e lacunas do Direito 
legislado numa ótica democratizante. 
 
2. Positivismo de Combate: uso e reconhecimento do Direito positivo 
como arma de combate, é a luta para a efetivação concreta dos direitos 
que já estão nos textos jurídicos mas não vêm sendo aplicados. 
 
3. Direito Alternativo em sentido estrito: é o direito paralelo, emergente, 
insurgente, achado na rua, não oficial, que coexiste com aquele 
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emergente do Estado. É um direito vivo, atuante, que está em 
permanente formação/transformação25 

 

As formas de luta do movimento do Direito Alternativo no Brasil 

possuíram o viés apresentado acima, de forma que consistiram na interpretação e 

aplicação das normas que conduzissem à justiça social, privilegiando os direitos 

das classes populares e dos movimentos sociais, mesmo quando não estivessem 

positivados, bem como na luta pela efetivação dos direitos já previstos no sistema 

jurídico, mas que permanecem apenas no plano retórico. Por fim, a atuação do 

movimento do Direito Alternativo deveria privilegiar o direito construído 

coletivamente, no seio das comunidades populares, um direito insurgente, que se 

originasse a partir das lutas dos movimentos sociais. 

 

3.2 Histórico de Consolidação dos Movimentos Sociai s no Brasil Pós-64 

 

A formação histórica do movimento de Assessoria Jurídica Popular 

no Brasil está diretamente ligada à atuação das comunidades populares e dos 

movimentos sociais.  

 

No período pós-64, compreendendo as décadas e 70 e 80, em que o 

país vivenciou uma conjuntura marcada pelo autoritarismo próprio de uma ditadura 

Militar, este modelo ditatorial adotou um projeto desenvolvimentista, baseado na 

captação de recursos internacionais para o incremento da economia brasileira. Tal 

                                                 
25 CARVALHO, Amilton Bueno de. Direito alternativo na jurisprudência . São Paulo: Acadêmica, 
1993, p. 11-15. 
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modelo centralizador produziu, em verdade, uma tecnocracia estatal que, a partir 

de projetos de grande escala, ocasionou impacto nos setores mais populares. Os 

projetos de grande escala consistiam em obras relativas ao projeto nuclear, 

projetos para a Amazônia, o que geraram, de fato, um grande número de vítimas, 

excluídos e necessitados de serviços básicos. 

 

No âmbito jurídico, o autoritarismo produziu graves desrespeitos aos 

direitos humanos, inclusive com a supressão da garantia fundamental do habeas 

corpus. As prisões políticas passaram a ser efetuadas sob a forma de seqüestro, e 

os presos eram violentamente torturados e até mortos. Outros direitos, relativos à 

expressão política, livre associação etc. foram também sonegados.  

 

Fundamentando-se na paz interna, o regime autoritário, através do 

Poder Executivo assumiu a função legiferante, com o fechamento do Congresso 

Nacional, através do Ato Institucional Nº 5. A doutrina de segurança nacional 

também vedou a participação popular na composição do poder estatal, o que 

legitimou a adequação ao modelo repressivo. 

 

Em contraponto ao regime ditatorial, movimentos populares como o 

Movimento pela Anistia, o Movimento Nacional contra o regime Militar e o ciclo de 

greves no ABC apresentaram uma pauta reivindicatória consubstanciada na arena 

política, em prol da participação da sociedade nos processos decisórios. 

Instituições como os partidos políticos e os sindicatos também representaram a 

luta desses movimentos. 
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A mobilização popular estritamente constestatória passou a ser a 

principal bandeira da organização das forças populares contra o regime militar. 

Com o advento das crises originadas pela falta de planejamento nos centros 

urbanos para a adequação das cidades ao milagre econômico, as contradições do 

sistema ficaram expostas, como o crescimento da disparidade de renda, 

diferenças entre trabalhadores rurais e urbanos etc. 

 

Em decorrência dessas crises e do não atendimento das demandas 

dos setores populares, a mobilização foi facilitada através da hegemonia dos 

partidos políticos e do movimento sindical, que buscavam levar à população 

necessitada um compromisso social para a formação de um novo modelo que 

atendesse às demandas do povo. Paralelamente às mobilizações sociais, foram 

sendo formuladas novas teorias para a ascensão das classes populares, 

principalmente através da universidade, conforme afirma Vladimir de carvalho Luz: 

É importante perceber que não apenas condições sociais concretas 
estavam postas para o desenvolvimento de novas formas de expressão 
das camadas populares; paralelamente, condições teóricas foram 
produzidas. Nesse sentido, o primeiro período destacado (1970-1980) 
reafirmou, no campo da produção acadêmica, notadamente na 
sociologia, olhares teóricos voltados para a particular configuração 
desses movimentos populares e suas estratégias.26  

 

Já a década de 80 a ficou marcada pela constituição de novos 

movimentos sociais, de forma que as demandas populares ganharam em 

expansão e também em reivindicação com relação à década anterior. Os 

movimentos populares passaram a ter uma identidade coletiva própria, 

                                                 
26 LUZ, Vladimir de Carvalho. Assessoria Jurídica Popular no Brasil : paradigmas, formação 
histórica e perspectivas. 1.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 92. 



 36

diferentemente do que acontecia na década de 70, quando os sindicatos e 

partidos políticos representavam as demandas populares. 

 

É fundamental observar que a significativa expansão e mobilização 

das camadas populares estão ligadas a uma reação ao regime militar que se 

mantinha há mais de uma década no governo, de forma que a sociedade passou a 

reivindicar mais direitos do Estado, inclusive uma maior participação nos 

processos políticos.  

 

Diante da nova conjuntura política, várias foram as críticas à antiga 

forma de mobilização popular, principalmente quanto à forma rígida e burocrática 

de organização dos partidos de esquerda. Desta maneira surgiram novos 

movimentos sociais, caracterizados por uma forma mais ampla de mobilização. 

Assim, independentemente dos partidos, os novos movimentos sociais se 

organizaram com demandas próprias, formando uma identidade coletiva. Sobre a 

constituição desses novos grupos, analisa Antônio Carlos Wolkmer: 

O “novo” quando representado por grupos sociais comunitários, como o 
movimento dos “sem-terra”, refere-se à ação consciente, espontânea e 
autônoma posta em mobilização. O “novo” está no fato de se 
constituírem independentemente, com capacidade de apresentarem 
“fora” das amarras e dos limites do locus político institucional27. 

 

Paralelamente ao fortalecimento dos movimentos que causavam 

grande repercussão social, foram criadas diversas organizações que pautavam 

demandas emergentes na década de 80, como a questão ecológica, a atuação da 

                                                 
27 WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo Jurídico  – fundamentos de uma nova cultura no direito. 
São Paulo: Alfa Omega, 2001b, p. 339-340. 
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mulher nos espaços políticos, a questão racial etc. Vale ressaltar, todavia, que os 

novos movimentos sociais não perderam de vista as contestações mais gerais 

como a distribuição de renda e das propriedades urbanas e rurais. 

 

A ascensão dos movimentos sociais culminou na participação 

desses grupos no processo de elaboração da Constituição Federal de 1988, em 

que a participação popular foi fundamental para a consagração de diversos 

direitos humanos na ordem constitucional brasileira. Analisando esse papel dos 

movimentos sociais de criação de novos direitos, afirma João Batista Herkenhoff: 

Os movimentos sociais não se submetem aos padrões do Direito 
estabelecido. Sobretudo em sociedades, como a brasileira, onde milhões 
de pessoas estão à margem de qualquer direito, num estado de 
permanente negação da Cidadania, os movimentos sociais estão 
sempre a “criar direitos” à face de uma realidade sociopolítica surda aos 
apelos de direito e dignidade humana28. 
 

