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RESUMO 

 

Tomamos como fenômeno a ser estudado em nossa pesquisa as práticas 
educativas do Lições de Cidadania. O Lições foi criado enquanto um projeto e 
posteriormente transformado em um Programa de extensão com foco em 
Educação Popular e Direitos Humanos, forjado na reflexão – ação – reflexão. 
Ele contribuiu com a reorganização do cenário da formação jurídica, da 
extensão universitária e da conjuntura política da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Circunscrevendo nosso estudo entre os anos de 2005 a 
2013, objetivamos identificar, problematizar e sistematizar os processos 
educativos do Lições, que aconteceram nesse período na UFRN e em 
comunidades com as quais os extensionistas dialogaram. Orientamo-nos, 
durante a pesquisa, por duas perguntas: Quais são os fundamentos educativos 
do Lições de Cidadania? E, como o Lições de Cidadania operava no mundo? 
Essas questões sulearam todo nosso estudo e nos conduziram a assumir o 
paradigma indiciário apontado por Ginzburg, em sua obra Mitos, Emblemas, 
Sinais: Morfologia e História (1989). Como estratégia de pesquisa, recorremos 
à entrevista livre conversacional para o diálogo direto com os sujeitos que 
construíram o Lições, além de lançar mão de pesquisa em vasta 
documentação, sobretudo através de e-mails e atas das reuniões de 
planejamento do Lições. Chamamos ainda, à roda de conversa, o conceito de 
trânsito em Freire, Vivência e Zona de Desenvolvimento Proximal em Vigotsky 
e Peregrinação e Itinerância em Barbosa Jr. e Tavares. Após a busca da 
compreensão das práticas educativas do Lições, por meio da palavra autêntica 
das pessoas e dos documentos, nos foi possível compreender de maneira mais 
aprofundada a estrutura e a ação do Projeto ao longo de sua existência, 
afirmando, para nós, que se tratava verdadeiramente de uma movimentação de 
extensão que promovendo o contato direto dos estudantes com as 
comunidades, promovia, também, modificações no jeito de ser e viver dos 
estudantes.  

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO POPULAR; EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA; 

DIREITOS HUMANOS. 
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RESUMEN 

 

Tomamos como un fenómeno a ser estudiado en nuestra investigación las 

prácticas educativas del Lições de Cidadania. O Lições fue creado como un 

proyecto y más tarde transformado en un Programa de extensión que se centra 

en la Educación Popular y los Derechos Humanos, forjado en la reflexión - 

acción - reflexión. Contribuyó a la reorganización de la formación juridica, 

extensión universitaria y la situación política de la Universidad Federal de Río 

Grande do Norte. Circunscribiendo  nuestro estudio entre los años 2005 y 

2013, tuvo como objetivo identificar, analizar y sistematizar los procesos 

educativos del Lições que tuvieron lugar durante este período en UFRN y en 

las comunidades que han dialogado con los sujetos de extensión. Nos guiamos 

durante la investigación en dos preguntas: ¿Cuáles son las bases educativas 

del Lições de Cidadania? Y, como el Lições de Cidadania hay operado en el 

mundo? Estas cuestiones sulearam largo de nuestro estudio y nos llevaron a 

tomar el paradigma Indiciário señalado por Ginzburg, en su obra: Mitos, 

Emblemas, Signos: Morfología e Historia (1989). Como una estrategia de 

investigación, se utilizó la entrevista conversacional libre para el diálogo directo 

con los chicos y chicas que construyeron el Lições de Cidadania, además de 

recurrir a la extensa documentación de investigación, principalmente a través 

de correos electrónicos y actas de las reuniones de planificación del Lições. 

Llamamos a la rueda de la conversación, el concepto de tránsito en Freire, 

Vivência y Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky y Peregrinación y 

Itinerancia en Barbosa Jr. y Tavares. Después de la búsqueda para entender 

las prácticas educativas del Lições a través de la palabra auténtica de las 

personas y de los documentos, hemos sido capaces de comprender más 

profundamente la estructura y la acción del Proyecto a lo largo de su 

existencia, indicando, para nosotros, que, en realidad, fue un Proyecto de 

extensión que en la promoción de contacto directo de los estudiantes con las 

comunidades, también promovió cambios significativos en la manera de ser y 

vivir de los estudiantes. 

 

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN POPULAR; EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA; DERECHOS HUMANOS. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

SANGRANDO1  

Quando eu soltar a minha voz 

Por favor entenda 

Que palavra por palavra 

Eis aqui uma pessoa se entregando 

Coração na boca 

Peito aberto 

Vou sangrando 

São as lutas dessa nossa vida 

Que eu estou cantando 

Quando eu abrir minha garganta 
Essa força tanta 

Tudo que você ouvir 
Esteja certa 

Que estarei vivendo 

Veja o brilho dos meus olhos 
E o tremor nas minhas mãos 

E o meu corpo tão suado 
Transbordando toda a raça e emoção 

E se eu chorar 
E o sal molhar o meu sorriso 

Não se espante, cante 
Que o teu canto é a minha força 

Pra cantar 

Quando eu soltar a minha voz 
Por favor, entenda 

É apenas o meu jeito de viver 
O que é amar 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Gonzaguinha. Sangrando. In: O talento de Gonzaguinha [CD]. Brasil: Emi-Odeon; 1994. 
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Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, 

uma experiência educativa, gerada no curso de Direito, denominada Lições de 

Cidadania2 contribuiu por 8 (oito) anos de 2005 a 2013, com o processo de 

reorganização das práticas e do pensamento acerca da Extensão e do Curso 

de Direito, além de implicar diretamente no modo de ser e de viver dos 

extensionistas que dele participaram.  

O Lições de Cidadania, inserido no contexto de afirmação do acesso à 

justiça, inicialmente tornou-se relevante no cenário acadêmico e jurídico da 

Universidade por despontar como um dos primeiros projetos de extensão do 

referido Curso, cujo o foco situava-se na construção de uma relação entre a 

comunidade acadêmica e os que estavam fora do espaço universitário. 

Sua ação fundava-se na compreensão de que a forma mais eficaz para 

a efetivação do Direito seria torná-lo conhecido, e o modo de viabilizar esse 

conhecimento seria através da partilha realizada pelos estudantes de Direito. 

Estes deveriam se inserir nas comunidades rurais em situação de 

vulnerabilidade social e violação de direitos, instaurando entre esses e aqueles 

uma situação relacional comunicativa e autêntica de sujeitos cognoscentes em 

torno de um objeto cognoscível, com vistas a se firmar o humano em sua 

plenitude, num fazer dialógico em que pessoas se encontravam como 

interlocutores buscando a significação dos significados (FREIRE, 2008). 

Nestas comunidades, a partir de mecanismos de ensino e aprendizagem 

afinados com a perspectiva da Educação Popular, os conteúdos vistos na 

academia eram apresentados aos sujeitos historicamente dela apartados, ao 

mesmo tempo em que a vivência educativa na comunidade voltava-se para o 

estudante objetivando reorganizar o modo de ver, ser e viver, afirmando a via 

de mão dupla presente em um processo coerente àquele viés de educação, ou 

seja, quem ensina aprende e quem aprende também ensina.  

A implicação pessoal na construção deste projeto de extensão, quando 

de minha3 graduação em Direito, nos conduziu na tessitura desta dissertação 

acerca das práticas educativas enquanto um dos fenômenos do Lições de 

Cidadania, em um recorte temporal que perpassa todo o seu período de 

                                                             
2 Tratamos também, ao longo da dissertação, a experiência estudada através de seu primeiro 
nome, Lições. 
3 

Alteração da primeira pessoa do plural para primeira pessoa do singular se explica em virtude 
de o evento descrito se tratar de uma vivência do autor.
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existência, compreendido entre os anos de 2005 a 2013, objetivando 

apresentar sua narrativa e problematizá-la. 

A utilização do termo “fenômeno”, do grego φαινεσθαι, significando 

“aquilo que aparece”, sustenta-se em uma concepção kantiana (2001), por 

meio da qual viabilizo meu desejo de compreender um pouco mais do Lições 

de Cidadania, não como um objeto em-si, mas de outro modo, a partir das 

experiências daqueles que, na condição de estudantes da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, estabeleceram relações com ele, dentre os 

quais me encontro implicado. 

Compreendemos que empreender essa primeira sistematização do 

Lições de Cidadania em nível de pós graduação só seria possível, na mesma 

medida em que os sujeitos que o experimentaram “soltassem as suas vozes e 

palavra por palavra se entregassem”, como nos sugere Gonzaguinha em sua 

música intitulada: Sangrando. De nossa parte, também entramos com tudo 

aquilo que nós somos. 

Essa dissertação integra, em sua totalidade, o trabalho do Grupo de 

Pesquisa Sertania da UFRN. Os pesquisadores desse grupo, do qual faço 

parte, afirmam o Sertão e a perspectiva antropofágica como elementos para 

interpretar os fenômenos que estudam, buscando construir um conhecimento 

que toma a vida em seu acontecendo para interpretá-la. 

Foi assumindo essa perspectiva sertânica que ouvimos as vozes dos 

extensionistas, lemos mais de dois mil e-mails que tratavam da experiência 

educativa no Lições, estudamos as  atas de reuniões, observamos a ação dos 

estudantes nos assentamentos e devoramos toda a bibliografia pertinente ao 

fenômeno que investigamos, especialmente as obras do educador 

pernambucano Paulo Freire. Todo esse processo foi realizado provido de rigor 

e espírito de inventividade, objetivando compreender as práticas educativas do 

Lições.  

Contudo, apreendendo o Lições enquanto um mar polissonoro e no afã 

de não nos desviarmos com o canto da sereia, estabelecemos como referência 

duas perguntas para orientar nossa jornada acadêmica: Quais são os 

fundamentos educativos do Lições de Cidadania? E, como o Lições de 

Cidadania operava no mundo? 
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Neste sentido, orientando-nos pelas perguntas e a fim de conferir a 

estas páginas o rigor científico desejado, circunscrevemos nossa pesquisa aos 

oito anos de existência do Lições (2005-2013), tomando como fonte 

privilegiada as narrativas de quinze extensionistas que se experimentaram nos 

diversos lugares e nas múltiplas comunidades onde o Lições se fez presente. 

Não nos preocupamos em instituir um método a priori, mas preferimos 

assumir a perspectiva de percorrer o caminho, buscando identificar, 

problematizar e sistematizar as práticas educativas do Lições, a partir dos 

indícios. Essa perspectiva se inspirou na proposição do paradigma indiciário, 

sugerido por Ginzburg. Para este pensador o referido paradigma consiste em 

buscar nos detalhes, naquilo que facilmente passaria despercebido, no menos 

vistoso e importante, os elementos que encerram em si as contribuições 

fundamentais para o desvelamento daquilo que aparece.  

Dentro dessa perspectiva indiciária, buscamos no curso da pesquisa os 

sinais possíveis que contribuíssem com o processo de identificação, 

problematização e compreensão das práticas educativas do Lições que 

promoviam uma reorganização das práticas e das concepções de mundo dos 

extensionistas, nele implicados. 

Essa perspectiva de método e o fenômeno que estudamos nos 

conduziram a tomar como sujeitos da nossa pesquisa os estudantes 

extensionistas do Curso de Direito. No entanto, reconhecemos que o Lições 

possibilita múltiplas interfaces de investigação que envolve outros segmentos, 

como: moradores das comunidades, setor administrativo e docentes da 

universidade. Obviamente, com isso, não desejamos inferir menor importância 

à narrativa dos docentes ou dos sujeitos das comunidades e caminhos em 

diálogo com o Lições. Trata-se apenas de uma opção necessária para o melhor 

aproveitamento deste estudo, restando aqui uma esperança de que no futuro 

outros possam dar continuidade a essa pesquisa, debruçando-se sobre a 

narrativa desses outros sujeitos. 

Outro elemento importante para o familiar manuseio desta dissertação é 

a compreensão da sua arquitetura. Os capítulos foram nominados e seguem 

uma lógica que tem como referência o método formalizado para a ação 

educativa do próprio Lições de Cidadania a partir do ano de 2009, qual seja: 

Conhecer, Despertar, Dialogar, Avaliar e Celebrar, em uma ressignificação das 
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formulações dos movimentos da Ação Católica4 e que foi incorporada ao Lições 

por intermédio de três sujeitos, cuja história pessoal dialoga com essas 

formulações.  

A opção por sua utilização configurou o texto dissertativo do seguinte 

modo: denominamos o primeiro capítulo de “Conhecer: minha trama com o 

Lições”. Nele apresentamos as experiências e a trajetória de vida do 

pesquisador, evidenciando sua relação com o fenômeno pesquisado. 

O segundo capítulo, intitulado “Despertar: Caminhos para o 

Desvelamento” trata da apresentação dos métodos, estratégias, abordagem e 

procedimentos de pesquisa e análise dos dados, trazendo à tona as fontes e 

caminhos escolhidos para o trabalho. 

O terceiro capítulo, “Dialogar e Avaliar: Com a Palavra, os 

Extensionistas”, apresenta a sistematização histórica do Lições de Cidadania e 

sua problematização organizada a partir das narrativas dos estudantes e das 

fontes bibliográficas, documentais e visuais, no exercício de desvelamento da 

experiência em estudo. Este capítulo, que é a apresentação da pesquisa e 

seus resultados, está repartido em quatro ciclos específicos. 

O primeiro está relacionado à configuração que contribuiu com a criação 

do Lições de Cidadania, e a execução do Projeto por meio de processos 

educativos, estendendo-se até outubro do ano de 2007, quando, na incerteza 

da continuidade do Projeto, ocorreu uma renovação integral dos seus quadros 

estudantis. Os novos sujeitos que nele ingressaram inauguraram uma nova 

etapa, que perdurou até o ano de 2010. O terceiro ciclo, reflexo da ação 

daqueles estudantes, se afirma a partir da concepção de um novo nome: de 

Projeto Lições de Cidadania para Programa de Educação Popular em Direitos 

Humanos – Lições de Cidadania, estendendo-se até os primeiros meses do 

ano de 2013, quando se encontra com a fronteira do quarto ciclo, relacionado à 

mudança de identidade e, portanto, encerramento das atividades do Lições de 

Cidadania, que morre para renascer enquanto Programa Motyrum de 

Educação Popular em Direitos Humanos, encerrando com este episódio a 

nossa narrativa. 

                                                             
4
 Organização católica da primeira metade do século XX, criada com vistas à maior 

participação dos leigos na vida eclesial. Seu método de ação era o Ver – Julgar – Agir. 
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Finalmente, no quarto e último capítulo, “Celebrar a Caminhada, o 

Caminho e o Caminhar” queremos apresentar algumas das ideias mais 

consistentes que surgiram ao longo da tessitura do texto, e que colaboraram 

com nosso aprendizado, aprofundando nosso entendimento sobre o fenômeno 

estudado, clarificando para o autor, sobretudo, o do sentido do Lições de 

Cidadania na história e nossas expectativas e sonhos para os desdobramentos 

desta rica experiência. 

Convidamos, então, quem conosco desejar apropriar-se dessa história a 

enveredar nas páginas que se seguem e realizar sua própria jornada. Vinde e 

vede5. 

  

                                                             
5
Evangelho de João 1, 39. Bíblia Sagrada: Edição Pastoral. São Paulo: Paulus, 1990. 
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1. CONHECER: MINHA TRAMA COM O LIÇÕES DE CIDADANIA 

 

 

 

ALUCINAÇÃO6 

 

Eu não estou interessado 
Em nenhuma teoria 

Em nenhuma fantasia 
Nem no algo mais 

Nem em tinta pro meu rosto 
Ou oba oba, ou melodia 

Para acompanhar bocejos 
Sonhos matinais... 

Eu não estou interessado 
Em nenhuma teoria 

Nem nessas coisas do oriente 
Romances astrais 

A minha alucinação 
É suportar o dia-a-dia 

E meu delírio 
É a experiência 

Com coisas reais... 

[...] 

Amar e mudar as coisas 
Amar e mudar as coisas 

Me interessa mais. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 BELCHIOR, A. C. G. Alucinação. In: BELCHIOR, A. C. G. Auto-retrato. [S.I.]: BMG, 1999. CD 

2. Faixa 1. 
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Os caminhos percorridos na pesquisa me possibilitaram compreender 

que estudar e dissertar sobre um fenômeno se constitui em um processo de 

autoformação. Esse é o caminho proposto pelos sábios da antiguidade 

clássica: conhece-te a ti mesmo. Compreendi, então, que pesquisar não se 

reduz a busca por desvelar aspectos do fenômeno estudado, mas implica 

também em um processo de qualificação do meu sendo, para conviver com as 

incertezas do mundo. 

Assim, o ato de pesquisar e escrever, longe de apresentar-se enquanto 

simples exteriorização daquilo que aflora de dentro, evidencia um movimento 

de interpenetração das nossas ideias com as de outras pessoas e estudos de 

práticas culturais, dentro de uma concepção antropofágica (ANDRADE, 1928), 

posto que do diálogo com esse plural que somos nós e com os outros nos 

alimentamos, ruminamos e nos refazemos. 

A escolha das práticas educativas do Lições de Cidadania, enquanto 

fenômeno a ser estudado no mestrado não foge a esta lógica, pois organizou o 

que me habita e agora devolvo os resultados problematizados, e com uma 

primeira sistematização da experiência educativa do programa. Nessas 

condições o texto que ora se apresenta, compartilha uma caminhada que se 

inicia com minha vida. 

Viver é um risco. Nasci no ano de 1983 e minha experiência neste 

mundo começa e segue enraizada na incerteza, haja vista a fragilidade da 

minha gestação. O fato de, em virtude do meu nascimento, o útero da minha 

mãe haver se dividido ao meio instituiu minha condição de filho único de um 

casal da classe trabalhadora.  

Esses acontecimentos não foram capazes de esvaziar o amor ou a 

acolhida dos meus pais. De outro modo, dedicação e cuidado são palavras que 

os traduzem, porque é disso que eles são feitos e que desde cedo me 

ofertaram, cada um com suas especificidades. 

Minha mãe, a filha mais nova dos meus avós, nascida quando dos 

setenta anos do meu avô, conheceu desde muito cedo o significado dessas 

palavras, pois desde pequena sua vida sempre esteve marcada por dedicação 

e cuidado. 

 Antes do seu décimo aniversário minha mãe vê, em virtude da 

esclerose e da diabetes, seu pai, já idoso, ficar cego e preso à cama. Nas 
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tarefas que iam desde dar o banho e alimentar, até trocar os lençóis sujos de 

urina e fezes, era ela a presença amorosa necessária.  

Ante a essa realidade, o adulto e a criança inverteram seus papéis, 

cabendo a minha mãe dedicar-se e cuidar do seu pai e, justamente por isso, 

era também por ele a filha mais amada. 

Inserida nesta situação, minha mãe necessitava estudar, o que só era 

possível nas madrugadas, pois quando não estava na escola precisava cuidar 

do seu pai. Mesmo assim, ela se destacava como uma das melhores 

estudantes da turma, caminhando na concretização de seu sonho de cursar 

medicina. 

Porém, os recursos para a manutenção familiar, que antes da 

enfermidade de meu avô eram mais que suficientes para uma vida tranquila, 

foram esgarçando-se, até o completo desfazimento do patrimônio da família.  

Esta configuração se agravou com a morte do meu avô em 1970, no ano 

em que minha mãe faria seu vestibular, que sem o dinheiro para pagar a 

inscrição acabou por não fazer. No ano seguinte, compreendendo ser mais 

importante sua inserção no mundo do trabalho e a colaboração na manutenção 

da casa que a continuidade dos estudos e concretização de seu sonho, minha 

avó a proibiu de tentar o vestibular, forçando-a a conseguir um emprego. 

Anos depois da árdua experiência da infância e juventude dedicada a 

cuidar do pai, a idade avançada da minha avó fragilizou o seu corpo e passou a 

exigir que alguém cuidasse de suas enfermidades.  

Hoje, no ano de 2014, minha avó se percebe cuidada e amada por esta 

filha que trabalha fora de casa e que ao mesmo tempo nestes últimos anos, 

tem passado as noites e os dias cuidando-a. 

O meu pai também conheceu desde muito cedo o mundo do trabalho. 

De família numerosa, ajudava o meu avô em suas atividades na feira e na 

padaria. Avançou nos estudos até formar-se como técnico em Edificações e 

chegou a cursar Estatística, mas não teve a oportunidade de concluir. 

Homem simples e despojado, de jeito manso e sereno, nunca almejou 

grandes conquistas materiais, mas possuidor de uma inteligência aguçada, 

sobretudo para as ciências exatas e raciocínio lógico, sempre soube se virar e 

bem viver. Sua vida está marcada pela amorosidade e cuidado com a família 

de forma a fazer com que eu e minha mãe fôssemos sempre mais longe.  
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Após o meu nascimento, como forma de buscar uma melhoria nas 

condições de vida e com o aparecimento das faculdades privadas, minha mãe 

ingressou, dezessete anos após a interrupção dos estudos, em um curso 

superior de administração, no turno da noite. Meu pai ficava comigo nesse 

tempo. 

Posteriormente, esse cuidar intensificou-se. Em virtude de uma 

predisposição genética familiar e falta de um cuidado rigoroso com a saúde, 

aos quarenta e cinco anos de idade meu pai necessitou submeter-se a uma 

cirurgia cardíaca de revascularização, que trouxe consigo a aposentadoria e 

diferenciação do modo de vida que levávamos.  

Se a cultura machista, que até hoje se apresenta, afirmava o homem 

enquanto aquele que trabalha fora de casa num papel provedor e condicionava 

à mulher a sua presença no lar, dependente, frágil e submissa ao marido, eu 

tinha dentro da minha casa a desconstrução de toda essa imagem sexista, 

observando de um lado meu pai, que ganhava o seu dinheiro enquanto 

aposentado, mas que cuidava de coisas da casa, sobretudo do nosso alimento, 

e que o faz até hoje, e do outro a minha mãe, que também cuidava de algumas 

coisas da casa, mas que, sobretudo, firmava seu cotidiano em seu emprego. 

Não hesito em apontar que esta foi uma lição das mais preciosas de respeito 

pelo ser humano e o seu fazer acima do gênero, bem como da significância do 

que é família e que tenho certeza que ambos não fazem juízo que me deram. 

Recordo com muito carinho as diversas vezes que pela manhã bem 

cedo caminhava com minha mãe para a escolinha em que eu estudava, o 

Centro de Educação Integrada Gente Sapeca, e que ao final da aula, saindo 

mais cedo do trabalho, meu pai me pegava e levava para casa.  

Estava constituída então a base material e afetiva com a qual eu pude 

me construir: meu pai e minha mãe. 

Mesmo nascido filho único, em virtude de nossa condição financeira, até 

os meus sete anos dividíamos a moradia com meu tio, esposa e seus dois 

filhos, primos meus. A residência, um antigo casarão construído por meu avô 

paterno no coração do bairro do Alecrim, zona leste da cidade de Natal, é a 

mesma em que ora me ponho a escrever essa dissertação e que moro desde o 

meu nascimento. 
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Não obstante a possibilidade do convívio com outras crianças, sempre 

tive uma facilidade e inclinação maior para colocar-me próximo aos adultos. 

Hoje percebo que em virtude de uma pequena diferenciação etária, mas que 

nos tenros anos é significativa para o comportamento da criança, bem como 

pela incompatibilidade de horário de nossos turnos letivos, ainda passava mais 

tempo sozinho ou com meus pais que com as outras crianças. 

Além disso, havia a própria configuração do bairro do Alecrim, um dos 

mais antigos da cidade, que se firmou como um grande centro comercial e com 

poucas pessoas residindo.  

Percebo que exatamente por isso, na medida em que as condições 

financeiras permitiam, haja vista não só a situação específica dos meus pais, 

mas a conjuntura de instabilidade econômica e elevada inflação brasileira da 

década de 1980, a mim não me faltavam brinquedos nem criatividade para 

sozinho brincar.  

Porém, para minha constituição enquanto pessoa, foi fundamental a vez 

primeira em que tive rudimentar consciência do significado da negação dos 

meus pais ante um apelo meu para a compra de determinado brinquedo que 

alguns colegas da escola possuíam. Claramente à época não dimensionava 

corretamente a situação, muito menos tinha a possibilidade de estabelecer 

relações com o modelo econômico ou com a exploração da criança frente ao 

incessante apelo consumerista, mas compreendia claramente que não tinha 

dinheiro e que alguns outros o tinham. 

Essa configuração me permitiu um aprendizado rápido acerca do 

significado de valores próprios do mundo adulto, tal e qual responsabilidade, 

ética, compromisso, frustração, impossibilidade; porém, numa outra via, alguns 

elementos próprios da vivência infantil, pré-adolescente e adolescente, 

construídos a partir da socialização com os pares, acabaram por vir de forma 

tardia. 

Ao completar oito anos de idade, ciente de que a pequena escola em 

que estudava somente ofertava turmas até a 4ª série, à época, decidi junto aos 

meus pais, que ainda na 3ª série iria buscar uma nova instituição. Assim, aos 

nove anos mudei para o Colégio Marista de Natal, uma escola que atendia a 

uma maior demanda de estudantes. Saía de uma escola com cerca de cento e 

cinquenta estudantes, com apenas uma sala por série e no máximo vinte 
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crianças por sala, para uma escola com mais de três mil estudantes, cinco 

salas por série e cinquenta estudantes em cada sala. 

Esta mudança significou uma expansão de horizontes na mesma 

proporção que afirmava uma pequenez enquanto indivíduo. Se antes, na antiga 

escolinha, todas as professoras conheciam os estudantes pelo nome, agora, 

para um primeiro contato, em meio a uma multidão de jovens, não havia muito 

mais que um número a ser chamado no início da aula para confirmar a nossa 

presença. Com o passar do tempo isso foi dirimido, mas outros fatores de 

estranhamento se me apresentaram. 

No Colégio Marista de Natal compreendi que meus pais esforçavam-se 

para me possibilitar uma educação em uma escola como aquela. Na minha 

percepção pueril, sentia-me um tanto deslocado, pois o mundo a que aquelas 

outras crianças pertenciam não parecia ser o meu.  

Nesse olhar que busca desvelar os elementos que compuseram o meu 

próprio caminho ao longo da história, consigo claramente observar que as 

questões que se apresentavam vindas dos outros estudantes não dialogavam 

com o que eu sentia ou pensava, quer pela diferenciação de proveniência 

social, quer pela dificuldade de socialização com meus pares, como já 

explicado anteriormente.  

Outro elemento de minha adolescência que observo enquanto fundante 

na minha construção foi o estranhamento com a religiosidade vivenciada pelo 

colégio, posto que minha antiga escolinha possuia como uma de suas 

características a laicidade.  

Acontece que, mesmo havendo sido batizado de acordo com os 

preceitos dos cristãos católicos e meus pais se afirmarem enquanto crentes 

dessa igreja, não possuía em mim parâmetros de vivência dessa pertença, 

possuindo tão somente uma perspectiva pessoal, numa relação direta e 

informal com a divindade.  

Deste modo, uma das práticas que mais me causou estranhamento, foi a 

existência de um espaço para a oração antes de começarem as aulas do dia. 

Nesse intervalo de tempo, todos os estudantes, orientados através do sistema 

de som do colégio, instalado em cada uma das salas, eram convidados a uma 

reflexão e ao fim rezavam a oração do Pai nosso e da ave Maria, tudo em um 

modelo bem diferente daquele que praticava com meus pais no lar. 
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Sob os olhares de espanto dos meus colegas de sala, optava por não 

participar daquele ritual, mas também não agia com desrespeito. Quando todos 

erguiam os braços para proceder com a oração, simplesmente silenciava e 

permanecia parado em minha carteira. 

Hoje percebo como isso foi determinante para que eu constituísse em 

mim a minha própria permissão para seguir ou não o que a religião e a escola 

ensinavam, para que agisse de acordo com o que eu mesmo acredito e sinto. 

Assim, inserido naquele contexto todo novo, num processo educativo 

planejado para “Formar bons cristãos e virtuosos cidadãos7”, já me identificava 

como não sendo um cristão tão bom quanto eles queriam, nem almejava ser o 

cidadão que eles desejavam formar. 

Essa diversidade de elementos me propicia identificar no hoje que o 

colégio em que estudei era uma instituição de ensino de caráter confessional, 

historicamente voltada às demandas educativas das camadas média e média 

alta natalense. É nessa configuração que o Colégio Marista afirmava-se com 

sua proposta e pressupostos educativos em minha vida. 

À época, naturalmente desprovido da atual compreensão dos elementos 

que, ainda que não ditos, compunham os fundamentos dessas ações 

educativas, acabei por entrar em contato com uma expressão de Pastoral de 

Juventude Vocacional, bipartida em dois momentos distintos, de três anos cada 

um, a partir do critério de idade dos participantes. O primeiro momento era 

denominado de Embarcações de Amizade (EDA) e o segundo de Renovação 

Marista (REMAR).  

Essa experiência formativa foi criada em 19778 na Colômbia, sob a 

decisiva influência, para sua constituição, de três elementos. Cronologicamente 

podemos apontar as Movimentações do Concílio Vaticano II; em segundo lugar 

encontramos a realização da II Conferência Geral do Episcopado Latino-

Americano, realizada em 1968 na cidade de Medellín; e por fim, a afirmação da 

Teologia da Libertação na América Latina. 

                                                             
7
 Mote atribuído ao fundador da instituição Marista, Marcelino Champagnat, e exaustivamente 

repetido durante a minha permanência no Colégio.  
8
 Há que se afirmar que primeiramente é criado apenas o Movimento REMAR, voltado para 

jovens a partir dos 15 anos de idade, e tão somente mais tarde, e especificamente no Brasil, a 
partir da percepção do vazio formativo que se dava logo após a realização da experiência de 
catequese e sacramento da 1ª Eucaristia até se dar a idade de entrada no REMAR, que é 
fundado o EDA.   
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Posteriormente, em 1978, é fundado o REMAR na Venezuela e em 

1979, no Panamá, Nicarágua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica e 

Porto Rico. Já na década de 1980, o Movimento se expande também para 

Argentina, Chile, Equador, Paraguai e Brasil, chegando à cidade de Natal no 

ano de 1988. 

Nove anos depois, em 1997, tive meu primeiro contato com o 

Movimento. Participei de uma reunião na qual um jovem facilitador, de idade 

mais avançada que os demais partícipes, provocava a partilha das 

experiências individuais prévias e a construção de conhecimento entre os 

adolescentes de idades semelhantes, dispostos em círculo, através do diálogo 

e de diversos jogos grupais. 

Pude então ir tomando ciência da complexidade e riqueza que constituía 

o fazer daquele Movimento. O primeiro aspecto e mais evidente consistia na 

existência de um léxico próprio, que partia do seu próprio nome, REMAR, e se 

expandia para toda a experiência, contextualizando-a na vida de quem, assim 

como eu, vive próximo ao mar, favorecendo a identificação e afirmação de 

identidade com aqueles que dele participam.  

Nesse sentido, os seis grupos que contemporaneamente participavam 

do Movimento se chamavam Caravelas. Seus partícipes eram os Marinheiros, 

para o EDA, e Remeiros, para o REMAR. Os Educadores eram denominados 

Timoneiros; O ano de trabalho era a Travessia; A Bíblia era a bússola; 

Marcelino Champagnat, fundador dos Maristas, era o Velho Lobo do Mar; Maria 

era a Estrela Guia; e Jesus, o Grande Timoneiro. 