Já a década de 90 ficou caracterizada pela desmobilização dos 

movimentos populares, contribuindo para tanto, duas questões de grande 

importância para esse processo: a globalização e o neoliberalismo. Assim, as 

questões relacionadas à desregulamentação, à crise do Estado influenciaram 

tanto na organização dos movimentos, quanto nas demandas por direitos, tendo 

em vista a repercussão da conjuntura política nas conquistas jurídicas dos 

movimentos populares em décadas anteriores. 

 

Apesar da desmobilização dos movimentos populares na década de 

90, houve, por outro lado, uma maior institucionalização, no plano das 

                                                 
28 HERKENHOFF, João Baptista. Movimentos sociais e direito . Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004, p. 25. 
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organizações populares, através das ONGs (organizações não-governamentais), 

caracterizadas por serem entidades privadas vinculadas aos setores populares; 

não simples associações civis, mas mediadores de grupos mobilizadores; pela 

complexidade na organização interna, sem objetivarem fins lucrativos; pela 

atuação na defesa de direitos, na fiscalização das ações do Estado e na promoção 

de atividades educativas29. 

 

Em síntese, a década de 90 representou para os movimentos 

populares, um período de crise de mobilização, no entanto, apresentou uma maior 

institucionalização através das ONGs, que se mostraram responsáveis para o 

assessoramento dos sujeitos coletivos. 

 

Ponto relevante para a análise desses momentos históricos no 

processo de formação dos movimentos sociais brasileiros é como a esfera jurídica 

respondeu a essas demandas populares. A resposta a essa questão nos remonta 

ao desenvolvimento das Assessorias Jurídicas Populares, cujas primeiras 

experiências ocorreram no campo da advocacia militante e da assessoria 

universitária, marcadamente nos anos 80 e 90, através dessas entidades referidas 

por Wolkmer: 

AJUP (Instituto de Apoio Jurídico Popular – Rio de Janeiro); GAJOP 
(Gabinete de Assessoria às Organizações Populares – Olinda, 
Pernambuco); PAJ (Projeto de Assessoria Jurídica da Pró-reitoria 
Comunitária da Universidade Católica de Salvador); Comissão de 
Justiça e Paz da Arquidiocese de Salvador (Bahia); Acesso à Cidadania 
e Direitos Humanos (Porto Alegre/RS); o Serviço de Assessor ia Jurídica 
Universitária da Faculdade de Direito da UFRGS (SAJU – Porto 

                                                 
29 LUZ, Vladimir de Carvalho. Assessoria Jurídica Popular no Brasil : paradigmas, formação 
histórica e perspectivas. 1.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.106-107. 
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Alegre/RS); o Serviço de Apoio Jurídico Popular (SAJU – Universidade 
Federal da Bahia) todos no Brasil e, na América Latina, o Instituto de 
Servicios Legales Alternativos (ILSA – Colômbia)30. 

 

Assim, surgem as iniciativas de Assessoria Jurídica Popular no 

Brasil, para atender as demandas dos movimentos sociais, quanto à conquista, 

defesa, promoção e efetivação de direitos humanos. A seguir, trataremos das 

características da Assessoria jurídica Popular. 

 

3.3 Características 

 

Após a análise do referencial teórico que fundamentou a formação 

de grupos de Assessoria Jurídica Popular, bem como do histórico de formação 

dos movimentos sociais que provocaram na esfera jurídica a criação desses 

grupos de assessoria, é importante elucidar as características do movimento de 

Assessoria Jurídica Popular e o que o diferencia da mera assistência judiciária 

prestada aos pobres. 

 

De início, vale relembrar que a Assessoria Jurídica Popular surge 

como uma proposta alternativa de prática jurídica que atendesse às demandas 

populares dos movimentos sociais, sujeitos coletivos de direitos. Por esta razão, 

impõe-se afirmar que a demanda preferencial da Assessoria Jurídica Popular 

reside no campo das causas coletivas ou nas causas individuais de repercussão 

coletiva que representem a luta dos movimentos sociais na conquista de direitos. 

                                                 
30 WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo Jurídico  – fundamentos de uma nova cultura no direito. 
São Paulo: Alfa Omega, 2001, p. 303. 
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Não se resumem aos processos desencadeados no Poder Judiciário, mas 

englobam as pautas reivindicatórias junto ao Poder Executivo e ao Legislativo, 

diferentemente da assistência judiciária tradicional que privilegia as causas 

tradicionais individuais, em razão mesmo de predominar na sociedade uma visão 

individualista, de competitividade, ideais marcadamente de cunho liberal. 

 

A Assessoria Jurídica Popular surge a partir de uma reflexão ampla 

sobre os problemas sociais, de forma que as causas dos movimentos populares 

são conscientemente tratadas e percebidas como expressão de toda uma 

estrutura de opressão. Nessa linha, cada questão tratada pela Assessoria Jurídica 

Popular representa um passo a ser dado em busca da emancipação humana e da 

transformação social. Já na assistência judiciária, a causa trabalhada representa 

um fim: o de resolver judicialmente determinado problema pontual. Para se 

contrapor a esse tipo de prática tradicional, a Assessoria Jurídica Popular faz uso 

dos ensinamentos de Paulo Freire e do acúmulo político dos movimentos sociais a 

respeito da Educação Popular, que visa proporcionar aos oprimidos um despertar 

crítico acerca das questões que geram as injustiças sociais. Assim, a dialética 

proposta por Paulo Freire nos processos educacionais, aplicados na vivência das 

assessorias com os movimentos, ocasionam não só a resolução imediata de 

determinado problema, mas promovem uma criticidade nos sujeitos da relação, o 

que contribui para a superação da sofrível realidade dos oprimidos, bem como 

provoca a transformação do próprio Direito. É importante citar nesse sentido a 

lição do professor Jacques Távora Alfonsin, alertando também para os perigos 
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que podem acometer a prática da Assessoria Jurídica Popular, tornando-a uma 

atividade repressora: 

O equipar-se jurídica, técnica e eticamente – repita-se ainda outra vez – 
para discernir, a cada passo, a cada interpretação de norma, a cada 
estimativa de valor, todo o universo das questões que se encontram por 
trás da ‘causa’ a ela confiada, é condição mínima para que a prestação 
do serviço de assessoria não se deixe dominar, acentuando formas 
mistificadas de opressão dos assistidos, como o próprio Estado faz 
quando atomiza, dispersa, trivializa, desideologiza os conflitos 
econômicos sem, contudo, resolvê-los31. 

 

Na atuação da Assessoria Jurídica Popular, a participação dos 

sujeitos assessorados é fundamental, pois as questões trabalhadas vão além de 

meros atos processuais. Na verdade, as questões da Assessoria Jurídica Popular 

se constituem nas bandeiras políticas dos movimentos sociais, cujo trato supera 

as fases de um processo judicial, passando por contestação, reivindicação e 

participação na elaboração de políticas públicas em busca de um amplo acesso à 

justiça, e não somente ao Judiciário. Até mesmo nos processos judiciais, a 

participação dos movimentos sociais se torna efetiva na sensibilização dos órgãos 

julgadores para as mazelas sociais que se apresentam no caso concreto.  Já os 

serviços legais tradicionais atuam de maneira a centralizar todo o trabalho 

referente à causa, implicando uma apatia do assistido que quase não participa da 

postulação da demanda, deixando tudo a cargo do advogado, “detentor de todo o 

conhecimento”, que irá resolver o problema. Essa idéia é derivada da sacralização 

do Direito, que distancia o assistido da sua própria demanda, em função do 

formalismo com que são tratadas as causas. Nessa linha, explica o professor 

                                                 
31 ALFONSIN, Jacques Távora. Dos nós de uma lei e de um mercado que prendem e ex cluem 
aos nós de uma justiça que liberta . In: DORA, Denise Dourado (Org.). Direito e mudança social. 
Rio de Janeiro:Renovar, 2002, p. 373. 