Baseados no método Ver-Julgar-Agir, acrescido do Avaliar e do 

Celebrar, os grupos se reuniam semanalmente, em encontros com duas horas 

de duração, para debater os temas estipulados num roteiro coletivamente 

acertado, denominado Carta de Navegação. 

Esta Carta, em alusão ao instrumento náutico de mesmo nome e que 

contém as rotas por onde o barco irá navegar, continha os objetivos e temas 

para o ano, os quais eram construídos dialogicamente entre o Timoneiro e os 

Marinheiros ou Remeiros, tendo por base suas vontades individuais e o Ideário 

do Movimento. 

O Movimento não possuía um temário específico, mas sim um ideário 

que indicava valores, lemas, pistas do processo formativo, sem jamais 
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engessá-lo, optando pela educação sob medida, pela contextualização a partir 

dos jovens que nele estão inseridos e pela construção dialógica.  

Outro aspecto fundante do Movimento para a minha vida foi o 

aprendizado através da vivência prática em comunidades, denominado 

Trabalho Apostólico Concreto, o TAC. Concebido enquanto etapa fundamental 

do processo formativo, cada uma das Caravelas, cujos jovens alcançavam a 

idade dos 15 anos, eram convidadas a escolher uma comunidade para realizar, 

durante todo o resto do seu tempo de Movimento, uma experiência educativa 

dialógica. 

Não é necessário afirmar o leque de limitações que um trabalho desse 

tipo possuía, desde o deslocamento do grupo que requeria sempre a 

autorização dos pais, até os diálogos em si, formulados por adolescentes de 15 

a 17 anos, contudo, essa experiência aprimorou meu espírito. De frequência 

mensal e acontecendo durante fins de semana completos, nós dormíamos, 

comíamos e dialogávamos com a comunidade, partilhando e nos enchendo de 

vida. 

Após dois anos vivenciando os processos educativos do Movimento, fui 

convidado pelos Timoneiros a contribuir na formação dos novos partícipes na 

condição de aprendiz. Assim, sob a orientação de um Timoneiro mais 

experiente, assumi no ano de 1999 a minha primeira Caravela, início de um 

“navegar” que durou até o ano de 2010 na mais importante experiência 

educativa de minha vida, de formação política, espiritual, de construção de 

valores, de crescimento ético e, sobretudo, de me assumir enquanto gente com 

voz. 

Hoje observo a diversidade de aprendizagens e conceitos que construí a 

partir da aventura do fazer, experimentando-me, sem saber da grandiosidade 

de formulações teóricas acerca de gestão compartilhada, educação popular, 

coisa pública, justiça social, política, direitos humanos, e tantos outros 

elementos que estavam presentes ali no REMAR, ainda que não ditos. 

Um questionamento é inevitável. Como pode no seio do Colégio Marista 

de Natal, surgir uma movimentação como o EDA-REMAR? 

Acredito que a ideia que melhor colabora para a minha compreensão é a 

de que as instituições e movimentações que fazemos não estão fora de nós. 
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mesmo estando lá na instituição Marista, o Movimento era feito, pensado e 

executado pelos seus participantes. 

O ano 2000, para o nosso calendário ocidental, constituiu-se num marco 

divisor do século XX para o XXI, mas antes disso, firmou-se como o início de 

um novo milênio. Independentemente de uma percepção mais cética ou não 

acerca de momentos como esse, o fato é que cronologicamente a data se 

afirma como o fim e o começo de coisas.  

Assim também foi para mim o ano 2000. Ao fim do ano eu teria que 

escolher um curso para me profissionalizar e afirmar minha existência material 

no mundo.Nesse período de escolhas, a vivência do REMAR colaborou 

sobremaneira no processo de problematização e desvelamento do modo de 

produção da vida em que estamos submersos. Esse movimento de pensar qual 

o caminho a seguir durou todo o ano, até a realização da inscrição no 

vestibular. Inscrevi-me no último dia do prazo.  

As perguntas que eu me fazia eram, de certo modo, bem simples: Como 

não contribuir com a continuidade do capitalismo? Como fugir da lógica de me 

constituir mão de obra qualificada para o mercado? Como ser gente ante um 

processo que nos coisifica?  

Decidi buscar uma radicalização. Não queria mais saber daquilo que o 

mercado queria me ensinar. Afastei de mim os livros didáticos e resolvi que de 

ali em diante só leria poesia. Decretei para mim que as disciplinas 

interessantes como história, geografia e matemática teriam como lugar único 

de aprendizagem o tempo presencial da aula em sala. Para aquelas disciplinas 

que, em meu julgar, pouco diziam da minha vida, nem isso. 

Ocupava-me então de ler Castro Alves, Guilherme de Almeida, Tomás 

Antônio Gonzaga, Olavo Bilac, Florbela Espanca, Álvares de Azevedo e alguns 

outros. Hoje compreendo como foi significativo esse tempo de me permitir ler o 

mundo através da poesia. A sensação era a de retomar nas mãos meu 

processo de humanização, de estar centrando esforços em ser mais. (Freire, 

1996). 

A decisão de pronto se refletiu no meu desempenho escolar. Se antes 

era classificado pelos professores enquanto sendo um bom aluno, já que não 

atrapalhava as aulas e ainda devolvia satisfatoriamente ao professor, nos 
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instrumentos avaliativos, o conhecimento depositado, essa classificação se 

alterou a partir do momento em que decidi parar de estudar aqueles conteúdos. 

Sem constrangimentos, aprendi a cultivar com certo prazer as notas baixas, 

enquanto expressão autêntica da minha escolha. 

A sucessão de notas baixas chamou a atenção da equipe educativa do 

Colégio. Recordo que em mais de um episódio fui chamado a conversar com a 

orientadora educacional e com o psicólogo do colégio. Conjecturavam sobre 

problemas de cunho familiar, ou de relacionamentos amorosos ou ainda de 

problemas com amigos. Diziam ser normal que num período, classificado por 

eles como sendo de tensão, como o pré-vestibular, fatos como esses poderiam 

afetar meu rendimento. 

Por dentro, ao mesmo tempo ria e me entristecia com a situação. O riso 

se dava por considerar tudo aquilo uma bobagem, posto que nada acontecera 

em casa ou em algum outro relacionamento, mas olhava com carinho a 

preocupação daqueles sujeitos. A tristeza se devia a perceber que o elemento 

central para o qual convergia a preocupação deles era justamente o meu 

rendimento. Ainda que hoje eu consiga observar que a preocupação se 

estendia ao êxito no caminho da produção da minha vida material, 

referenciando enquanto ponto de partida a aprovação no exame vestibular, na 

época só podia observar aquilo como afirmação do braço de um sistema que 

desejava me manter nos trilhos para a minha conformação enquanto mão de 

obra qualificada.  

Por um bom tempo a resposta encontrada era a de optar por uma vida 

franciscana, literalmente. Ser tão pobre quanto o mais pobre e, livre de uma 

série de estruturas, provocar pelo exemplo a possibilidade de uma existência 

fora do modelo econômico vigente. 

Sem conseguir estabelecer com clareza o caminho a seguir, mas 

compreendo quais não queria, instaurava-se em mim o dilema do que-fazer 

Agostiniano: buscar ao mundo ou buscar a Deus? 

Evitava dialogar sobre esse tema com meus pais, pois compreendia a 

dor de pensamento em ter seu único filho afastado de seu convívio para seguir 

uma vida religiosa. 
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O peso do celibato arrefeceu a opção por este caminho, me levando a 

optar por dar continuidade aos meus estudos e cursar Direito, envolto numa 

ingênua concepção de ter nas mãos a possibilidade de efetivar justiça social. 

Após meu ingresso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

UFRN, no segundo semestre de 2002, não obstante o deslocamento de uma 

escola privada para um espaço público, restava em mim o sentimento de que 

pouca coisa havia mudado. 

Hoje compreendo que a mentalidade escolar embasada no modo de 

produção de vida que temos era o liame subjetivo que nada alterou do Marista 

para a Universidade. Além disso, o extrato social dos estudantes que à época 

preenchiam as fileiras do curso de Direito da UFRN parecia muito próximo ao 

que eu conhecia do Colégio Marista. De fato, assim como eu, outros saíram do 

colégio Marista e ingressaram na Universidade Pública. 

A comprovação desta hipótese se deu em uma busca recente no site do 

Observatório da Vida do Estudante Universitário da UFRN, OVEU. Lá é 

possível encontrar que entre os anos 2000 e 2010, dos 918 estudantes que 

responderam o questionário socioeconômico ao ingressar no curso de 

graduação em Direito no turno da manhã9, 63 estão inseridos na categoria10 “D” 

e tão somente 07 se encontram na categoria “E”, enquanto 277 estão na 

categoria “A”, 282 na “B” e 289 na “C”, o que afirma a composição hegemônica 

das camadas médias, média-altas e altas.      

Não demorou em vir à tona uma antiga sensação que me acompanhava 

em algumas disciplinas desde o ensino médio. Um sentimento de que aqueles 

conteúdos nada tinham a ver com a vida das pessoas e nem falavam para a 

minha vida.  

O avançar dos períodos me mostrou que o Direito que estava a ser 

ensinado não era outro e nem para outro fim que não o do controle e da 

manutenção do poder nas mãos dessas classes. Num caminho que apenas 

                                                             
9
 O turno da manhã foi escolhido como parâmetro por ser o mesmo de ingresso do autor. 

10
 De acordo com o site, “a categoria socioeconômica foi uma variável criada por meio da 

composição de 5 outras variáveis: Renda mensal da família, Grau de Instrução do pai e da 
mãe, Ocupação Profissional do pai e da mãe. A categoria A corresponde ao nível 
socioeconômico mais privilegiado tal como rendas e graus de instrução mais elevados 
enquanto que a categoria E corresponde ao nível sócio econômico menos privilegiado”.  
Em: http://www.comperve.ufrn.br/conteudo/observatorio/ 

http://www.comperve.ufrn.br/conteudo/observatorio/
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oprimiu ainda mais o meu espírito, adentrei nas matérias específicas acerca 

dos processos cíveis e penais. 

Como se o Direito brotasse dos livros e não do meio da rua, como se a 

finalidade do direito fosse movimentar papéis e seus demais procedimentos 

fossem mais importantes que garantir a dignidade das pessoas, e ao mesmo 

tempo encontrando sentido na poesia de Drummond (1945), na certeza de que 

“As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei”, cheguei a realizar o 

trancamento do curso, soterrado pelo mesmo sentimento do final do ensino 

médio.  

No semestre seguinte retornei ao curso. A angústia de seguir naquele 

enredo ficcional só não era maior que a preocupação com a constituição da 

minha própria vida material, expressa num pensamento recorrente: “como vou 

ganhar o pão?” e que, simbolicamente, representava as minhas necessidades 

básicas enquanto ser humano. Afinal, como disse antes, minha origem é numa 

família da classe trabalhadora. Eu tinha de concluir o curso. 

No ano de 2007, já em períodos próximos à conclusão da minha 

graduação, dois outros Timoneiros do Movimento Remar, que haviam 

ingressado no curso de Direito da UFRN em períodos diferentes ao meu, me 

convidaram a participar com eles do processo seletivo para compor um Projeto 

de Extensão denominado Lições de Cidadania.  

Não fazia ideia exatamente do que se tratava, sabia apenas que era um 

grupo que ia aos assentamentos utilizar os conhecimentos adquiridos na 

academia para transmití-los ao povo. 

Não pensei duas vezes. Fui por ter a certeza de que com meus 

companheiros poderia trazer elementos-chave do REMAR para realizar uma 

ação mais qualificada, agora dentro da Universidade.  

Recordo claramente que na entrevista, etapa única do processo seletivo 

realizado, os candidatos eram questionados acerca da existência de alguma 

experiência prévia de trabalho em comunidades. Coincidentemente, para 

realizar a própria entrevista tive de me deslocar de uma pequena comunidade 

do Município de Georgino Avelino/RN, chamada Patané, na qual estava já há 

dois dias assessorando os jovens do REMAR que faziam seu TAC. 

Felizmente, fomos aprovados os três na seleção, eu, Hélio Miguel e 

Thiago Procópio. Foi neste instante que entrei em contato com uma 
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perspectiva do Direito que em nenhum momento nos havia sido apresentado 

nas aulas e eventos do curso. 

Começava a despontar em mim novo ânimo, compreendendo que tudo 

aquilo que me angustiava não era dado, mas estava em disputa. E que nesse 

confronto entre concepções de caminho de vida eu não estava só. 

No encontro com o pensamento de Freire, bibliografia inicial do Lições 

de Cidadania, pude superar a angustia Agostiniana. Descobri-me “no mundo e 

com o mundo” (Freire, 1967, p.108). 

Decidido a estar no mundo e, com ele, disputar os caminhos para a 

humanidade ser mais (Freire, 2008), apresentava ainda a mesma questão 

sobre minha sobrevivência, mas sob outra construção mental. A pergunta 

agora era “como, eticamente, ganhar o pão?”. 

Clarifiquei em mim um sentido de existência e caminho e assim todas as 

minhas experiências de estágio simplesmente serviram para afirmar como eu 

não desejava gastar a minha vida. 

Em meu primeiro estágio, no juizado especial da UFRN, na medida em 

que gostava de atender ao público, ouvir suas histórias e escrever pedidos à 

justiça, detestava aquelas pilhas de papéis, os processos em si, em minha 

concepção desumanizadores, na medida em que todos aqueles problemas 

reais e presentes tinham de curvar-se aos ritos e aos tempos estranhos à vida 

da gente.  

Recordo que observava com repulsa as pompas e as vaidades de 

diversos estudiosos e operadores do Direito no teatro judiciário, devidamente 

organizados para manter o pobre apartado de estes saberes, em situação de 

dependência, alienados à condição de dizer sobre a própria vida. 

Definitivamente não desejava aquilo para mim. 

Num momento seguinte fui contratado por um escritório de advocacia. 

Pensava em subverter minha ação a partir do atendimento pessoal e 

acompanhamento de cada cliente. Esse estágio durou exatamente duas 

semanas, até eu ter clareza do absurdo que era alguém, que não o Estado, me 

pagar para ver cumprido um direito que já é seu.  

À época, ainda não havia sido apresentado à experiência da Rede 

Nacional de Advogados Populares, RENAP. Hoje, mais maduro, percebo o 

momento civilizatório em que nos encontramos, e assim conheço a 
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fundamental necessidade da existência dos advogados e advogadas 

identificados com as causas dos oprimidos, sua ética e coerência, resgatando, 

mesmo sem intencionalidade a mensagem de Paulo Freire nas Primeiras 

Palavras de seu livro Pedagogia do Oprimido (2008): “Aos esfarrapados do 

mundo e aos que neles se descobrem e, assim descobrindo-se, com eles 

sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam”, mas só destes. 

Optei então, por conhecer mais de perto a ação do Ministério Público e a 

atuação dos Promotores de Justiça. Menos de um mês depois saí, quando 

compreendi que por mais bem intencionados que sejam os seus 

representantes, estão todas e todos enredados numa espécie de jogo 

judiciário, junto aos advogados e juízes, o qual concebido para a manutenção 

da ordem jamais será fonte originária para a transformação das relações tal e 

qual almejo. 

Realizei uma última tentativa estagiando na Polícia Federal. Estratégico 

para conhecer de perto o aparato de segurança Estatal e os procedimentos de 

inteligência realizados, cheguei a cogitar investir nesse caminho. Hoje percebo 

que essa consideração se deu em virtude do acúmulo de Justa Raiva (Freire, 

2000) e falta de paciência histórica para ver as transformações em curso, ao 

passo que lá na polícia aparentava ser possível o desmantelamento de 

determinadas estruturas de poder via investigação dos crimes cometidos por 

políticos.  