 42

Celso Campilongo, um dos pioneiros no Brasil no que tange à afirmação teórica da 

Assessoria Jurídica Popular: 

O formalismo no atendimento à clientela vai, através de uma série de 
índices, estabelecendo uma subordinação do cliente ao saber do 
profissional. Da indumentária ao vocabulário, do local de atendimento à 
postura na relação dialógica, do manuseio dos códigos ao diploma 
pendurado na parede, tudo cria um ambiente desconhecido e enigmático 
para a clientela. A gravata, o palavreado difícil, a sala acarpetada, o 
problema constrangedor (a separação, o despejo, o crime), os livros e a 
autoridade técnica do bacharel determinam o lugar de quem fala e de 
quem ouve. Ao cliente cabe expor seu problema ao jurista, assinar a 
procuração, se for o caso, e retornar para casa. A partir daí, quem age e 
controla a situação é o advogado. Os tecnicismos dos procedimentos 
judiciais, aliados à demora dos processos, tornam o cliente anestesiado 
diante da lide32. 

 

O distanciamento do assistido da sua causa não é menos nocivo à 

Justiça do que a distância da assessoria com relação à realidade social. É por 

esta razão que afirma Miguel Pressburger, sobre o envolvimento do advogado 

com as questões sociais, formulando também uma crítica ao ensino jurídico, que 

será tratado no capítulo seguinte: 

Um advogado que nunca viu os operários na fábrica, nunca foi ao campo 
saber como o lavrador dá duro sol a sol, nunca subiu o morro e 
conheceu a situação dos favelados, não consegue imaginar o que as 
pessoas simples pensam sobre o Direito e a Justiça. Só fica sabendo 
aquilo que os professores ensinam na escola, aquilo que o juiz acha lá 
no tribunal, aquilo que os colegas discutem nos escritórios. Mas, nem o 
professor, nem o juiz e nem a maioria dos colegas conheceu uma fábrica 
por dentro, foi à roça, ou subiu na favela33. 

 

É importante perceber que as questões relacionadas aos 

movimentos sociais que impulsionam a atuação das assessorias não se resumem 

a demandas jurídicas, mas passam por outras áreas do saber. Daí, a importância 

                                                 
32 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Assistência jurídica e realidade social : apontamentos para 
uma tipologia dos serviços legais. In: AJUP - Instituto de Apoio Jurídico Popular. Discutindo a 
assessoria popular. Rio de Janeiro: FASE, 1991. (Seminários, n. 15), p. 91. 
33 PRESSBURGER, Miguel. [Apresentação]. Um trabalhador que fala : o direito, a lei e a justiça. 
Rio de Janeiro: AJUP - Instituto de Apoio Jurídico Popular /FASE, 1988. (Socializando 
conhecimentos, n. 5), p. 3. 
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de uma abordagem interdisciplinar para o trabalho da Assessoria Jurídica Popular. 

Por outro lado, conforme afirma Campilongo, apregoando a falta do caráter 

interdisciplinar da mera assistência judiciária, “os serviços legais tradicionais, 

exatamente por seu apego às estratégias forenses, são formados por equipes com 

profissionais saídos exclusivamente das faculdades de direito”34. Como afirmado 

anteriormente, a finalidade da Assessoria Jurídica Popular não é imediatista, pois 

seu compromisso é com a transformação social que demanda tempo, constância e 

um grande acúmulo de experiências, de forma que o uso de outras áreas 

científicas e também do saber popular fazem parte da sua atuação. 

 

Outro marco diferencial entre Assessoria Jurídica Popular e a 

assistência judiciária reside no campo ético. Diferenciando as práticas jurídicas 

inovadoras dos serviços jurídicos tradicionais, no que diz respeito à postura ética, 

Campilongo afirma o seguinte: 

Serviços jurídicos tradicionais e inovadores poderiam ser divididos, 
segundo a postura ética, em princípio, da seguinte forma. Os primeiros 
orientariam-se por uma conduta cimentada com a consolidação das 
economias de mercado: individualismo, concorrência, calculabilidade 
econômica, não intervenção do Estado na economia, separação entre 
Estado e sociedade, Os segundos caracterizariam-se pela adoção da 
lógica de correção dos erros ou superação completa das economias de 
mercado: coletivismo, solidariedade, planejamento centralizado, 
intervenção estatal no domínio econômico, relativa indistinção entre 
Estado e sociedade35. 

 

                                                 
34 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Assistência jurídica e realidade social : apontamentos para 
uma tipologia dos serviços legais. In: AJUP - Instituto de Apoio Jurídico Popular. Discutindo a 
assessoria popular. Rio de Janeiro: FASE, 1991. (Seminários, n. 15), p.19. 
35 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Assistência jurídica e realidade social : apontamentos para 
uma tipologia dos serviços legais. In: AJUP - Instituto de Apoio Jurídico Popular. Discutindo a 
assessoria popular. Rio de Janeiro: FASE, 1991. (Seminários, n. 15), p. 21-22. 
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Arrematando a idéia que fomenta a prática da Assessoria Jurídica 

Popular, é importante citar a professora Christianny Diógenes Maia para concluir o 

presente capítulo: 

Por fim, destaca-se que a essência da Assessoria Jurídica Popular está 
na abordagem emancipatória em que baseia suas ações e no 
fundamento do Direito entendido como instrumento de transformação 
social, bem como no compromisso do assessor jurídico popular com a 
luta das classes populares em defesa e promoção dos direitos humanos 
e fundamentais, por uma sociedade mais justa, mais igual e mais 
humana.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 MAIA, Christianny Diógenes. Assessoria Jurídica Popular – Teoria e Prática Emancipatória. 
Universidade Federal do Ceará - UFC, 2006. Dissertação de mestrado, p. 18. 
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4 ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR UNIVERSITÁRIA 

 

Após analisarmos a Assessoria Jurídica Popular, enquanto 

movimento do Direito, cujo campo de atuação pode se desenvolver tanto na 

advocacia militante, quanto nas assessorias universitárias, tendo como base o 

referencial da Teoria Crítica do Direito e do Direito Alternativo, a formação das 

assessorias aos movimentos sociais e as características da Assessoria Jurídica 

Popular, passamos a estudar os projetos universitários que atuam sob essa 

perspectiva. 

 

Inicialmente, vale ressaltar que, durante algum tempo, até mesmo a 

defesa dos direitos das classes populares e dos movimentos sociais permaneceu 

reproduzindo práticas jurídicas tradicionais, com o uso apenas da dogmática 

jurídica tradicional nas petições judiciais, com o distanciamento do povo com 

relação ao Judiciário, com o conhecimento do direito exclusivamente sob o poder 

dos advogados. As práticas de advocacia popular em determinada época se 

limitaram, portanto, a garantir o acesso ao Judiciário, mas não efetivaram um 

amplo acesso à justiça, com o exercício pleno da cidadania pelos movimentos 

sociais, conforme os princípios da Assessoria Jurídica Popular. 

 

Para a superação deste paradigma, seria fundamental a participação 

da universidade na desmistificação do Direito para as classes populares. Desta 

forma, a integração da universidade com os movimentos sociais contribuiu 

sobremaneira para o desenvolvimento de uma relação não hierarquizada entre os 
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saberes científico, técnico e popular; para a construção da cidadania a partir das 

demandas populares; para o uso do Direito em prol da transformação social; para 

a participação efetiva dos movimentos sociais; não só nos conflitos judiciais, mas 

na formulação e execução de políticas públicas; para a promoção de direitos 

humanos e garantia de um amplo acesso à justiça. 