A vontade cessou por dois motivos específicos, primeiramente quando 

novamente compreendi o enredamento no teatro judicial em que para além da 

ação policial, o andamento dependia de um juiz ou do ministério público, cada 

qual composto por pessoas com seus interesses particulares e pertencentes a 

um recorte de classe hegemônico e homogêneo. E logo em seguida, ao 

compreender isso, vi com clareza que a polícia era a encarnação da repressão 

estatal contra aqueles que desejavam alterar a ordem, a exemplo da repressão 

e vigilância aos movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra, MST. Isso me deixou claro que não era possível a minha 

associação a quem se empenhava na manutenção de uma ordem social não 

justa. 

Esse acúmulo de experiências foi decisivo para que, ainda dentro do 

curso, fomentasse fortes críticas ao judiciário. Sinto-me, sem ressalvas, 
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muitíssimo satisfeito em ter entre meus grandes amigos excelentes advogados 

populares, mas não era a minha vida. 

Hoje eu percebo que os caminhos até aqui percorridos foram fios de 

uma teia. Nela, os fatos, as escolhas e as vivências foram os elementos 

conectivos da trama. As trilhas não estavam dadas, mesmo construídas nos 

passos do meu próprio desenvolvimento. Sem planejamento do todo, formaram 

um coerente enredo que só agora, no movimento desta pesquisa, consigo ver 

com clareza as interseções. 

Observo que no ontem e no hoje estive implicado na construção de 

processos educativos aparentemente bastante semelhantes; que essas 

experiências surgiram em espaços no qual eu não esperava que surgissem; e 

que o surgimento delas em minha vida reorganizaram minha história.   

Minha ação nesses últimos seis anos, na construção do Lições de 

Cidadania, clarificou meu lugar na educação e lançou a semente da opção da 

docência enquanto caminho para minha atuação no mundo e com o mundo e a 

constituição material da minha vida. 

Descoberta a vereda, me restava peregrinar. As práticas educativas do 

Lições de Cidadania apresentaram-se então enquanto o fenômeno a ser 

problematizado e narrado nessa dissertação de Mestrado, para que assim eu 

desse continuidade aos meus estudos e formação. 

Deste modo, entro em sintonia com a compreensão anteriormente 

apresentada de que as instituições e movimentações não estão fora de nós, 

mas, de outro modo, são feitas, pensadas e executadas por seus participantes 

e que o desejo de compreender melhor o Lições de Cidadania é fruto de um 

querer compreender um pouco mais de mim mesmo. 

Assim, observo que minha implicação pessoal colabora nesse processo, 

ao passo que requer de mim maior rigor para a tessitura desta dissertação, 

sobretudo na problematização de fatos e acontecimentos narrados a partir da 

experiência dos sujeitos acerca daquilo que por vezes eu mesmo experienciei. 

Essa configuração gera em mim um compromisso ainda maior com a 

pesquisa, por minha relação com as vidas que comigo partilharam da 

experiência, inseridas no trabalho de melhor compreendê-la, mediado pelo 

permanente exercício de me esvaziar do que sabia apenas através de mim 

mesmo, para preencher da mistura com as outras experiências, 
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problematizando e desvelando, tal e qual o movimento das marés, que recua 

para deixar o solo à amostra. 

Pois bem, esse solo é, para nós, o Lições de Cidadania. Fundamental no 

meu caminho de “amar e mudar as coisas”, conforme a canção de Belchior. 

Rico em vida a cada punhado de terra, posto que sua construção se deu na 

composição das muitas histórias de seus sujeitos. O caminho percorrido para 

deixá-lo evidente é tema do capítulo que se segue. 
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2. DESPERTAR: CAMINHOS PARA O DESVELAMENTO 

 

 

 

PERGUNTAS DE UM TRABALHADOR QUE LÊ11 
 

Quem construiu a Tebas de sete portas? 

Nos livros estão nomes de reis. 

Arrastaram eles os blocos de pedra? 

E a Babilônia várias vezes destruída –  

Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas 

da Lima dourada moravam os construtores? 

Para onde foram os pedreiros, na noite em que a Muralha da China 

ficou pronta? 

A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. 

Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio 

tinha somente palácios para seus habitantes? Mesmo na lendária 

                   Atlântida? 

Os que se afogavam gritaram por seus escravos 

na noite em que o mar a tragou. 

 

O jovem Alexandre conquistou a Índia. 

Sozinho? 

César bateu os gauleses. 

Não levava sequer um cozinheiro? 

Filipe da Espanha chorou, quando sua Armada 

Naufragou. Ninguém mais chorou? 

Frederico II venceu a Guerra dos Sete Anos. 

Quem venceu além dele? 

 

Cada página uma vitória. 

Quem cozinhava o banquete? 

A cada dez anos um grande homem. 

Quem pagava a conta? 

 

Tantas histórias. 

Tantas questões. 

 
 
 
 
 

                                                             
11

 BRECHT, Bertolt. Poemas 1913-1956. Seleção e tradução de Paulo César de Souza – São 
Paulo: Ed. 34. 2000. P. 166.  
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O capitulo anterior foi fundamental para que pudesse identificar o 

fenômeno a ser estudado e expor a trama que motiva a tessitura desta 

dissertação. 

O passo seguinte foi definir, a partir da amplitude de elementos que 

constitui o fenômeno, o que especificamente desejávamos conhecer melhor. 

Nesse sentido, nosso estudo voltou-se para problematizar, compreender e 

dissertar sobre as práticas educativas do Lições de Cidadania, vivenciadas no 

período entre 2005 e 2013, haja vista a inexistência, até então, de algum 

processo de sistematização de seus caminhos, o que de um lado reforça a 

necessidade e a aventura deste trabalho e de outro se afirma como 

colaboração no aperfeiçoamento da experiência. 

 Contudo, o mestrado, em seu tempo e espaço privilegiado, permitiu que 

transcendêssemos a simples narrativa e nos puséssemos a retirar o véu 

daquilo que antes aparentava ser o Lições de Cidadania, para então enxergar 

com a acuidade de quem pesquisou e compreendeu alguns de seus aspectos. 

Para tanto era necessário um caminho. 

 

2.1. Organizando-me em um Método 

 

A possibilidade de interferir no mundo, modificando-o, criando-o e 

recriando-o, afirma a condição exclusiva dos seres humanos enquanto sujeitos 

da história e também da cultura (Freire, 1967). Essa modalidade complexa de 

experiência do mundo e com o mundo, como aponta Freire, lhe permite, 

portanto, não apenas saber, mas também, ao mover a consciência sobre a 

própria consciência, saber que sabe. 

Não obstante a recorrente observação nos animais não humanos do uso 

de táticas coordenadas para atingir determinado fim, tal e qual o procedimento 

coletivo de caça das leoas nas savanas africanas, a capacidade de abstrair 

uma dada estratégia e sistematizá-la para a sua execução, é comportamento 

característico de nossa espécie. Assim como o é a possibilidade do uso de 

linguagem para organizar no mundo esse conjunto de pensamentos. 
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Deste modo, a organização linguística para expressar a ideia de “um 

caminho para ir além” foi sistematizada a partir da composição das expressões 

gregas μετα (Meta) e ὁδός (Hodos), formando o vocábulo μέθοδος, ou método.  

Esse também foi o nosso entendimento: método seria então, o portador 

material que nos permite transcender os obstáculos e compreender aquilo que 

simplesmente olhando não compreenderíamos, transpor o imediato para ver 

além, neste caso, para compreender um pouco mais sobre o Lições de 

Cidadania. 

Revisitar nossos objetivos nos permitiu então, traçar o método que 

julgamos ser o mais adequado para desvelar os aspectos do fenômeno 

estudado.  Primeiramente, ao afirmarmos o nosso fazer no ato de narrar a 

experiência educativa, compreendemos que era fundamental dar voz aos 

sujeitos que a viveram. Brecht e seu poema, epígrafe deste capítulo, nos 

ajudou a perceber que apesar da centralização na relevância da ação de 

alguns sujeitos, fato recorrente na historia oficial, o mundo não acontece 

apenas através deles; de outro modo, é na ação marginal, descentralizada, de 

indivíduos por vezes anônimos ou em pequenas comunidades, que a história é 

feita. 

Com essa ideia, e com aprofundamento bibliográfico nas páginas de 

Ginzburg (1989), encontramos a sistematização de um paradigma, do grego 

παραδειγμα (paradeigma), que nos permitiu apontar para um método. O 

modelo proposto para o desvelamento consiste em dedicar atenção aos 

detalhes, aos indícios que por vezes orbitam para além do quantificável, 

transitando no campo do sensível. 

A fim de clarificar o caminho, Ginzburg tece em seu capitulo “SINAIS – 

Raízes de um paradigma indiciário” uma inusitada trama que reúne numa 

mesma forma de apreensão e desvelamento dos fenômenos, o médico e 

historiador da arte Giovanni Morelli, o igualmente médico e escritor Sir Artur 

Conan Doyle e o também médico Sigmund Freud. 

Do diálogo proposto, se apresenta através de Morelli um método para 

identificação da autoria de obras de arte12; Através de Conan Doyle, naquele 

                                                             
12

Os museus, dizia Morelli, estão cheios de quadros atribuídos de maneira incorreta. Mas 
devolver cada quadro ao seu verdadeiro autor é difícil: muitíssimas vezes encontramo-nos 
frente a obras não assinadas, talvez repintadas ou num mau estado de conservação. Nessas 
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que lhe é sua principal criação, Sherlock Holmes, um método para resolução 

de crimes e mistérios dos mais variados tipos13; E através de Freud, um 

método afinado com o próprio fazer da, à época, recém-criada psicanálise14. 

Ainda sobre o encontro, aponta Ginzburg (1989, p.150):  

 

Nos três casos, pistas talvez infinitesimais permitem captar 
uma realidade mais profunda, de outra forma inatingível. 
Pistas: mais precisamente, sintomas (no caso de Freud), 
indícios (no caso de Sherlock Holmes), signos pictóricos (no 
caso de Morelli). 

 

Obviamente, na composição deste trabalho, cuja primeira tarefa 

consistiu em apresentar a experiência educativa do Lições de Cidadania, o 

sentido de estabelecer uma compreensão deste modelo dialogado entre 

Morelli, Doyle e Freud não esteve relacionado ao nosso desejo de catalogar 

orelhas, resolver crimes ou ainda realizar algum tipo de estudo acerca das 

características psicossociais de alguém. Porém, a partir do paradigma indiciário 
                                                                                                                                                                                   
condições, é indispensável poder distinguir os originais das cópias. Para tanto, porém, dizia 
Morelli, é preciso não se basear, como normalmente se faz, em características mais vistosas, 
portanto mais facilmente imitáveis, dos quadros: os olhos erguidos para o céu dos personagens 
de Perugino, o sorriso dos Leonardo, e assim por diante. Pelo contrário, é necessário examinar 
os pormenores mais negligenciáveis, e menos influenciados pelas características da escola a 
que o pintor pertencia: os lóbulos das orelhas, as unhas, as formas dos dedos das mãos e dos 
pés. (GINZBURG, 1989, p. 144.) 
13

 Na qualidade de médico, Watson, deve saber. Na Revista Antropológica do ano passado, 
você encontrará duas breves monografias de minha lavra sobre o assunto. Examinei, por isso, 
com olhos de entendido, as orelhas contidas na caixa, e verifiquei cuidadosamente suas 
peculiaridades anatômicas. Imagine, pois, meu espanto quando, ao olhar para a srta.Cushing, 
reparei corresponder sua orelha à orelha feminina que eu acabara de inspecionar. Não era 
possível pensar em coincidência. Ali estava o mesmo encurtamento da aurícula, a mesma 
curva larga do lobo superior, a mesma circunvolução da cartilagem interna. Em todos os pontos 
essenciais, era perfeita a semelhança. Percebi logo a enorme importância de tal observação. 
Era evidente ser a vítima uma consanguínea e até, provavelmente, parente muito próxima. 
Comecei a falar-lhe de sua família, e você se lembra que ela nos propiciou informações 
particularmente preciosas. (DOYLE, 1976 apud GINZBURG, 1989, p. 146). 
 
14

 Muito tempo antes que eu pudesse ouvir falar de psicanálise, vim a saber que um 
especialista de arte russo, Ivan Lermolieff, cujos primeiros ensaios foram publicados em 
alemão entre 1874 e 1876, havia provocado uma revolução nas galerias da Europa 
recolocando em discussão a atribuição de muitos quadros a cada pintor, (...). Ele chegou a 
esse resultado prescindindo da impressão geral e dos traços fundamentais da pintura, 
ressaltando, pelo contrário, a importância característica dos detalhes secundários, das 
particularidades insignificantes, como a conformação das unhas, dos lobos auriculares, da 
auréola e outros elementos que normalmente passavam desapercebidos e que o copista deixa 
de imitar, ao passo, porém, que cada artista os executa de um modo que o diferencia. (...) 
Creio que o seu método está estreitamente aparentado à técnica da psicanálise médica. Esta 
também tem por hábito penetrar em coisas concretas e ocultas através de elementos pouco 
notados ou desapercebidos, dos detritos ou "refugos" da nossa observação. (FREUD, apud 
GINZBURG, 1989, p. 147). 
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afirmado deste encontro de ideias, deparamo-nos com um método para realizar 

a pesquisa.  

Em outras palavras, pudemos compreender que o caminho percorrido 

por quem se debruça sobre a experiência educativa em questão, deve ser o de 

estar atento não somente a aquilo que se encontra mais aparente, mas de 

outro modo, ativar a sensibilidade para os dados fragmentados, a aquelas 

pegadas deixadas através do tempo, ou finalmente, os indícios. 

Assim, do mesmo modo que Ginzburg15, aponta para o caçador como 

aquele que primeiro contou uma história, posto que “era o único capaz de ler, 

nas pistas mudas (se não imperceptíveis) deixadas pela presa, uma série 

coerente de eventos”, nós que também desejávamos desvelar, neste caso o 

Lições de Cidadania, nos pusemos a caçar os indícios. 

Tínhamos, portanto, um método, em sintonia com o entendimento de 

Barbosa Junior (2002), de que não se tratava (o método) de algo que pairava 

sobre nossas cabeças ou que possuía existência fora do logos e que tampouco 

era um instrumento para se inspirar ou se utilizar, mas de outro modo, o 

caminho em si. 

Para caminhar firmes, necessitávamos elaborar estratégias que 

desvelassem aspectos do fenômeno estudado. A primeira estava ligada a 

ampliação de nosso repertório para que, no diálogo interior com outros 

pensadores e experiências, pudéssemos desvelar cada vez mais o mundo e 

fazer explodir o desejo de saber e ser mais. Os procedimentos adotados, 

compreendidos aqui enquanto “ação refletida e formulada por um pensamento 

estratégico” (Barbosa Junior, 2002, p.63), consistiram no exercício individual da 

leitura e a experimentação do operador cognitivo que reside na peregrinação16. 

Da leitura, foram fundamentais as obras do Educador Paulo Freire 

“Educação como Prática da Liberdade, (1967)”, “Pedagogia do Oprimido” 

(2008), “Pedagogia da Autonomia” (1996) e “Pedagogia da Indignação” (2000), 

por tratar-se o autor de leitura recorrentemente referenciada como fundante do 

                                                             
15

 Cf. GINZBURG, 1989, p.152. 
16 Compreendemos a peregrinação ou a itinerância como o ato de deslocar-se de seu ambiente 
cotidiano, deslocando-se também dos esquemas mentais pré-estabelecidos para a 
compreensão dos fenômenos que se apresentam. É um ir desprovido, para refazer-se no 
contato com o diferente, mediante a Vivência. Configura-se, portanto, em um operador 
cognitivo bastante eficaz, posto que é um aprendizado que provém necessariamente da 
experiência. 