 

Nesse sentido, foi se consolidando no Brasil, no fim do período de 

Ditadura Militar, na década de 1980, o movimento de Assessoria Jurídica Popular, 

acompanhando o surgimento de novos movimentos sociais e a redemocratização 

do país. Desta forma, as discussões que envolveram a Constituição Federal de 

1988 e a consagração de direitos fundamentais como núcleo da Carta Magna 

contribuíram tanto para a mobilização destes movimentos, quanto para a atuação 

das Assessorias Jurídicas Populares. 

 

Paralelamente, nas universidades, e especificamente nas faculdades 

de Direito, foram desenvolvidas discussões acerca das Teorias Críticas do Direito, 

do Direito Alternativo, do Pluralismo Jurídico, de um direito formado a partir das 

demandas populares. Marco deste momento histórico, é a criação do projeto da 

UnB O direito achado na rua. A concepção do projeto se baseava na idéia de que 

o conhecimento não é produzido somente na academia e que o direito não é só 

aquele que emana dos órgãos oficiais, mas que as experiências populares 

constroem conhecimentos e também direitos. 
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Baseados no direito achado na rua, foram criados em diversas 

faculdades de Direito do Brasil projetos de Assessoria Jurídica Popular 

Universitária. Os grupos de Assessoria Jurídica Popular Universitária objetivam 

desenvolver uma extensão comprometida com as causas dos movimentos 

populares, com a promoção de direitos humanos e com a transformação social; 

transformar o ensino jurídico, ainda marcado pelo tradicionalismo e dogmatismo; 

além de desenvolver pesquisas jurídicas pautadas nos temas que envolvem os 

movimentos sociais e a Assessoria Jurídica Popular. 

 

A formação histórica dos projetos e sua articulação pode ser bem 

observada na dissertação de mestrado da professora Christianny Diógenes Maia: 

A organização desses projetos nas Faculdades de Direito despontaram 
através do Movimento Estudantil, principalmente nos Encontros 
Nacionais de Estudantes de Direito – ENED, nos quais se criaram 
espaços especiais de discussão sobre essa nova prática e sobre os 
novos paradigmas para a Ciência Jurídica, como os ENAJU – Encontros 
Nacionais de Assessoria Jurídica Universitária. Neste contexto, 
surgiram, em diversas faculdades, os serviços de assessoria jurídica 
popular, como projetos de extensão que desenvolvem suas atividades 
também no âmbito do ensino e da pesquisa universitária. 
 
Como exemplo desses projetos de extensão, temos, aqui em Fortaleza, 
o CAJU – Centro de Assessoria Jurídica Universitária e o NAJUC – 
Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitária, ambos da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal do Ceará – UFC, bem como, o SAJU – 
Serviço de Assessoria Jurídica Popular, na UNIFOR – Universidade de 
Fortaleza. 
 
Tais projetos, bem como os de outras cidades brasileiras que 
desenvolvem a mesma prática, fazem parte da RENAJU – Rede 
Nacional de Assessoria Jurídica Universitária, que, além de manter um 
grupo na Internet, realiza encontros nacionais, a fim de trocar 
experiências e amadurecer as discussões sobre essa prática 
extensionista da Assessoria Jurídica Popular, fortalecendo, assim, o 
movimento37. 
 

                                                 
37 MAIA, Christianny Diógenes. Assessoria Jurídica Popular – Teoria e Prática Emancipatória. 
Universidade Federal do Ceará - UFC, 2006. Dissertação de mestrado, p. 109-110. 
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Ainda de acordo com as observações da professora: 

A Assessoria Jurídica Popular Universitária pauta duas importantes 
discussões que consideramos essencial apresentar aqui, pois tratam de 
peculiaridades à atuação do movimento no âmbito universitário, que 
dizem respeito às discussões sobre uma concepção de extensão 
universitária e à crítica ao ensino jurídico – além das temáticas que 
envolvem a própria prática da AJP de uma maneira geral, como a 
relação com os movimentos populares, os debates sobre uma teoria 
crítica do direito, pluralismo jurídico, cidadania, teoria do estado, o papel 
do Poder Judiciário etc38. 

 

Desta forma, analisaremos cada uma dessas discussões. 

 

4.1 Concepção de Extensão Universitária 

 

Nos cursos de Direito, os projetos de extensão mais tradicionais se 

caracterizam exatamente pela prestação da assistência judiciária a quem não 

pode pagar advogado, no intuito de promover o acesso ao Judiciário à população 

hipossuficiente. No entanto estes projetos de assistência judiciária são fortemente 

marcados pelo assistencialismo, não promovendo significante transformação 

social. 

 

De fato, as práticas jurídicas tradicionais se manifestaram também 

nos projetos de extensão dos cursos de Direito. O elitismo, o individualismo, a 

hierarquia do conhecimento técnico sobre o popular, a distância do povo com 

relação ao Judiciário são características que permaneceram nestes projetos, 

                                                 
38 MAIA, Christianny Diógenes. Assessoria Jurídica Popular – Teoria e Prática Emancipatória. 
Universidade Federal do Ceará - UFC, 2006. Dissertação de mestrado, p. 110. 



 49

apesar de se destinarem a atender os direitos da população carente, tendo em 

vista uma idéia de responsabilidade social que a universidade deveria assumir. 

 

A Assessoria Jurídica Popular Universitária surge em contraponto às 

práticas jurídicas de extensão universitária marcadas pelo assistencialismo. 

Baseados no projeto do Direito achado na rua, os núcleos universitários pautados 

na Assessoria Jurídica Popular propõem uma extensão sob a perspectiva de troca 

de saberes entre a universidade e os movimentos sociais, pois acreditam que a 

integração entre estes entes aponta para um crescimento de ambos. Os 

movimentos sociais evoluem porque se utilizam do conhecimento trabalhado nas 

universidades, através das atividades de ensino, pesquisa e extensão; e as 

universidades se legitimam quando se aproximam dos movimentos sociais, 

cumprindo a sua função social, além de evoluir no que concerne ao 

enriquecimento político e cultural. 

 

Na perspectiva dos projetos universitários que desenvolvem a 

Assessoria Jurídica Popular, a extensão é mais do que uma prática, pois a 

integração com os movimentos sociais representa um vasto campo para o 

desenvolvimento de pesquisa, bem como alternativas para a humanização do 

ensino. Daí é que, pela lição de Santos: 

Numa sociedade cuja quantidade e qualidade de vida assenta em 
configurações cada vez mais complexas de saberes, a legitimidade da 
universidade só será cumprida quando as atividades, hoje ditas de 
extensão, se aprofundarem tanto que desapareçam enquanto tais e 
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passem a ser parte integrante das atividades de investigação e de 
ensino39. 

 

No intuito de instrumentalizar os movimentos sociais, principais 

sujeitos da transformação social, os projetos de Assessoria Jurídica Popular 

Universitária pautam a sua atuação na educação em direitos humanos voltada a 

comunidades populares. 

 

4.2 Crítica ao Ensino Jurídico 

 

Tal como se apresentam predominantemente os profissionais de 

Direito para a sociedade é a forma como o ensino jurídico é desenvolvido nas 

universidades brasileiras: elitista, conservador, tradicional, tecnicista, distante da 

realidade da maioria da população. 

 

Assim, o movimento de Assessoria Jurídica Popular Universitária, 

como estratégia de atuação em prol de um Direito mais humanista e de uma 

universidade que cumpra com sua função social, a partir da crítica ao modelo 

tradicional de ensino jurídico, propõe novas formas de desenvolvimento da 

educação jurídica, pautada na promoção de direitos humanos e no Direito como 

instrumento de reivindicação dos movimentos sociais. 