39 
 

Lições de Cidadania. Da peregrinação, a partir de vivências e estudos dos 

professores Alessandre de Medeiros Tavares e Walter Pinheiro Barbosa Junior 

(2013).  

Nesse sentido, um elemento fundamental para a nossa compreensão do 

fenômeno e de mundo pode ser construída através de nossa própria itinerância 

por alguns países da América Latina, sobretudo nossa vivência na Bolívia, 

Peru, Equador e México. Nesses países, no encontro autêntico com sujeitos 

passamos a compreender melhor a ação de destituir-se de um lugar e fazer-se 

habitável por outros e suas experiências. O exercício do peregrinar foi 

fundamental para apurar nossa sensibilidade e do estranhamento com o novo, 

encontrado pelo caminho, foi possível dobrar minha consciência sobre minha 

própria consciência, retomando a ideia de não apenas saber, mas saber que 

sabíamos, como afirmamos nas primeiras palavras deste capítulo. 

A segunda estratégia tratou do nosso modo de sistematizar a 

experiência educativa do Lições de Cidadania. Nossa implicação com o 

fenômeno foi fundamental para que, com clareza, pudéssemos compreender 

quatro momentos, ou ciclos17 principais na história do Lições, de modo que 

através dessa divisão fosse favorecida a organização e entendimento da 

narrativa.  

O primeiro momento se situa temporalmente anterior à criação do Lições 

de Cidadania, com a configuração que desencadeou no seu processo de 

idealização em meados do ano de 2005 e se estendeu até o mês de outubro de 

2007, quando aconteceu a completa renovação dos sujeitos que o operaram no 

mundo.  

O segundo momento está organizado a partir da entrada desses novos 

sujeitos em outubro de 2007 até o ano de 2010; marcado pela mudança de 

estrutura interna e organograma, em virtude da criação de novos núcleos de 

atuação, mudança de organização administrativa em relação à universidade, 

ultrapassando a estrutura de projeto passando a programa, e por fim, pela 

modificação do seu próprio nome, de Projeto Lições de Cidadania para 

Programa de Educação Popular em Direitos Humanos – Lições de Cidadania. 

                                                             
17 C.f. Introdução. 
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O terceiro momento tem início com as modificações citadas 

anteriormente, no ano de 2010 e se estendeu até o início de 2013, às vésperas 

do quarto momento, quando novamente ocorreu uma modificação no nome do 

então Programa, passando a se chamar Programa de Educação Popular em 

Direitos Humanos – Motyrum. 

Deste modo, o quarto momento, que não obstante ser o marco de 

encerramento de nossa narrativa, não finda a experiência do Lições de 

Cidadania no mundo, é relativo ao fatos que geraram e ao processo de 

mudança de nome em si. 

Procuramos descobrir então, quais as fontes que nos forneceriam a 

matéria prima e bruta para a composição da narrativa. Tal e qual anteriormente 

afirmamos, em virtude da compreensão de partida do Lições de Cidadania 

enquanto fenômeno, sob uma perspectiva kantiana18, a nós nos importava a 

experiência dos sujeitos com ele. Por isso a primeira, e acreditamos, mais 

privilegiada fonte, foi a voz dos extensionistas que transitaram no Lições de 

Cidadania. 

Assim, passamos a proceder com a busca pelos sujeitos que pudessem 

e desejassem colaborar com a partilha de sua experiência. À exceção do 

quarto momento, o qual optamos por narrar a partir de nossa própria 

percepção, posto que ainda estava em curso a sua consolidação quando do 

exercício da escrita, aos demais estabelecemos critérios para uma amostragem 

mais precisa. 

Buscamos então, para os três momentos iniciais, garantir a diversidade 

do período de entrada no Lições de Cidadania, afim de conhecer a partir da 

diferença geracional. Procuramos garantir a paridade de gênero, ou o mais 

próximo possível dela, e por fim, a diversidade de núcleo de atuação19 ao qual 

o sujeito esteve ou está ligado. Desse modo, contamos com três sujeitos para o 

primeiro momento, cinco sujeitos para o segundo momento e outros cinco 

sujeitos para o terceiro momento. Nesta atividade, adotamos como 

                                                             
18

 Cf. KANT, 2001. 
19 No curso do tempo o Lições de Cidadania se organizou de modo a dividir-se em núcleos 
especializados para a realização de um trabalho mais aprofundado e eficaz. Ao final de sua 
trajetória, em 2013, o Lições contava com o Núcleo Rural, Urbano, Penitenciário, Escritório 
Popular, Educação Popular infantil 
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procedimento uma adaptação da Entrevista Livre Conversacional, a qual 

Barbosa Junior (2002, p. 65), descreve: 

 

Trata-se de entrevistar o outro ente-espécie, a partir de uma 
pergunta inicial. Esta pergunta, deve se fundamentar em um 
certo conhecimento do ethos do entrevistado. Além disso, ela 
deve ser capaz de mediar, por meio do conflito, o movimento 
da consciência do entrevistado e do entrevistador. 

 

Adaptado, posto que ante à vida e suas marés tivemos que nos 

reinventar a partir das estratégias que lançamos mão. Deste modo, com os 

sujeitos do primeiro momento, já inseridos no mercado de trabalho, a 

dificuldade de organizar um encontro com todos, acabou substituída pela 

entrevista livre conversacional individual. 

O procedimento empregado junto aos sujeitos referentes ao segundo 

momento, por sua vez, foi de caráter misto. Com três membros que ainda 

residiam na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, conseguimos realizar uma 

sessão coletiva. E com dois outros membros que já não residiam, mas 

esporadicamente regressavam à cidade para férias ou visitas à família, 

realizamos sessões individuais. 

Com os sujeitos do terceiro momento, haja vista que todos, à época da 

realização do procedimento, ainda eram estudantes da UFRN, foi possível 

realizar duas sessões de caráter grupal em datas diferentes. 

Independentemente, se individual ou coletivo, a chama inicial para a 

nossa conversa era sempre a mesma: “Qual a sua história com o Lições de 

Cidadania?” e peregrinando nas respostas, percorrendo o caminho da 

sensibilidade, novas perguntas eram colocadas a mesa. 

Concluída esta rica etapa, recordamos Ginzburg e o fazer do caçador20 e 

fomos em busca de outras pistas e “pegadas” que ajudassem a nos aproximar 

do fenômeno. 

Tivemos acesso a um vasto material documental: e-mails, atas de 

reuniões de planejamento, cópias preenchidas dos editais de fomento, 

fotografias, editais de seleção do Lições de Cidadania. Além disso, 

dispusemos, enquanto fonte bibliográfica, de um Trabalho de Conclusão de 

                                                             
20

 Cf. GINZBURG, 1989, p.152 
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Curso, denominado “A Extensão Popular do Programa Lições de Cidadania e a 

relação entre a Defensoria Pública do Estado e o Conjunto Habitacional 

Leningrado” do estudante Lucas Sidrim (2013), e diversos artigos científicos, 

tais como “A extensão universitária popular: a aproximação do Curso de Direito 

com a realidade” dos, hoje, advogados Hélio Miguel e Natália Bonavides, ou 

ainda, “A Extensão Universitária e o Manifesto Extensionista pela promoção 

de profissionais-cidadãos no curso de Direito”, de autoria de Lucas Sidrim e 

Marcela Carapeto, ex-extensionistas do Lições de Cidadania. 

Nosso caminho dissertativo finalmente se encerra após a 

problematização, buscando a aproximação com as contribuições que a 

experiência educativa do Lições de Cidadania empreendeu no mundo. Todas 

as estratégias e procedimentos aqui descritos foram fundamentais enquanto 

método para esse desvelamento. 
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3. DIALOGAR e AVALIAR: COM A PALAVRA, OS EXTENSIONISTAS 

 

 

 

PALAVRA ACESA21 

 

Se o que nos consome fosse apenas fome 

Cantaria o pão 

Como o que sugere a fome 

Para quem come 

Como o que sugere a fala 

Para quem cala 

Como que sugere a tinta 

Para quem pinta 

Como que sugere a cama 

Para quem ama 

Palavra quando acesa 

Não queima em vão 

Deixa uma beleza posta em seu carvão 

[...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21

 Fernando Filizola e José Chagas. Quinteto Violado, Palavra Acesa 
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Neste capítulo, vamos tratar da palavra dita e escutada, do carvão aceso 

que iluminou a conversa com os extensionistas que viveram a experiência 

educativa do Projeto Lições de Cidadania. Garimpamos palavras e, como nos 

sugere Freire (2001, p. 59) “dizer a palavra, em um sentido verdadeiro, é o 

direito de expressar-se e expressar o mundo, de criar e recriar, de decidir, de 

optar”.  

Essa perspectiva de uso da palavra autêntica, anunciada por Freire 

enraíza-se e relaciona-se com a tradição de povos da América do Sul, como 

bolivianos, equatorianos, colombianos e mexicanos. Povos com os quais 

convivi em viagens realizadas durante os anos de 2009 e 2013.  

Mas, foi na convivência com povos indígenas Mexicanos, de identidade 

Zapatista, em outubro de 2013, no estado de Chiapas, sudeste do México, que 

identifiquei um aspecto cultural que me marcou profundamente. Nas pinturas 

antigas da civilização Maia, ascendentes daqueles povos, encontramos um 

desenho, também denominado de glifo, semelhante a concha de um caracol 

que parecia sair da boca de algumas figuras. Posteriormente, um professor 

zapatista nos ensinou que esse símbolo designava o que aquela cultura 

chamava de Bats´il K´op, em Tzeltal, que significa “Palavra Autêntica”, “Palavra 

Verdadeira”.  

Ao refletir sobre a relação entre a concepção de Freire e a prática 

cultural dos Zapatistas, e seus ascendentes Maias, de registrar a relação entre 

palavra pronunciada e quem a pronuncia; compreendemos que a 

representação desta Palavra em um símbolo próprio registrando um fazer que 

não é estático, mas que de outro modo se dá no desenrolar de uma ação, faz 

com que esta Palavra se manifeste para nós enquanto fala, efetivamente a voz 

dos sujeitos; E que uma vez capturados por pinturas que perduraram ao longo 

dos séculos, os povos que as grafaram, se registrando, se implicaram nela e 

com ela, transformando os registros grafados em carne do mundo. A fala se 

torna necessariamente implicada. 

Essa descoberta, por meio da relação com outros povos, providos de 

outras tradições, nos permitiu entender que nossa tarefa enquanto pesquisador 

é dissertar sobre a experiência educativa do Lições de Cidadania, sem separar 

a palavra e o corpo dos extensionistas e sem criar um fosso entre a palavra 

falada e a palavra escrita.  
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Assim, procuramos nesse capítulo narrar a história do Lições por meio 

das experiências educativas vivenciadas pelos extensionistas, possibilitando 

que o examinador se aproxime da história e dos sentimentos vivencidados por 

cada um deles que se implicou no Projeto e se reimplica nesse texto.  

 

3.1. Da configuração que contribuiu para a criação do Lições de Cidadania 

 

Transcorrido oficialmente o período ditatorial cívico-empresarial-militar22 

brasileiro que se estendeu da década de 1960 a meados dos anos 1980 e com 

a promulgação de uma nova constituição em 1988, o Brasil vivenciou uma 

mudança em suas relações interpessoais e organizativas. 

No campo do Direito, essa reorganização da história também foi sentida. 

Pudemos observar os brasileiros experimentando-se com o processo de 

eleição dos constituintes e a formulação da constituição.   

Posteriormente, o projeto neoliberal consolidado no país através da 

vitória de Fernando Collor à presidência, em 1990, deu mais visibilidade ao 

campo do Direito, em ramos como, por exemplo, o Direito do Consumidor.  

Quando em 1995 promulga-se a lei dos juizados especiais e em 2002 

promulga-se o novo código de Direito Civil, além de um novo conjunto de 

regras para os indivíduos se relacionarem em sociedade, abriram-se novos 

caminhos para que as pessoas acessassem direitos que antes sequer eram 

garantidos. 

Nesse sentido, foi possível observar o judiciário movendo-se em torno 

de um mote que não tardou a chegar à universidade pública: o acesso à 

Justiça. 

Se por um lado o judiciário avançava, sobretudo em razão da pressão 

popular e do trabalho de lutadores e lutadoras que desde a época da ditadura 

afirmaram sua militância no sentido da garantia de direitos; Por outro, os cursos 

de Direito, historicamente vinculados às elites econômicas do país, legados 

culturais de um saber de matriz europeia, continuaram reproduzindo a 
                                                             
22

 Os escritores Horácio Verbitsky e Juan Pablo Bohoslavsky, recentemente em seu livro 
Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la ditadura, lançado em 2013 pela editora 
Siglo XXI, em detalhada investigação que aponta como os atores econômicos 
interessadamente a promoveram, facilitaram e ganharam com ela, além dos dados obtidos 
através da Comissão da Verdade, nos fizeram perceber que não se tratava apenas de uma 
ditadura militar, mas que tinha fortes aliados civis e sobretudo empresariais.  
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educação para a opressão, posto que o Direito ensinado só é norma, na 

necessária negação de outros jeitos de ser.  

Dentro dessa configuração, temos visto recentemente, acontecer uma 

movimentação dissonante. A disputa pelo espaço universitário e as conquistas 

do acesso à educação superior por extratos sociais historicamente subjugados, 

tem permitido gradualmente o acesso de pessoas, com valores e 

posicionamentos no mundo, diferentes do que se costumava ter.  

Dessa movimentação dos sujeitos, aumentou-se a pressão pelo acesso 

e democratização do saber científico gerado na universidade. Essa concepção 

de estender aos que estão fora da academia o que é gerado lá, frutificou 

enquanto instituto da extensão. Mas toda ação de extensão é fruto dessa 

movimentação entre classes com clareza de seu projeto político e pedagógico 

em conformidade com uma função social transformadora da sociedade? 

Obviamente que não.  

Essa configuração afetou a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, especialmente os estudantes do Curso de Direito. Alguns membros da 

gestão do Centro Acadêmico Amaro Cavalcanti, entidade estudantil daquele 

curso, tiveram, no ano de 2005, a ideia de criar algo novo no campo da 

extensão. Eles foram provocados, sobretudo, pelo distanciamento entre a 

academia e a sociedade, como nos contou o Advogado Caio Vitor (2013), um 

dos membros dessa gestão do Centro Acadêmico. segundo Caio: 

 

[...] Esse era o cenário de extensão que a gente tinha. Não 
tinha de fato um contato popular, uma participação com a 
sociedade, com as pessoas menos providas de recursos 
principalmente, não existia esse trabalho de conscientização 
acerca do Direito, da Ordem Jurídica, das garantias previstas 
na Constituição, não tinha nada disso. A gente soube depois 
que Vladimir e Fabiano também já tinham iniciativas deste tipo, 
de ir para a escola, diálogo da educação em geral, mas não em 
termos de programa, de projeto, com fins de perenidade, de 
criação e concepção filosófica mesmo do projeto. Eram ações 
mais pontuais. 
 