 

                                                 
39 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice – o social e o político na pós-
modernidade . São Paulo: Cortez, 1995. p. 225. 
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O envolvimento das faculdades de Direito com grupos de excluídos 

socialmente permite que os estudantes desenvolvam uma visão crítica do Direito, 

com o viés humanista mais trabalhado. As iniciativas de extensão universitária 

fundamentadas na Assessoria Jurídica Popular contribuem para que o Ensino 

Jurídico seja também mais voltado para a humanização do Direito. 

 

Nesse sentido, Herkenhoff propõe uma educação humanizadora 

para os profissionais de Direito, de maneira a afirmar a necessidade de uma 

perspectiva humanista do Ensino Jurídico sem perder a excelência científica que 

deve marcar as faculdades de Direito, concluindo “que o ensino jurídico deve 

formar profissionais competentes, aptos a realizar os ofícios que lhes cabem, mas 

profissionais marcados por uma educação humanizadora, por uma visão 

humanista do Direito”40. 

 

Outro viés da crítica da Assessoria Jurídica Popular Universitária ao 

ensino jurídico tradicional passa pelo método usualmente desenvolvido nas 

faculdades de Direito, que pouco privilegia a participação dos estudantes no 

processo educacional. Sobre esse respeito, cabe citar a reflexão de Paulo Freire: 

A narração, de que o educador é sujeito, conduz os educandos à 
memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os 
transforma em ‘vasilhas’, em recipientes a serem ‘enchidos’ pelo 
educador. Quanto mais vá ‘enchendo’ os recipientes com seus 
‘depósitos’, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem 
docilmente ‘encher’ tanto melhores educandos serão’. Desta maneira, a 
educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os 
depositários e o educador o depositante. Em lugar de comunicar-se, o 
educador faz ‘comunicados’ e depósitos que os educandos, meras 
incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a 

                                                 
40 HERKENHOFF, João Baptista. Movimentos Sociais e direito . Porto Alegre: Livraria do 
advogado, 2004, p. 42. 
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concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação 
que se oferece aos educandos é a de receber os depósitos, guardá-los e 
arquivá-los41. 

 

O método que impera nas faculdades de Direito não contribui para o 

despertar crítico dos estudantes, não privilegia os questionamentos, não aproveita 

a criatividade com que podem ser tratadas as questões jurídicas e devem ser 

trabalhadas as atividades universitárias. 

 

Corroborando a proposta de maior participação dos estudantes na 

vida acadêmica, que inclui, mas também vai além das salas de aula, Herkenhoff 

aponta a direção que poderia ser tomada para um melhor aproveitamento do 

conhecimento jurídico no atual momento histórico de nossa sociedade: 

Que nossas Faculdades de Direito sejam uma trincheira de debate e 
vida democrática, cultivando elas próprias, na sua organização, uma 
democracia interna, através das relações alunos-professores-direção. 
Que essa relações nunca sejam de autoritarismo, de cassação do direito 
de reclamar, inclusive reclamar coletivamente42. 

 

Importante lição sobre democracia nas universidades e nas 

faculdades de Direito nos apresenta o autor, tendo em vista que as instituições de 

ensino ainda estão marcadas pelo pouco esercício de diálogo entre estudantes, 

professores e direção. Na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, 

o processo de discussão acerca do Plano Político Pedagógico realizado em 2006 

me pôde mostrar a resistência de vários professores quanto à participação dos 

estudantes na elaboração de propostas relativas ao Ensino Jurídico, bem como a 

                                                 
41 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido . 30. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001, p. 58. 
42 HERKENHOFF, João Baptista. Movimentos Sociais e direito . Porto Alegre: Livraria do 
advogado, 2004, p. 51. 
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apatia de maior parte dos estudantes no que diz respeito a este tema de maior 

relevância para o estudante de Direito. 

 

No sentido de propor uma transformação do Ensino Jurídico para a 

superação do conservadorismo e elitismo do Direito, bem como para a superação 

das mazelas sociais, aponta Christianny Diógenes Maia sobre a importância da 

Assessoria Jurídica Popular Universitária nesse aspecto: 

a consolidação de um modelo inovador de ensino jurídico passa pela 
própria concepção que se tem do Direito e de Sociedade. Por essa 
razão, é notória a importância dos projetos de assessoria jurídica 
popular universitária, que, como vimos, pautam suas ações no ideal de 
um Direito como instrumento de transformação social e na relação 
preferencial com os movimentos populares na luta por uma sociedade 
mais justa e democrática. Pois reivindicar um ensino jurídico “novo”, não-
dogmático, é uma tarefa que se impõe a todos quantos vêem no Direito 
um instrumento de libertação e de justiça social.43 

 

Para finalizar, vale novamente citar o professor João Baptista 

Herkenhoff, que sempre nos apresenta importantes lições de vida e de justiça, 

desta vez refletindo sobre o Direito que deve ser utilizado a serviço da pessoa 

humana: 

- que o Direito sirva à pessoa humana, à dignidade da pessoa humana; 
que outra valia terá, se isto não fizer? 
 
- que nós, juristas, emprestemos nossa colaboração e a força de nossa 
liderança à obra de construção de uma sociedade mais justa; não 
estamos de mãos vazias se falharmos neste propósito? 
 
- que o Direito pelo qual lutamos, que o Direito a que servimos, que o 
Direito ao qual juramos fidelidade nos esponsais da juventude, contribua 
para o resgate ao humanismo, nesta época que inverte valores, que 
exige certificado de consumidor, não apenas daqueles que penetram 
nos shopping center, mas de todos que desejam ter reconhecida sua 
condição de seres humanos; 
 

                                                 
43 MAIA, Christianny Diógenes. Assessoria Jurídica Popular – Teoria e Prática Emancipatória. 
Universidade Federal do Ceará - UFC, 2006. Dissertação de mestrado, p. 118. 
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- que apesar de todas as forças contrárias, que apesar de todos os 
desalentos possíveis, que apesar da dificuldade de resistir, que apesar 
de nos sentirmos às vezes um rato à face do leão, que apesar de tudo... 
 
- a crença nos dê suprimento, 
 
- a união de propósitos nos dê coragem, 
 
- as vitórias parciais de cada dia nos assegurem que o futuro chegará.44 

 

 

4.3 Centro de Assessoria Jurídica Universitária – C AJU/UFC 

 

Sob a perspectiva da Assessoria Jurídica Popular Universitária, eis 

que em 1998 é formalizada a existência do CAJU – Centro de Assessoria Jurídica 

Universitária, projeto de extensão da UFC, criado a partir da iniciativa de 

estudantes, que tiveram acesso às discussões sobre Teorias Críticas do Direito, 

Direito Alternativo, Assessoria Jurídica Popular, através de encontros do 

Movimento Estudantil. Estes estudantes que se organizaram para fundar o CAJU 

contaram com o apoio de professores do mestrado e da graduação do curso de 

Direito da UFC para registrar e desenvolver o projeto, cujo objetivo geral se 

constitui em: 

[...] preparar assessores jurídicos populares na área de direitos humanos 
através de formação jurídica, política, social e humanística, baseada em 
atuação nos âmbitos de ensino, pesquisa e extensão universitários, 
concretizando a integração recíproca Universidade/Comunidade e 
buscando proporcionar amplo acesso à justiça, a construção coletiva de 
cidadania e a efetiva transformação social através da prática jurídica 
popular45. 

 

                                                 
44 HERKENHOFF, João Baptista. Movimentos Sociais e direito . Porto Alegre: Livraria do 
advogado, 2004, p. 55. 
45 UFC. Projeto Centro de Assessoria Jurídica Universitária – CAJU. Fortaleza: UFC, Pró-Reitoria 
de Extensão, 1998, p. 2. 
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No início da sua existência, o CAJU privilegiou as discussões acerca 

dos Direitos Humanos, Teorias Críticas do Direito, Direito Alternativo, Assessoria 

Jurídica Popular etc. Com o acúmulo de discussões e experiências de outros 

projetos de Assessoria Jurídica Popular, o CAJU passou a desenvolver diversas 

ações para a promoção de Direitos Humanos em parceria com Movimentos 

Sociais, notadamente com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, 

Movimento pela Reforma Urbana, pelo Direito à Educação, de Defesa dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, Movimento GLTB (Gays, Lésbicas, Bissexuais, 

Travestis, Transexuais e Transgêneros) etc., bem como privilegiou o 

desenvolvimento de atividades acadêmicas que visassem contribuir com a 

formação intelectual dos seus membros e de outros estudantes interessados nas 

discussões acerca da Assessoria Jurídica Popular. 