 

Durante o diálogo com Caio, ele mencionou os professores Vladmir 

França e Fabiano Mendonça, ambos do quadro docente da UFRN, que à 

época coordenavam um projeto denominado de “Direito, Cidadania e Funções 
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do Estado”. Compreendemos então que a atuação em escolas públicas, numa 

concepção de levar noções básicas de Direito para os estudantes, advinda 

deste projeto acabou por influenciar na concepção desta nova iniciativa do 

Centro Acadêmico. Sobre ela, Caio prossegue: 

 

[...] A ideia ainda não estava concebida, ela era de fato um 
impulso de realmente transformar a realidade, e utilizar o 
Direito como instrumento de transformação das injustiças 
sociais. Mas tinha, dentro da sua origem, a questão do respeito 
às pessoas, aos educandos que seriam destinatários daquela 
Extensão, ao conhecimento. A gente não tinha a ideia de ser 
um projeto autônomo, era a ideia de ser um projeto do Centro 
Acadêmico. [...] Em 2005.2, a gente consegue convencer o 
Centro Acadêmico a implantar essa iniciativa. [...] Essa primeira 
iniciativa foi diretamente nas escolas públicas da Grande Natal. 
A gente escreveu o projeto via PROEX. [...] Acho que Ana 
Cláudia e Rochester ficaram de ver quais eram as escolas, e 
acho que a gente identificou algumas e fez contato com a 
direção previamente para saber a disponibilidade, interesse, e 
quem topou a gente marcou, agora tudo muito solto, a gente ia 
tateando e descobrindo o que devia ser feito. E assim foi feito, 
algumas aulas aconteceram, não lembro o conteúdo 
programático que foi debatido, algumas experiências foram 
muito positivas, muito boas. Outras foram muito ruins. Em 
termos institucionais foi horrível, porque ninguém sabia como 
emitir o certificado, e era cobrança sobrenatural, porque as 
pessoas no começo, de fato, iam em busca das horas. Até 
porque não existia um engajamento de uma causa, por parte 
de quem participava, obviamente existia a causa de 
transformação social, de utilização do direito, dos instrumentos 
jurídicos, para melhoria das condições de vida das pessoas. 

 

Caio possibilitou visualizar a nascente do que viria a ser o Lições de 

Cidadania. Sua palavra, também lança luz sobre um dos elementos que 

apareceu no curso da experiência educativa do Lições de Cidadania: a 

incerteza (“A ideia ainda não estava concebida”; “A gente não tinha a ideia de 

ser um projeto autônomo”; “a gente ia tateando e descobrindo o que devia ser 

feito”). A incerteza pode aqui ser tomada como um elemento que compõe o 

processo de criação. Posto que um movimento político quando iniciado, 

carrega necessariamente consigo a incerteza do a ser-criado.  

Conforme depoimento coletado, podemos perceber que as convicções e 

experiências dos sujeitos implicados e as demandas dos grupos com os quais 

trabalhavam foram formatando o Lições.  
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Essa perspectiva nos permite sugerir que o lições não foi idealizado nem 

derivado de algo externo aos sujeitos que o teciam, mas sua urdidura tinha 

como linha os extensionistas e a comunidade não acadêmica.  
Foi nesse processo de tatear e descobrir os caminhos que no final do 

ano de 2005 encontramos registrado na Pró-Reitoria de Extensão o Projeto 

Lições de Cidadania. Para compor os seus quadros, segundo Caio Vitor, não 

houve processo seletivo, mas sim abertura para que estudantes interessados 

pudessem se inscrever. Naquele momento não mais que vinte pessoas 

entraram no Projeto e todas do próprio Curso de Direito e, a primeira ação 

executada pelos extensionistas foi o diálogo com adolescentes e jovens em 

ambiente escolar na cidade de Natal.  

A pesquisa nos revelou que, não obstante tenha sido essa a primeira 

ação concreta do Lições de Cidadania, a experiência recordada pelos 

entrevistados como sendo de maior importância nesse período inicial foi a 

segunda ação. Esta, conforme Caio Victor nos apontou, teve início através de 

um Programa do Ministério da Educação, denominado “Reconhecer”. 

Essa segunda ação, organizada com financiamento público, possibilitado 

mediante elaboração e submissão de um projeto de atuação ao Ministério da 

Educação, orientava-se pela concepção de que se fazia necessário relacionar 

a Universidade Federal do Rio Grande do Norte com a sociedade potiguar, por 

meio de uma espécie de alfabetização jurídica. 

Deste modo, ficou evidente que apesar de o nome Lições de Cidadania 

ter sido instaurado anteriormente, data deste novo instante histórico a 

consolidação dos caminhos a serem percorridos pelo Lições. Neste processo 

tem lugar, por exemplo, a emergência da necessidade de se definir um símbolo 

que dissesse do Projeto (Figura 01), conforme pode se observa a seguir:  

 

Figura 01 – Logotipo do Lições de Cidadania 

 

Fonte: acervo do pesquisador 
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Esse símbolo, enquanto um importante elemento de identidade do 

Projeto, foi idealizado por Justino Neto, à época estudante de Comunicação 

Social – Radialismo. Observe-se que o desenho adotado conserva um modelo 

de família tradicional, constituída pelo pai, mãe e um filho.  

Além do símbolo criado, foi nesse mesmo momento histórico que os 

extensionistas encontraram na obra Pedagogia da Autonomia, do educador 

pernambucano Paulo Freire, o terreno fértil para alimentar a consciência sobre 

o que se estava fazendo naquele momento. A leitura dessa obra desdobrou em 

outras do mesmo autor, tornando-o a referencia teórica para o movimento 

praxiológico do Lições de Cidadania durante toda sua existência.  

De acordo com o Ministério da Educação23, quarenta e quatro projetos 

foram submetidos por faculdades de direito de universidades públicas e 

privadas. O objetivo do Ministério era fortalecer a formação cidadã de 

professores e estudantes, sobretudo na área de Direitos Humanos, bem como 

valorizar e promover o respeito à autonomia e à auto-sustentabilidade das 

comunidades de afro-descendentes, dos povos indígenas, da população 

prisional, dos portadores de necessidades especiais e das pessoas que têm o 

vírus HIV/AIDS.  

Os projetos inscritos deveriam atender ao menos a um dos eixos 

designados pelo edital (“formação e qualificação, publicação de trabalhos para 

consolidação de uma cultura de direitos humanos e paz; e ações em direitos 

humanos  para comunidades”), podendo os contemplados receberem o 

montante de até R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), para o 

desenvolvimento de suas ações. Sobre este momento rememorou o próprio 

Caio: 

 

[...] Mas eu estava falando da submissão da proposta... Então 
Maria dos Remédios era a professora coordenadora antes, 
acho que nesse momento ela estava fazendo doutorado, em 
alguma coisa. A gente foi procurar o professor Fabiano 
Mendonça, super solícito, grande amigo, topou na hora, confiou 
na gente, então a gente dividiu o edital, a gente ficou sabendo 
que faltavam no máximo cinco dias, e a gente caiu em campo 
para descobrir, e formar parcerias. Por exemplo, definir o 

                                                             
23

 Brasil. Ministério da Educação: http://goo.gl/RykGrg Acessado em dezembro de 2013. 

http://goo.gl/RykGrg
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objeto, que eram várias coisas, como Educação da Paz, e não 
era algo específico para educação, este edital, que era, salvo 
engano, um edital do Ministério da Justiça. Então tinha várias 
frentes e a educação não estava tão clara, mas a gente 
conseguiu encaixar num eixo temático, e a gente ficou 
praticamente essa semana inteira de molho, faltando aula, 
faltando estágio, na época, e a gente ficou na concepção da 
ideia do projeto e na articulação com as instituições, a gente 
conseguiu articular nesta época com a FETARN24, mas eu 
acho, que o que foi essencial, que garantiu a aprovação do 
projeto, foi a parceria com o INCRA25. [...] Quando saiu o edital 
do Reconhecer a gente foi ampliar os horizontes, para ser de 
fato interdisciplinar. Então a gente foi atrás do pessoal de 
jornalismo, de psicologia, de pedagogia. Mas esse processo do 
Reconhecer Lucas enviou para a gente, e eu percebi que era 
hora de dar um corpo diferente, a gestão do Centro Acadêmico 
estava acabando, e era a hora de dar um corpo diferente, de 
sair e alcançar um novo patamar. Do pessoal de Direito, eu me 
cerquei de pessoas que toparam a iniciativa comigo, 
comprometidas, que a gente confiava. Então eu chamei Tobias 
Bruno, Gurgel Tavares, Pedro Henrique Cordeiro Lima. [...] 
Neste momento a gente já estava no sétimo período da 
faculdade, que eu lembro que era o período mais complicado, 
com mais aulas, o semestre mais difícil, e a gente ainda 
enfrentou essa batalha. Depois tiveram duas pessoas que 
surgiram, e foram muito importantes, primeiro Simone 
Mendonça, depois Raissa Cunha Lima, que foram muito 
importantes nessa concepção, e também, a psicóloga que era 
minha amiga e também veio, era Monique, não recordo agora o 
sobrenome. Porque Monique também era uma intercessora 
que estudava educação, também estudava Paulo Freire. [...] 

 

Na voz de Caio se afirma a mobilização e implicação dos estudantes 

para a construção do Projeto Lições de Cidadania (“a gente ficou praticamente 

essa semana inteira de molho, faltando aula, faltando estágio”), a partir de sua 

origem, desde a criação do projeto (“então a gente dividiu o edital, a gente ficou 

sabendo que faltavam no máximo cinco dias” e “a gente ficou na concepção da 

ideia do projeto e na articulação com as instituições”), até mesmo à introdução 

do elemento, inédito até então no Lições de Cidadania, da interdisciplinaridade 

(“agente foi ampliar os horizontes, para ser de fato interdisciplinar. Então a 

gente foi atrás do pessoal de jornalismo, de psicologia, de pedagogia”) que foi 

construída agregando novos discentes de outros cursos que não o Direito. 

                                                             
24

 Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte. 
25

 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
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Ademais, durante a coleta de documentos, no curso desta pesquisa, foi 

possível encontrar o projeto originalmente preenchido em meio virtual (Anexo 

01) que possuía desde a descrição das atividades a se realizar, os parceiros, 

os participantes da execução da proposta, a justificativa de sua realização e 

seus objetivos. Estes últimos nos permitiram uma aproximação não apenas do 

fazer do Lições no Programa Reconhecer, mas da afirmação do próprio 

objetivo do Lições de Cidadania daquele momento em diante, vejamos: 

 

Lições de Cidadania tem como objetivo levar a efeito ações 
diretas e indiretas, a partir da realização de um processo de 
democratização do conhecimento jurídico, mediante 
implementação de ações que caracterizam-se como uma 
espécie de “alfabetização jurídica popular” na área de direitos 
sociais e humanos. Em razão disso, as ações de formação e 
qualificação de agentes sociais previstas pela proposta (ação 
II) têm a intenção de que estes possam multiplicar os ideais do 
projeto e que possam realizar outras atividades que promovam 
os direitos humanos perante comunidades carentes, através da 
prática do ensino e de outras práticas. As atividades de 
pesquisa e publicação científica (ação I e IV) têm a pretensão 
de fomentar e de acrescentar algo à discussão acadêmica 
sobre o ensino jurídico em direitos humanos e dos direitos 
humanos em si. E, por fim, a ação direta junto aos 
assentamentos rurais, através de práticas pedagógico-
educacionais direcionadas para o ensino rural, será voltada 
diretamente para a democratização e a alfabetização jurídica. 
Não obstante, o presente projeto também apresenta objetivos 
periféricos, todavia, tão relevantes quanto estes.  
Também pretende-se com a implementação desse projeto, 
possibilitar uma melhor formação ética, social e humana de 
todos os envolvidos na sua execução, e, por conseguinte, 
promover um maior contato entre o mundo acadêmico e o 
social, entre a universidade e a sociedade. Trata-se do outro 
lado do processo de alfabetização jurídica popular, o qual 
implica um processo de humanização e de aprendizado tanto 
para o educador quanto para o educando [...]. Essa experiência 
consistirá em um ganho ímpar para todos os envolvidos na 
execução do projeto, mormente, para os estudantes de direito 
que, ao passo que humanizam-se nesse processo de 
educação, também obtêm uma visão mais ampla da complexa 
realidade jurídico-social. Visão fundamental para que possam 
promover o Direito como meio de transformação da realidade 
social, e buscar a efetivação dos direitos sociais e humanos 
durante as suas vidas acadêmicas e profissionais. 
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Conforme pode se perceber, o Lições é concebido enquanto instrumento 

de “democratização do conhecimento jurídico”, um fazer necessário em uma 

perspectiva de “promover um maior contato entre o mundo acadêmico e o 

social, entre universidade e a sociedade”. Sua operacionalização sustentava-se 

na compreensão de que o caminho seria: “alfabetização jurídica popular” na 

área de direitos sociais e humanos, na “ação direta junto aos assentamentos 

rurais através de práticas pedagógico-educacionais”. 

Durante a pesquisa, observamos que essa perspectiva política e 

pedagógica do projeto, que objetivava democratizar o conhecimento jurídico, foi 

trabalhada em meio a uma imprecisão conceitual das expressões: 

“Alfabetização Jurídica Popular”, “Ensino Jurídico Popular” e “Educação 

Jurídica Popular”. Compreendemos que cada expressão carrega consigo um 

significado, que orienta a ação das pessoas e implica em um dado 

posicionamento político e ideológico ante o mundo.  

Nessa perspectiva, para evitar confusão conceitual em nossa 

dissertação, vamos tomar como referência o depoimento de Renata Oliveira 

(2013), que foi extensionista do Lições de Cidadania no ano de 2007. Para ela, 

educação jurídica e popular significa: 

 

[...] Trazer o Direito mais pra perto da população, pra que o 
Direito deixe de ser aquela coisa elitista, como ciência de 
linguagem específica e de inacessibilidade mesmo, de só quem 
conhece o Direito, só quem tem uma formação no Direito, 
sabe? [...] Uma coisa que eu dizia lá no assentamento e que 
acho que reflete a minha ideia de educação jurídica popular 
que eu tinha naquele momento era que: “pessoal, isso aqui não 
é um favor que vocês vão chegar e vão pedir a um secretário 
público. Isso aqui tá na lei, é direito de vocês, desde que vocês 
atinjam essa, essa e essa condição.” E trabalhava muito nesse 
sentido, deles saberem o que eles poderiam ter e de como 
conseguir aquilo [...] a gente acabava tendo de expor de 
maneira clara, direta, objetiva e acessível. “O que é a 
Constituição? O porquê dos Direitos Fundamentais, por quê 
eles existem?”.  

 

Essa forma de dizer evidencia um modo político e pedagógico que 

transcende a simples alfabetização ou ensino jurídico, trata-se de um processo 

de educação jurídico popular, na medida em que se busca ir para além de uma 

linguagem técnica (especifica dos acadêmicos e inacessível à população não 
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acadêmica) e afirmar uma compreensão de que o Direito é instrumento que 

colabora com a coexistência dos humanos. 

Assim, podemos sugerir, a partir do depoimento de Renata, que o Lições 

se constituiu enquanto um Projeto de humanização para todos os envolvidos, 

em que pese não restar claro, desde a sua proposta, acerca de sua implicação 

para os assentados envolvidos, aponta-se a possibilidade de obtenção, por 

parte dos extensionistas de uma visão ampliada da complexa realidade 

jurídico-social, para que possam promover o Direito enquanto instrumento de 

transformação e efetivação dos direitos sociais e humanos durante as suas 

vidas acadêmicas e profissionais. 

Quando, no dia 29 de maio de 2006, o Ministério da Educação divulgou 

o resultado da seleção dos projetos que viriam a receber recursos públicos 

através do Programa Reconhecer, e entre eles encontrava-se aprovado o 

Lições de Cidadania, estava evidente as novas possibilidades que se abriam 

ao Projeto, já para a sua execução no período de julho de 2006 a julho de 

2007. 