 

Por outro lado, o CAJU também primou, ao longo de sua história, 

pela participação no Movimento Estudantil, defendendo a democratização da 

universidade, um ensino jurídico pluralista, uma extensão comprometida com a 

causa dos movimentos sociais e o Direito como instrumento da transformação 

social. Desta forma, em um dos planejamentos estratégicos ocorridos 

semestralmente no projeto, foi elaborada a missão do CAJU, que podemos extrair 

da Dissertação de Mestrado da professora Christianny Diógenes Maia: 

A missão do CAJU é: trabalhar para a transformação da sociedade 
visando a emancipação humana, um amplo acesso à justiça e a 
construção coletiva da cidadania, através da realização e difusão da 
assessoria Jurídica Popular; preparar assessores jurídicos populares na 
área de direitos humanos, mediante uma formação jurídica, política, 
social e humanística; atuar interdisciplinarmente nos âmbitos de ensino, 
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pesquisa e extensão universitária; defender uma universidade pública, 
gratuita, de qualidade e a serviço de todos46. 

 

Além de desenvolver as atividades tipicamente universitárias de 

ensino, pesquisa e extensão, o CAJU participa de diversas articulações junto a 

entidades governamentais, ONGs, movimentos sociais visando construir redes de 

defesa e promoção de direitos humanos. Podemos citar a participação do projeto 

no Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de 

Alencar, vinculado à Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembléia 

Legislativa do Estado do Ceará, no NUHAB – Núcleo de Habitação e Meio 

Ambiente, que trata da questão da reforma urbana e do direito à cidade, dentre 

tantas outras. 

 

O presente tópico tem o objetivo de contextualizar o CAJU dentro da 

Universidade Federal do Ceará, apontando o potencial do projeto na promoção de 

direitos humanos, através da integração da universidade com os movimentos 

sociais, com a finalidade de se construir coletivamente, a partir do conhecimento 

popular aliado ao conhecimento científico, novos caminhos para uma sociedade 

justa. Para tanto, passaremos a apresentar algumas atividades desenvolvidas pelo 

CAJU em parceria com movimentos sociais. 

 

 

 

                                                 
46 MAIA, Christianny Diógenes. Assessoria Jurídica Popular – Teoria e Prática Emancipatória. 
Universidade Federal do Ceará - UFC, 2006. Dissertação de mestrado, p. 122. 
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4.3.1 Parceria com o movimento dos trabalhadores rurais sem-terra – MST 

 

As atividades em parceria entre o CAJU e o MST são efetivadas 

através do desenvolvimento de práticas pedagógicas no sentido de 

instrumentalizar o movimento sobre os direitos de que são titulares. Assim, 

observa Christianny Diógenes Maia: 

Durante esses anos, diversas parcerias foram estabelecidas e vários 
grupos foram assessorados pelo CAJU. Um dos mais significantes 
destes trabalhos foi realizado junto ao MST – Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra, a partir de um convite do setor de 
direitos humanos do movimento, com o qual se realizaram oficinas sobre 
direitos fundamentais, direito penal, direito comercial e do consumidor, 
no ano de 2000, em um acampamento em Fortaleza, em frente ao 
INCRA e em assentamentos rurais do Ceará (nas cidades de Canindé, 
Amontada e Crateús)47. 

 

Os encontros promovidos sempre são proveitosos, tanto para o 

movimento quanto para os projetos, pois os movimentos passam a ter acesso a 

conhecimentos técnico-jurídicos que instrumentalizam sua luta, e os projetos 

ganham acúmulo político e cultural com o movimento social de maior expressão 

no Brasil, o MST. 

 

Em entrevista realizada com a Secretária Estadual do MST no 

Ceará, Maria de Jesus, que transcreveremos a seguir, pode-se perceber a riqueza 

das atividades desenvolvidas pelo CAJU, os outros projetos da REAJU e MST no 

Ceará48: 

                                                 
47 MAIA, Christianny Diógenes. Assessoria Jurídica Popular – Teoria e Prática Emancipatória. 
Universidade Federal do Ceará - UFC, 2006. Dissertação de mestrado, p. 121-122. 
48 Os trechos citados correspondem à degravação de entrevista realizada em 06 de junho de 2008 
com a Dirigente do MST no Ceará, Maria de Jesus. 
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Valorizamos muito a excelência do CAJU, do SAJU e do NAJUC, 
projetos aqui do Ceará, pois são uma experiência muito importante para 
a conscientização, o esclarecimento dos trabalhadores sobre os seus 
direitos, sobre como proceder diante de uma infração, seja jurídica, seja 
policial. No caso do MST o trabalho desenvolvido em parceria, em 
conjunto foi de muito valor para o processo interno, inclusive de 
capacitar os militantes para os nossos enfrentamentos: diante de um 
despejo, como se comportar; diante de uma prisão, como se comportar. 
Instrumentalizar os trabalhadores sobre esses conhecimentos jurídicos. 
[...] 
Vivemos em um país em que a elite diz que lei deve ser aplicada. 
Entendemos que existem algumas questões no Ceará que merecem a 
intervenção dos movimentos sociais. No caso dessas empresas de 
fruticultura, elas exigem que o trabalhador trabalhe por 14 horas.  
[...] 
Estamos voltando a um processo de escravização. Direitos trabalhistas 
não existem. Então acho que o papel da universidade é ajudar a romper 
o silêncio sobre os grandes projetos do capital, no sentido de dominar os 
trabalhadores, dominar os assalariados, dominar a comunidade.  

 

Questionada se efetivamente a universidade cumpre sua função 

social, a Secretária Estadual do MST responde negativamente, afirmando que as 

iniciativas da Assessoria Jurídica Popular Universitária são importantes, mas 

constituem atividades pontuais, e os movimentos sociais carecem de uma política 

educacional, que passa pela universidade, de caráter institucional e permanente: 

Hoje, o que os movimentos sociais têm conseguido da universidade tem 
sido a partir da própria luta dos movimentos, pois não sentimos uma 
abertura. A cada dia que passa a universidade, até mesmo as 
universidades públicas estão se fechando em projetos privatistas. 
[...] 
Infelizmente, o projeto da universidade é o projeto dominante. Mas há 
dentro da universidade abertura para um projeto democrático socialista. 
Também há isso dentro da universidade, pois o nome já diz, 
universidade. Há muitas iniciativas que fortalecem o movimento popular, 
no entanto, essas iniciativas são experiências, não são os principais 
projetos da universidade, pois são pontuais. 

 

Sobre a superação das iniciativas pontuais para um estágio de 

política institucional permanente que vise contribuir com a luta popular e também 

com a sociedade, analisa a militante do MST: 

[...] as experiências populares têm que se transformar em uma política 
da universidade, uma ação estratégica, uma ação concreta de extensão. 
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O CAJU é um exemplo dessas ações de extensão, mas possui seus 
limites, pois tanto CAJU como NAJUC não têm financiamento, e quando 
têm é precário. 
[...] 
Primeiramente seria interessante fortalecer essas iniciativas; ter uma 
extensão permanente, não pontual. Por exemplo, essas experiências 
são muito mais iniciativas dos estudantes do que da instituição e dos 
professores, pois os movimentos sociais têm tido muito mais uma 
sensibilização dos estudantes do que dos professores. A própria 
instituição, o próprio curso deveria promover ações não só para quem 
tem afinidade com o Direito, mas para todos que necessitam conhecer 
seus direitos, como os sem-terra, os sem-teto. Direito à moradia, direitos 
sociais, direitos humanos. Quantas violações de direitos humanos não 
ocorrem todos os dias nessa periferia? 

 

Analisando as possibilidades de integração entre a universidade e os 

movimentos sociais para, desta vez, promover o enriquecimento dos 

conhecimentos trabalhados na academia, através do saber popular e do acúmulo 

político dos movimentos sociais, afirma: 

Eu acho que tem conhecimento nos movimentos sociais que as 
universidades não têm. E esse conhecimento quando interage, quando 
há uma integração, há um grande enriquecimento. Por exemplo, eu vejo 
que a pesquisa voltada para os movimentos sociais é um campo pouco 
trabalhado. Às vezes questionam o que têm os movimentos sociais para 
ser pesquisado. Os movimentos sociais discutem muitas questões. Hoje 
discutimos bastante a questão ambiental, a questão da alimentação 
pelos transgênicos, a questão da economia. São pontos estratégicos. 
Precisamos de leis [...] a nosso favor. Precisamos de leis a favor das 
lutas camponesas, a favor da reforma agrária, a favor dos movimentos 
sociais, principalmente nessa conjuntura de criminalização dos 
movimentos. Nós temos muito o que aprender convivendo com a 
universidade da mesma forma que a universidade tem muito o que 
aprender convivendo com os movimentos sociais.  
[...] 
A importância da integração está desde a vivência para conhecer o valor 
humano, comer a mesma comida nos assentamentos. Essa vivência 
humaniza as pessoas, tira essa idéia de que se eu estou bem, o resto 
deixo de lado, essa idéia individualista, desse mundo mesquinho [...], 
dessa sociedade mesquinha em que poucos têm tudo e milhões não têm 
nada. Esse modelo não se sustenta e já temos sintomas disso, como a 
miséria, a violência. 
[...] 
Acredito numa nova sociedade, e a universidade tem que fazer parte 
disso: mudar o mundo. É por isso que a gente luta, mas tem que haver 
muita luta mesmo! 
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Assim foi encerrada a conversa com a militante do MST no Ceará, 

demonstrando um pouco da enorme contribuição que os movimentos sociais 

podem proporcionar para a universidade e para a transformação da sociedade. 

 

4.3.2 Centro de Referência GLTB Janaína Dutra 

 

O Centro de Referência GLTB Janaína Dutra foi um projeto que fez 

parte da política da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República definida no Plano Plurianual – PPA 2004-200749, a partir da demanda 

do movimento GLTB por uma política pública voltada ao combate à discriminação 

contra homossexuais. A institucionalização da política constituiu o Programa Brasil 

sem Homofobia, que, por sua vez, previu a criação de Centros de Referência em 

vários estados brasileiros, coordenados por órgãos governamentais, ONGs, 

universidades etc., dependendo da realidade de cada estado, com o objetivo de 

promover e proteger os direitos humanos dos homossexuais. 

 

No estado do Ceará, o Grupo de Resistência Asa Branca – GRAB 

articulou a coordenação do projeto em parceria com o CAJU/UFC e também com 

o NUTRA/UFC – Núcleo de Psicologia do Trabalho, projeto de extensão do curso 

de Psicologia. O GRAB é uma ONG e sua história de luta se confunde com a 

articulação do movimento GLTB no Ceará: 

                                                 
49 CONSELHO Nacional de Combate à Discriminação. Brasil Sem Homofobia: Programa de 
combate à violência e à discriminação contra GLTB e promoção da cidadania homossexual. 
Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, 2004, p. 11. 
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 O Grupo de Resistência Asa Branca – GRAB foi fundado em 17/03/89, 
num contexto de violência crescente contra homossexuais. Em 1992, a 
entidade foi reconhecida com de Utilidade Pública Municipal. Em 1995, 
muito contribuiu para a aprovação da emenda à Lei Orgânica de 
Fortaleza, que garante mecanismos de enfrentamento à discriminação 
aos homossexuais. Em 1998, atuou diretamente para a aprovação da 
Lei Municipal 8.211/98 que pune práticas discriminatórias devido à 
orientação sexual50. 

 

A escolha do nome do projeto do Centro de Referência coordenado 

pelo GRAB homenageou Janaína Dutra, militante do movimento GLTB no Ceará e 

no Brasil: 

Janaína foi registrada na certidão de nascimento com o nome de Jaime 
César Dutra Sampaio. Cearense do município de Canindé tornou-se Dr. 
Jaime ao se formar em Direito. A tendência ao travestismo, porém, foi 
mais forte do que as convenções sociais e Jaime se assume travesti, 
passando a viver como Janaína. Foi a primeira, talvez a única vez em 
toda a história do Brasil, que uma travesti conseguiu sua carteira e 
filiação junto à OAB. Em 1989, tornou-se militante dos direitos humanos 
dos homossexuais, ocupando a vice-presidência do Grupo de 
Resistência Asa Branca (GRAB), de Fortaleza. Fundou a ATRAC, 
Associação de Travestis do Ceará, exerceu cargo na Secretaria de 
Direitos Humanos (suplente) da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas 
e Transgêneros, sendo Presidenta da ANTRA, Associação Nacional de 
Transgêneros, e membro do Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação. Figura das mais destacadas dentro do movimento “trans”, 
costumava sempre ter à mão cópia da Lei Municipal de sua cidade 
contra a homofobia, tendo participado de inúmeros congressos, mesas 
redondas e seminários sobre direitos humanos, aids, travestismo. 
Faleceu a 8 de fevereiro de 2004, aos 43 anos, em decorrência de um 
câncer no pulmão51. 
 

Tive a oportunidade de participar da articulação do projeto, 

representando o CAJU como estudante. Em seguida, também fui estagiário do 

Centro de Referência GLTB Janaína Dutra e do Projeto Vivenciando os Direitos. 

 

                                                 
50 Apresentação extraída da p. 2 da cartilha elaborada pela entidade no desenvolvimento do 
Projeto Vivenciando os Direitos, que tinha o objetivo de fortalecer as ações do Centro de 
Referência, se destinando à Assessoria Jurídica às pessoas vivendo com HIV/Aids no Ceará, cujo 
exemplar segue no Anexo B. 
51 CONSELHO Nacional de Combate à Discriminação. Brasil Sem Homofobia: Programa de 
combate à violência e à discriminação contra GLTB e promoção da cidadania homossexual. 
Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, 2004, p. 8. 
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 A experiência apontou diversas características da Assessoria 

Jurídica Popular, desde a interdisciplinaridade da atuação, pois a equipe era 

composta por profissionais de Direito, Psicologia, Ciências Sociais e Serviço 

Social, até a participação efetiva do movimento na elaboração das estratégias 

jurídicas e articulações políticas visando a conquista de direitos pelo segmento 

GLTB. Outro ponto a se destacar foi a repercussão que o projeto buscou promover 

nas universidades, através da apresentação do projeto em Encontros 

Universitários e Seminários de Direito e Psicologia, principalmente. 

 

4.3.3 Experiência na Comunidade Terra Prometida 

 

A Comunidade Terra Prometida surgiu em Fortaleza, no grande 

Pirambu, bairro estigmatizado pela violência que é explorada pela mídia policial, a 

partir da mobilização de famílias das proximidades articuladas com a Igreja 

Católica para lutar por moradia.  Desta forma, em 1990 ocorreu ocupação da área 

que passou a ser denominada Terra Prometida.  