No curso da pesquisa, percebemos que essa aprovação possibilitou a 

concatenação dos elementos estruturantes do Lições de Cidadania: a 

associação dos aprendizados advindos do planejamento e diálogo realizado na 

primeira edição do Lições de Cidadania nas escolas públicas em 2005; O 

aprofundamento de ideias como o “ensino jurídico popular” e a democratização 

do conhecimento jurídico para o acesso à justiça no seio do grupo de 

estudantes gestores do projeto; A possibilidade de contato com docentes e 

organização de um projeto de atuação sistematizado; e, finalmente com a 

conquista de recursos financeiros para a execução deram ao Lições de 

Cidadania a conjuntura favorável para se estruturar e se estabelecer enquanto 

o elemento novo na configuração do curso de Direito da UFRN. 

Hoje, refletindo sobre esse percurso do Lições, compreendemos que o 

que acontecia na época estava relacionado com o processo de reconfiguração 

do próprio cenário politico brasileiro, pois a vitória eleitoral do Partido dos 

Trabalhadores no ano de 2002 para o mais alto cargo do executivo nacional, 

com Luís Inácio Lula da Silva, apontava para um momento de avanços na 

efetivação dos direitos sociais e significativos investimentos em setores de 
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base, como a educação, que desde o assalto ao poder levado a cabo em 1964, 

com a consequente instalação de uma ditadura, não se via.  

Foi dentro dessa configuração que surgiu o Programa Reconhecer, cujo 

objetivo era colaborar com a formação em Direitos Humanos de estudantes, 

servidores e professores, disponibilizando recursos financeiros para a atuação 

destes com comunidades historicamente subalternizadas, cabendo destaque 

na própria fala dos sujeitos da época, como aponta Caio Vitor (2013): 

 

E aí veio a verba do Governo Federal. E é importante registrar: 
apesar de todas as críticas que eu faço ao governo federal 
hoje, [...] essa iniciativa só foi possível num governo com essa 
tendência, e foi feito o investimento do governo, à época eu 
acho que eram 30 mil reais, a gente destinou alguma coisa 
para bolsa, outra para deslocamento, outra para edição de um 
livro. As bolsas eram para este núcleo central, formado por 
mim, Tobias Pedro, Simone, Raissa, Monique e Sandra, 
justamente para subsidiar essa iniciativa.  

 

Com ele corrobora Renato Martins (2013), Bacharel em Direito e 

participante do Lições de Cidadania a partir do segundo semestre do ano de 

2006:  

 

[...] O edital Reconhecer foi o que estruturou o Lições em si. 
Quando o pessoal ganhou esse edital, que foi lançado pelo 
Ministério da Educação, e que eles concorreram e ganharam 
uma grana, uma verba. Então isso viabilizou o projeto em si, a 
compra de notebook, de computador, compra de material de 
expediente, o dinheiro pra ir pras comunidades. 

 

Renato foi um dos estudantes que ingressou no Lições de Cidadania 

durante o processo de organização para execução do Programa Reconhecer, 

para além do “núcleo central” descrito por Caio Vitor (2013). Sua entrada se 

deu após o Seminário de Integração do Curso, que ocorre semestralmente na 

primeira semana letiva.  

Esse Seminário é voltado para os estudantes do primeiro período do 

Curso. Tradicionalmente, nessa semana, além de uma apresentação do 

campus, ocorrem palestras com profissionais de diversas carreiras jurídicas 
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com o objetivo de situar os estudantes nos seus diversos fazeres e, um dia do 

seminário é reservado para a apresentação de todas as inciativas de ensino, 

pesquisa e extensão do Curso de Direito da UFRN.  

Assim como Renato, outros estudantes entraram no Projeto, por meio 

desse seminário. Organizada a equipe de estudantes que iriam fazer o Lições 

de Cidadania, era chegado o momento da execução do Projeto em si.  

 

3.1.1. Da execução do Projeto por meio dos processos educativos 

 

A pesquisa nos permitiu compreender, que uma das características 

fundamentais do Lições é que ele se fez a partir das demandas. Responder a 

elas implicou muitas vezes em se vivenciar processos de educação ou de 

reeducação das pessoas envolvidas. Assim, podemos sugerir que foram os 

processo educativos, orientados pelas demandas que sulearam26 toda a 

execução do Lições, conforme podemos constatar no depoimento de Renato 

(2013) que se segue: 

 

 [...] a gente se reunia pra ver qual ia ser o planejamento de 
execução do projeto, e como a gente ia gastar o dinheiro que a 
gente ganhou no edital. Então essa foi a fase em que eu entrei. 
Havia muita discussão teórica também. A gente se dividia em 
grupos e aí ia pesquisar Direito Constitucional, Direito do 
Consumidor, como é que a gente iria adaptar a questão do 
ensino do Direito a uma realidade rural, né, essa era uma 
grande questão, também. E a gente começou a estudar Paulo 
Freire também nessa época, Caio começou a ler muito 
também, e a gente fazia tipo seminários: dividia os grupos e 
estudava Políticas Públicas, Pedagogia, as meninas de 
Psicologia traziam, Monique trazia, Sandra trazia de 
Pedagogia, e a gente ia interagindo e discutindo, entendeu? 
Muitos conceitos jurídicos, mas também tentando trazer a 
realidade do Campo. A gente já sabia que a intervenção teria 
de ser no Campo, então teria de ter uma adaptação. Eu acho 
que nesse momento específico foi onde entrou Paulo Freire 
realmente como um símbolo, uma figura importante dentro do 
Lições, entendeu? Como uma figura realmente a ser... um 
modelo a ser seguido. De saber que a gente precisa, que o 
Direito não é autossuficiente. Que com o Direito só a gente não 

                                                             
26 Compreendemos que ao afirmar o Norte enquanto referencial para tudo a partir do uso 
coloquial, reforçávamos uma mentalidade colonizadora e subalternizadora de nós mesmos, 
como se o Sul não fosse capaz de gerar referências e paradigmas. O curso da pesquisa nos 
permitiu aproximar-nos com a concepção de descolonização de nosso corpo e espírito. Assim 
nada mais nos norteia, aquilo que nos referencia nos Suleia. 
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vai mudar nada. Então pra mudar a gente precisa ter outra 
abordagem. E a gente começou a conhecer Paulo Freire daí. 
Eu lembro muito de Caio lendo muito e eu também, por 
influência, comecei a ler as principais obras e tudo, e isso 
influenciou o grupo. Esse núcleo. E todo mundo teve isso de 
forma muito marcante. Pelo menos quando a gente conversa e 
tudo, isso aí aparece. E aí o que é que a gente fazia, se reunia 
pra discutir isso e discutir a execução em si. E aí vinham as 
questões: Como é que a gente vai executar o Programa? O 
Projeto? Vai ser uma vez, uma semana, a cada mês? Na 
primeira semana de cada mês? Aí o outro dizia: Não, tem de 
ser no período de férias. Então veio essas questões, entendeu, 
de como executar isso. A gente foi discutindo e aí o que fechou 
foi que seria melhor executar no período de férias, de Janeiro a 
Fevereiro. Nesse interstício, o quê que a gente fez? Selecionou 
os alunos que iam participar, intervindo lá, as equipes. Porque 
eram, se eu não me engano, três assentamentos27. 

 

O projeto tomava contornos mais definidos para a sua execução e a 

necessidade de formação para a atuação se apresentava para os partícipes do 

Lições de Cidadania (“havia muita discussão teórica também. A gente se 

dividia em grupos e aí ia pesquisar Direito Constitucional, Direito do 

Consumidor”).  

A experiência anterior vivenciada nas escolas públicas já demonstrava a 

necessidade de preparar a equipe para uma aproximação das diferentes 

realidades, sob pena de não obter o melhor proveito do processo educativo 

(“como é que a gente iria adaptar a questão do ensino do Direito a uma 

realidade rural, né, essa era uma grande questão, também”). 

Essa necessidade formativa e a de organização do tempo de execução 

(“como é que a gente vai executar o Programa? O Projeto? Vai ser uma vez, 

uma semana, a cada mês? Na primeira semana de cada mês? Aí o outro dizia: 

Não, tem de ser no período de férias”), instituía um processo em que estudar e 

agir não se separavam. O Projeto fluía continuamente organizado pela tríade: 

reflexão – ação – reflexão.  

É importante registrar que mesmo demandando processo formativo, os 

extensionistas guiavam-se pelo espirito prático, estudavam para executar o 

projeto, para se relacionar com as comunidades envolvidas, mas não 

                                                             
27Muito embora no projeto inicial enviado para o Ministério da Educação houvesse a previsão 
de trabalho em cinco assentamentos, efetivamente, mediante alteração da proposta, haja vista 
dificuldades operacionais, estabeleceu-se o trabalho em três assentamentos. 
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estudavam para interpretar o que estavam produzindo.  Essa fragilidade afirma 

uma fragmentação entre extensão e pesquisa.  

Essa característica, longe de ser um entrave ou um elemento que 

diminuiu a riqueza construída naquele momento histórico do projeto, aconteceu 

gerando um efeito contrário, ele reforçou a necessidade de se estabelecer uma 

relação mais consistente entre a ação prática da extensão e o exercício teórico 

de produção do conhecimento, por meio da pesquisa.  

Mas, naquele momento, já se apresentavam elementos fundamentais 

para organização de novas ideias: tinha-se a consciência de incompletude 

(“que com o Direito só a gente não vai mudar nada”), da diversidade de 

saberes “(dividia os grupos e estudava Políticas Públicas, Pedagogia, [...] 

Psicologia”), da inexistência de docência sem discência e da necessária 

apreensão da realidade.  

Esses elementos, além de se fazerem presentes no curso da execução 

do Projeto, encontram-se também na obra Pedagogia da Autonomia (1996), de 

Paulo Freire, referência teórica que ganhara centralidade na construção desse 

novo momento do Lições (“nesse momento específico foi onde entrou Paulo 

Freire realmente como uma símbolo, uma figura importante dentro do Lições, 

entendeu? Como um figura realmente a ser... um modelo a ser seguido”), e se 

entrelaçam à narrativa de Caio Vitor (2013) sobre os procedimentos tomados 

para a execução do projeto: 

 

[...] Não sei se foi também o professor Alessandro que sugeriu 
que esse contato educacional tinha que ser de forma mais 
perene, tinha que haver uma pesquisa prévia das 
necessidades, dos temas que deviam ser tratados, da 
linguagem, as palavras chaves que iriam compor isso. [...] A 
gente primeiro teve o trabalho de cortar, quais os 
assentamentos que a gente não ia, e foi uma seleção muito 
natural, tinha a questão de distância e empatia, as pessoas que 
recebiam melhor aquela ideia, e teve participação importante 
do INCRA ao indicar quais as referências para o contato, trazer 
mapa, o histórico de cada, a quantidade de pessoas [...] Sei 
que teve esse alteração, a gente conseguiu se concentrar em 
Ceará Mirim, decidiu concentrar em 3 assentamentos rurais, 
isso foi aceito pelo Ministério [...]. Eram os assentamentos 
Espírito Santo, esse é bem perto à estrada de Macau, que 
passa por Ceará Mirim, ali onde é hoje o estádio Nazarenão, o 
assentamento São João, e outro que eu não recordo agora. 
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O professor a quem Caio se refere é Alessandro Azevedo, docente do 

Centro de Educação da UFRN cujo trabalho tem estado ligado à área da 

Educação no Campo, o que certamente contribuiu bastante na execução do 

Projeto. Além disso, no caminhar da pesquisa, observando o projeto 

encaminhado para o Ministério da Educação e a palavra dos sujeitos, nos foi 

possível descobrir que o terceiro assentamento, cujo nome, neste depoimento, 

foi olvidado, se chama São José do Pedregulho, bem como descobrimos que o 

assentamento ao qual Caio denomina de São João na verdade é o São 

Sebastião.  

Os três assentamentos em questão localizam-se no município de Ceará-

Mirím, distante pouco mais de trinta quilômetros da capital potiguar e para que 

o Lições atuasse de fato, se fazia necessário, antes de tudo, a anuência da 

comunidade para o seu trabalho, mediante uma declaração (Anexo 02) cujo 

teor atestava que o assentamento “não apenas aceita, como anseia pela 

realização das atividades do Projeto Lições de Cidadania” em seu território. 

 Sobre o fazer do projeto nessas localidades Caio (2013) prossegue: 

 
[...] E aí a gente fez o que? A gente se dividiu em duplas, qual 
era a ideia: cada assentamento tem uma dupla de pessoas de 
Direito, já que a matriz maior era de Direito, e as pessoas de 
Pedagogia e Psicologia iam auxiliando teoricamente, circulando 
nesses. Então ficou eu e Renato no assentamento São João, 
Tobias e Raissa no assentamento Espírito Santo, e Simone e 
Pedro no assentamento do Pedregulho, e foi isso. Obviamente, 
a gente tentava padronizar as referências, as temáticas, não 
em termos metodológicos, mas a própria ideia que ia ser 
tratada, e trocar experiências entre si, mas houve muita 
liberdade na execução do que cada um ia tratar, a forma. 
Portanto a metodologia de Espírito Santo foi uma, a de São 
João e Pedregulho foram outras. [...] A gente pesquisou em 
cada assentamento os dias que seriam melhores, por exemplo, 
a gente tinha a concepção de realizar nos sábados, mas 
sábado é a feira de Ceará Mirim, e a turma ia pra feira, não ia 
dar ninguém, então a gente teve que readequar isso porque de 
fato, a gente fez a pesquisa informal sobre direitos políticos, 
direitos de cidadania, concepção de Estado, de direitos. [...] Os 
temas a serem trabalhados foram pegos a partir da pesquisa. 
Que foi a ideia dos temas geradores, que foi trazida por 
Alessandro, mas Fabiano teve uma ajuda muito forte na 
questão da elaboração da pesquisa, do que poderia ser 
tratado. 
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Questionamos então como se dava essa pesquisa e Renato (2013) nos 

explicou: 

 

[...] A gente visitava a comunidade e tentava levantar as 
demandas, as principais demandas, de como é que era a vida 
do pessoal lá, pra poder a gente trabalhar em cima disso. [...] 
Na visita, minha e de Caio a São Sebastião, a gente primeiro 
montou uma reunião com todo mundo na associação. Juntou o 
pessoal, saiu avisando de porta em porta. Geralmente tem uma 
liderança natural, que você se escora, né, conversa, explica, e 
ele sai multiplicando aquilo ali. Então juntou todo mundo, a 
gente explicou o que era. O entendimento deles era 
complicado no início porque eles não sabiam qual era a nossa 
intenção nem sabiam se a gente era do INCRA, se era do 
Governo, se não era, o que é que a gente queria com eles ali, e 
assim, se a gente era advogado ou se não era. Primeiro eles 
nos chamavam de Doutor, Doutor, Doutor, e a gente foi 
tentando tirar essa questão de tratamento e aos poucos a 
gente foi ganhando essa confiança, né. Existia um certo 
bloqueio no início, claro, uma certa desconfiança, 
principalmente do líder deles, que era o presidente da 
associação. Foi difícil ganhar o homem (risos), mas a gente 
conversando, ele foi vendo que a gente estava “desarmado” ali 
e querendo conhecer todo mundo e ajudar, contribuir com a 
comunidade, e logo depois a gente foi criando vínculos e aí 
dentro da proposta nossa existia um relatório que eles 
preenchiam. A gente levava um “relatoriozinho” com algumas 
perguntas e eles tinham que responder. E aí o que foi que a 
gente fez, a gente reuniu um pessoal mais jovem e mais 
disposto, pra passar nas casas e com o pessoal de cada 
residência ir marcando esse formulário. E assim a gente juntou 
as principais pessoas jovens, que soubessem ler e interpretar... 
[...] E aí essa passagem foi muito interessante: A gente juntou 
todo mundo, sentou num sofá da sala de alguém lá, e começou 
a explicar: - Olha, isso aqui é um questionário, você vai chegar 
na casa, parará, perguntar nome, escrever quantos filhos, 
renda, e tudo o mais. Vamos testar como é que vai ser: “- 
Fulaninha, eu sou morador. Teste em mim”. Isso Caio dizendo, 
né. Aí a menina chegou, olhou pro formulário, e não sabia 
interpretar a pergunta. Então ela não sabia ler, praticamente, 
né? Era uma alfabetizada funcional. A gente pensou: “-Tudo 
bem, vamos pra sicrana”. E sicrana também não sabia. Sabia 
ler mas não sabia o que queria dizer. Ela identificava as 
sílabas, as letras, mas ela não sabia construir a frase, a 
pergunta, pra questionar. Ela não sabia, e aí foi a frustração 
gigante da gente [...] A gente voltou pra Natal quase chorando.  
[...] Então a gente montou outra estratégia, pegamos duas ou 
três pessoas [...] da comunidade que deram conta da leitura.  
[...] Aí feito o diagnóstico, o que é que acontecia? A gente vinha 
pra Natal, juntava o grupo, o núcleo, e discutia as questões, 
como é que vai ser, qual a abordagem que vai ter que dar. Na 
comunidade tal existe um problema que é em relação à 
pedreira, que é no caso em São Sebastião, então a gente tem 
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de focar no Direito ao Meio Ambiente, pra eles saberem os 
direitos das pessoas que vivem em área onde tem exploração 
de minério, então eram essas as discussões que a gente fazia, 
de em qual área do direito focar mais dependendo da 
necessidade da comunidade.  
 