 

No início, enfrentaram um suposto proprietário que tentou despejá-

los forçadamente, mas a resistência coletiva e o sonho do direito à moradia 

contribuíram para a permanência dos ocupantes, que se estende até os dias de 

hoje, sem que nenhuma comprovação acerca do título de propriedade do imóvel 

fosse apresentada. 
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Christianny Diógenes Maia descreve o primeiro contato entre a 

comunidade e o CAJU: 

O contato do CAJU com a Terra Prometida ocorreu por meio do relato 
de um dos seus moradores na ocasião de um curso sobre regularização 
fundiária promovido pela ONG CEARAH Periferia, em 2001. Foram 
iniciadas, a partir de então, visitas à comunidade e encontros com 
associação de moradores, com o intuito de conhecer melhor a realidade 
local e refletir sobre o trabalho que seria desenvolvido52. 

 

Após o primeiro contato, seguido de encontros e visitas dos 

estudantes do CAJU à comunidade, a temática a respeito da moradia digna e 

regularização fundiária preencheu as atividades. 

 

Assim, em parceria com o NUHAB – Núcleo de Habitação e Meio 

Ambiente e com a Associação de Moradores da Terra prometida, foi estruturado 

um projeto de regularização fundiária, desenvolvido nos anos seguintes, com o 

intuito de instrumentalizar a luta da comunidade na defesa de direitos e fortalecer 

a mobilização popular, através da regularização fundiária promovida a partir de 

atividades de diagnóstico, levantamento técnico de dados, oficinas e capacitações, 

e desenvolvimento de ação judicial e projeto urbanístico53. 

 

Foram interpostas ações de usucapião pelos moradores da Terra 

Prometida, através do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica 

Popular Frei Tito de Alencar, do qual faz parte o CAJU. 

                                                 
52 MAIA, Christianny Diógenes. Assessoria Jurídica Popular – Teoria e Prática Emancipatória. 
Universidade Federal do Ceará - UFC, 2006. Dissertação de mestrado, p. 124, em que a 
professora faz referência à ONG CEARAH Periferia, cuja sigla significa Centro de Estudos, 
Articulação.e Referência sobre Assentamentos Humanos. 
53 Sobre o processo de regularização fundiária e as atividades desenvolvidas na Terra Prometida, 
cf. MAIA, Christianny Diógenes. Assessoria Jurídica Popular – Teoria e Prática Emancipatória. 
Universidade Federal do Ceará - UFC, 2006. Dissertação de mestrado, p.124-130. 
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A experiência na comunidade Terra Prometida talvez tenha sido a 

principal atividade propriamente de Assessoria Jurídica Popular desenvolvida ao 

longo de sua existência. Tive a oportunidade de conviver com os moradores, 

através das oficinas e capacitações, das visitas às residências para a coleta de 

dados, das reuniões com a associação para a elaboração das estratégias de 

trabalho, das entrevistas para o desenvolvimento da ação judicial etc. 

 

Cada conversa com um morador, cada momento de 

confraternização, cada atividade pedagógica representou uma experiência 

transformadora em vários sentidos. A comunidade representada pela associação, 

através da mobilização, vem transformando a realidade dos moradores; a 

universidade, através do CAJU, pôde participar de uma experiência de 

mobilização popular que muito contribui para a conquista de direitos e para a 

transformação social. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho, abordamos, inicialmente, a integração da 

universidade com a sociedade e seus diversos segmentos. Tratamos das 

questões relativas à função social da universidade, desde que foi concebida a 

idéia de universidade até os dias de hoje, marcados pelas injustiças sociais e pelo 

pouco acesso da maioria da população brasileira aos conhecimentos trabalhos 

pela academia. 

 

Foi importante desenvolver no primeiro capítulo um raciocínio no 

sentido de refletir sobre a forma como a universidade se comporta diante das 

pressões advindas da sociedade, seja para aproximá-la dos detentores do capital, 

seja para envolvê-la nos problemas sociais existentes. Pudemos perceber a 

importância do movimento estudantil em se contrapor ao modelo de universidade 

que tendia a somente aplicar os conhecimentos produzidos em prol de grupos 

econômicos, provocando nas universidades discussões mais amplas sobre a 

sociedade e o papel da universidade na sua transformação. 

 

No entanto, verificamos que para uma política universitária 

efetivamente voltada às camadas populares e à transformação social, é preciso 

que haja uma maior participação da sociedade na elaboração e desenvolvimento 

dessa política, o que, de fato, nos dias atuais, está distante de acontecer. 
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Para tanto, iniciativas universitárias que valorizem o saber popular 

tanto o quanto o científico, que busquem a integração com os movimentos sociais 

para a construção de novos paradigmas na universidade se fazem necessárias. 

Desta forma, a Assessoria Jurídica Popular, enquanto movimento que se 

manifestou também nas universidades, foi apontada como alternativa para a 

promoção de direitos humanos e transformação social, através da integração da 

universidade com os movimentos sociais. 

 

Foi necessário, portanto, que analisássemos a Assessoria Jurídica 

Popular, o referencial teórico que fundamentou seu surgimento, seu histórico de 

envolvimento com os movimentos sociais e suas características, para que 

pudéssemos considerá-la como um instrumento dos movimentos sociais para a 

emancipação humana. 

 

No último capítulo, foi apresentada a Assessoria jurídica Popular 

Universitária, a articulação dos projetos com essa perspectiva de atuação por todo 

o Brasil, sua luta pela transformação da universidade, do Direito e da sociedade. 

 

Por fim, mereceu destaque o CAJU – Centro de Assessoria Jurídica 

Universitária e suas experiências de atuação junto a movimentos sociais no 

estado do Ceará, que tive a oportunidade de participar. 

 

A vivência de um estudante que participa de um projeto como o 

CAJU é uma experiência ímpar durante o curso de Direito, nos moldes em que o 
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ensino jurídico é ministrado atualmente. O predomínio das aulas ao estilo 

conferência, a apatia da maioria dos alunos, o autoritarismo de alguns dos 

professores, a ausência de troca de saberes com outros setores da sociedade 

levam o estudante a entrar em um verdadeiro marasmo acadêmico. Sequer as 

pesquisas de cunho mais conservador são incentivadas. Predomina na faculdade 

de Direito da UFC a idéia de que os estudantes devem assistir às aulas, estudar 

para as provas, se preparar para os concursos públicos e, quem sabe, algum dia 

ter algum poder institucional que possa ajudar a transformar o mundo. 

 

No entanto, ao participar do CAJU, movido por um sentimento maior 

que o do individualismo, o estudante percebe que a luta pela transformação da 

realidade é mais complexa que a simples vontade de algum profissional do Direito 

que pouco conheceu a realidade dos oprimidos. 

 

Para efetivamente contribuir com a transformação social, é preciso 

constância na atuação; é preciso identificar quem são os reais sujeitos da 

transformação social e da emancipação humana; é preciso sacrifício para assumir 

uma postura ética, principalmente quando o conforto e o senso comum do 

individualismo indicarem que é melhor se preocupar só consigo mesmo. 

 

Todas as experiências que vivenciei através do CAJU, nas reuniões 

com os outros companheiros estudantes, mas principalmente nas atividades junto 

aos movimentos sociais, me proporcionaram uma consciência de que dificilmente 

serei o responsável direto pela transformação social. No entanto, pude adquirir, de 
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igual forma, a consciência de assumir que a transformação da universidade, do 

direito e da sociedade passa também por mim e por cada estudante. A 

aprendizagem com os movimentos sociais nos transforma, a ponto de sairmos de 

uma visão messiânica, e ao mesmo tempo inocente, de que mesmo sozinhos 

temos o poder de realizar a justiça, para uma visão consciente de que temos de 

ser, através da produção científica ou através da atuação profissional jurídica, 

instrumento da luta dos movimentos sociais para os fins da justiça social. 
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