 

Caio Victor (2013) então, completa a descrição dos procedimentos no 

que diz respeito ao tratamento dos dados e sistematização das informações: 

 

[...] Então dessa pesquisa a gente trazia os dados e fazia o 
cronograma mais ou menos do que deveria tratar. E a gente 
abriu seleção para as pessoas que iriam participar das aulas, 
os estudantes de direito que queriam participar das aulas lá, 
porque a ideia não era que só esse núcleo central de oito 
pessoas participasse, pois um dos objetivos do projeto era que 
os estudantes de Direito conhecessem uma realidade diferente 
e participassem desse processo educacional. Então a gente fez 
isso, abriu, fez seleção, para nossa surpresa foi extremamente 
concorrido, e a gente selecionou os estudantes de Direito que 
queriam participar. Muita gente concorreu. [...] A seleção foi 
uma entrevista, basicamente o histórico da pessoa, o que ela já 
tinha feito, o engajamento social, dela, basicamente isso.  
 

A narrativa de Renato (2013) nos revela um conflito entre os mundos 

que se encontravam e buscavam se relacionar. O que antes parecia um 

movimento simples, de pesquisar os temas geradores, por meio da aplicação 

de um questionário aplicado pelos próprios moradores (Anexo 03), revelou a 

existência de uma comunidade com poucas pessoas que sabiam ler, escrever 

e interpretar. Essa perspectiva frustrou os extensionistas que mesmo estando 

no assentamento, ainda não tinham saído do mundo acadêmico.   

Além do conflito de mundos cognitivos diferentes, outro elemento 

importante foi à construção da confiança mutua. A comunidade, abandonada 

em si mesma desconfiava de pessoas e atitudes que queriam ajudar. O Grupo 

de extensionistas aprendia que relação de confiança é algo que precisa ser 

construído com paciência e consciência do que se objetiva com a relação.  

Estudando as práticas educativas do Lições, percebemos que esses 

processo de aproximar-se e criar laços e relações em quase nada mudou com 

o passar dos anos, não obstante a mudança de assentamentos. 
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Mas, foi no estabelecimento concreto da relação entre extensionistas e 

assentados que o inédito se deu: estudantes de Direito da UFRN saíram de 

seu espaço acadêmico e se fizeram presentes em assentamentos da reforma 

agrária. Não demorou a repercussão na mídia (Anexo 04) e na própria 

Universidade. Aparentemente a concepção e execução desse Projeto era tão 

fora do que se tomava como normal que as notícias não tratavam de resultados 

ou de uma ação passada, mas de uma ação que estava prevista para 

acontecer.  

Possível apenas pelo espaço aberto ao novo, o “não-esperado” 

enquanto elemento derivado do fazer do Lições é mais amplo. Não obstante o 

curso de origem do projeto e a maioria dos seus partícipes serem provenientes 

do Direito, observamos que o fazer do Lições, desde a sua primeira ação em 

escolas da cidade de Natal, tem peregrinado pelas veredas da Educação. Essa 

opção de caminho, associada à adoção do referencial freireano, põe em xeque 

a identidade do projeto numa correlação de forças entre aquilo que os sujeitos 

desejam fazer e fazem e aquilo que se aparenta esperar deles: A mídia não 

esperava um processo de educação jurídico e popular, promovido pelos 

estudantes de Direito nos assentamentos de Reforma Agrária do Rio Grande 

do Norte. Pois, provavelmente, a mídia esperava tratar de uma ação 

envolvendo estudantes e professores do Curso de Direito, que se pautasse 

essencialmente por fazer atendimento jurídico aos assentados, e os 

assentados, por sua vez, esperavam advogados para atender às suas 

demandas. 

O “não-esperado” provocou nos extensionistas a quebra de uma das  

tradições culturais do Curso de Direito (se a gente era advogado ou se não era. 

Primeiro eles nos chamavam de doutor, doutor, doutor, e a gente foi tentando 

tirar essa questão de tratamento aos poucos). A palavra doutor remete em um 

primeiro momento a tradição formativa da educação superior brasileira, no 

período em que poucos podiam ter um nível superior feito no Brasil ou no 

Exterior. Mesmo que atualmente o uso dessa palavra venha sendo reservada 

aos profissionais que fizeram doutorado, a manutenção do termo doutor para 

Bacharéis em Direito e Bacharéis em Medicina, implica sobretudo na 

manutenção do status quo dos sujeitos implicados e na fetichização do poder, 

consumado, na utilização da palavra “doutor” para referir-se não a quem obteve 
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o nível de escolarização referente ao doutoramento, mas na representação 

fictícia de uma relação de autoridade que serve ideologicamente à manutenção 

da estratificação entre aqueles que detém determinado conhecimento 

específico e aqueles que não o detém, subalternizando a estes últimos.  

Compreendemos então, que esse estranhamento, esse “não-esperado” 

que emergiu na execução do Projeto, apontou para a necessidade do diálogo 

enquanto um fazer irremediavelmente em duas vias e promovido pela 

construção da relação com o diferente. 

Esse movimento foi possível em virtude daquele que aparenta ser um 

segundo elemento fundante na experiência educativa do Lições de Cidadania: 

o peregrinar.  

O peregrinar nos parece ser um eficaz operador cognitivo. A etimologia 

dessa palavra deriva da expressão latina “per agri”, literalmente (ir) “Pelos 

Campos”. curiosamente esse significado afirma o sentido do fazer do projeto 

que possibilitou aos extensionistas ir ao encontro das assentadas e dos 

assentados da reforma agrária no campo. Obviamente não se trata de um 

encontro qualquer com o outro, mas de uma relação qualificada pela 

apreensão dos elementos que afirmam diferenças e similitudes. De um lado, 

camponeses que historicamente empreenderam um processo de ocupação de 

terra, sujeitando-se à violência física, institucional e simbólica para observarem 

adimplidas as condições básicas para a sua dignidade e, de outro, estudantes 

universitários provenientes da classe média urbana, cujo acesso aos serviços 

essenciais para garantização de sua dignidade já estavam dados desde o seu 

nascimento, mas que partilham entre si a condição de seres humanos. 

Os estudantes, integrantes do Lições de Cidadania deslocam-se do seu 

espaço habitual de produção de vida, haja vista a raridade que consiste em 

encontrar algum que anteriormente à sua entrada no Lições tenham ido a um 

assentamento, e partem para um lugar em que o estranhamento em quase 

tudo lhes bate à porta dos sentidos, com exceção da condição partilhada de ser 

humano. Descoberta essa similitude fundamental, deslocam-se de si em 

direção ao outro, descobrindo-se com o outro enquanto sujeitos da história, e aí 

sofrem, e amam, e passam a lutar juntos. 

Caio (2013) em seu depoimento já sinaliza para a importância desse 

movimento de “Peregrinar” (“pois um dos objetivos do projeto era que os 
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estudantes de Direito conhecessem uma realidade diferente e participassem 

desse processo educacional”). Esse sair de si, essa itinerância foi 

compreendida enquanto gerador de transformação do próprio estudante que, 

estranhando o outro, poderia estranhar a si e nesse processo gerar uma outra 

forma de conceber a si e ao mundo. 

Compreendemos ainda que o diálogo e a peregrinação enquanto 

fundamentos da prática educativa do Lições, contribuiu para firmar o projeto de 

extensão executado fora dos limites da Universidade e, ao mesmo tempo, 

semeou no corpo dos extensionistas a necessidade de problematizar o 

currículo formativo dos estudantes de Direito. 

O depoimento coletado dos extensionistas nos permitiu compreender 

que após a seleção dos novos participantes e passada a etapa inicial de 

identificação das questões a se tratar em cada um dos três assentamentos 

escolhidos, o trabalho seria organizado a partir da divisão dos estudantes de 

direito da equipe central entre os assentamentos (“A gente se dividiu em 

duplas, qual era a ideia: cada assentamento tem uma dupla de pessoas de 

Direito, já que a matriz maior era de Direito”). Os estudantes de outras áreas do 

conhecimento assessoravam a atuação nos três assentamentos, numa 

modalidade de rodizio (“e as pessoas de pedagogia e psicologia iam auxiliando 

teoricamente, circulando nesses”) e, por fim, os recém-ingressos no projeto 

dividiam-se por temática. Deste modo, por exemplo, se dado estudante, neófito 

no Lições de Cidadania, por ventura assumisse a temática do Direito do 

Trabalho, este executaria seu minicurso28 neste tema específico, em datas 

diferentes, nos três assentamentos.  

Ao final dos trabalhos, os estudantes mais antigos deveriam descrever o 

processo educativo vivenciado, através de relatórios, que inclusive seriam 

submetidos ao Ministério da Educação, a titulo de prestação de contas acerca 

do trabalho realizado. Durante a pesquisa encontramos o relatório das 

atividades executadas no assentamento Espirito Santo (Anexo 05), cujos 

responsáveis eram as estudantes Rayssa Cunha Lima, Monique Araújo Brito e 

o estudante Thobias Bruno Gurgel Tavares. Esse relatório encontra-se 

assinado pela própria Rayssa. 

                                                             
28

 Terminologia utilizada no projeto do Programa Reconhecer, enviado ao Ministério da 
Educação. 
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O relatório afirma que os minicursos tiveram inicio no dia 08 de janeiro 

de 2007 e prosseguiram por todas as segundas, quartas e sextas-feiras até o 

dia 29 de janeiro do mesmo ano. Sobre a temática dos minicursos, 

descobrimos que além desses três estudantes que dialogaram sobre a história 

e a vida no assentamento, os conceitos de liberdade, igualdade, solidariedade, 

cidadania, meio ambiente e violência foram trabalhados. Além disso, os 

extensionistas realizaram o diagnóstico dos principais problemas do 

assentamento. Eles organizaram com os demais estudantes grupos de trabalho 

por temática, dispostos da seguinte maneira: dois grupos de Constituição e 

Cidadania, cujo trabalho se debruçou sobre direitos fundamentais e a estrutura 

do Estado; um grupo de Direitos Políticos, que tratou sobre democracia, 

liberdade política e a questão do voto; Um grupo de Direito Previdenciário e 

Trabalhista, que abordou os benefícios a que os assentados têm direito, além 

da Lei Orgânica de Assistência Social; Um grupo de Direito Ambiental, que 

tratou sobre a coleta do lixo, as queimadas e a poluição da terra e do ar; Um 

grupo de Direito Agrário, que abordou os meios de desapropriação das terras 

improdutivas, a função social da propriedade e seus destinatários, as funções 

do INCRA e os principais direitos e deveres dos assentados e, por fim, um 

grupo de Políticas Públicas, que trouxe à discussão a questão dos PRONAFs, 

o Programa do Leite, o Bolsa Família e o Bolsa Escola. 

A estudante Rayssa, nos ajuda a compreender o que significou para 

aqueles sujeitos que entre 2005 e 2007, trabalharam na construção e 

consolidação do Projeto Lições de Cidadania na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Ela finalizou o relatório das atividades do projeto no 

assentamento Espirito Santo, constatando alguns resultados, que aparentam 

ter tido influência da ação do Lições naquela comunidade específica e em 

seguida empreende a sua problematização acerca do que viveu: 

 

De tudo o que fizemos e de tudo que vivemos ao lado daqueles 

novos amigos, resta a certeza de que nosso trabalho não foi 

em vão. E os primeiros frutos já começaram a brotar. Os 

moradores do assentamento já se reuniram algumas vezes 

para buscar soluções para os problemas que tratamos nas 

aulas. Os jovens, que apesar de ser o futuro do assentamento 

não se mobilizavam para resolver nada, agora estão mais 

conscientes de seu papel como agentes transformadores da 



65 
 

realidade em que vivem. Ao final das aulas já havia um grupo 

de jovens organizado e com reuniões marcadas para debater 

assuntos de seus interesses, como o problema da gravidez na 

adolescência, das drogas e da violência. Os jovens também 

ficaram responsáveis pela criação de um jornal para o 

assentamento, que terá periodicidade mensal. Até mesmo os 

idosos se mobilizaram e organizaram um grupo da “melhor 

idade” para debaterem temas relacionados aos problemas do 

assentamento e também à saúde na terceira idade; pretendem 

organizar encontros periódicos para debates e prática de 

exercícios. Nada pode valer tanto para nós quanto o sorriso 

sincero de agradecimento daquelas pessoas. Mas, como 

explicar o que são Direitos Humanos para aqueles que vivem 

numa luta diária de sobrevivência? Eles sabem muito mais do 

que nós o que são Direitos Humanos. E sabem mais do que 

ninguém como é difícil falar em cidadania e dignidade humana 

quando olham para seus filhos sem escola, sem saúde e sem 

uma oportunidade de mudar de vida. Aprendemos mais com 

eles do que poderíamos imaginar. São histórias de luta, de 

esperança e de sofrimento para conseguir o que desejam e o 

que precisam para viver.  Aprendemos, acima de tudo, que a 

força de uma pessoa não provém de sua capacidade física, 

mas sim de uma vontade indomável de se conquistar uma vida 

digna. 

 

Finalizada a ação, a percepção concreta por parte dos estudantes, de 

sua intervenção no mundo (“De tudo o que fizemos e de tudo que vivemos ao 

lado daqueles novos amigos, resta a certeza de que nosso trabalho não foi em 

vão. E os primeiros frutos já começaram a brotar”), bem como o sentimento 

deixado pelo contato com os sujeitos dos assentamentos trabalhados, tal e 

qual descreveu a estudante Rayssa (“Nada pode valer tanto para nós quanto o 

sorriso sincero de agradecimento daquelas pessoas.[...] Aprendemos mais com 

eles do que poderíamos imaginar”), permitiu ao projeto tornar-se cada vez mais 

conhecido dentro da Universidade, como ilustrou Renato (2013): 

 

[...] Foi quando o Lições começou a ganhar notoriedade. Foi 
quando as pessoas começaram a conhecer e a achar 
interessante. “- Pô, vocês vão dar aula em assentamento, um 
negócio fora da realidade, que legal”. Isso começou a atrair as 
pessoas. 

 

Mesmo se constituindo em um projeto que se enraizava no Curso de 

Direito e, começava a ganhar notoriedade na UFRN, atraindo pessoas de 



66 
 

diversos, o Lições tendia a se extinguir. Existiam dois motivos muito fortes para 

que essa tendência se constituísse em uma possibilidade real: a conclusão das 

ações do Programa Reconhecer, sinalizando para o fim dos recursos 

financeiros destinados as ações do Projeto; E o fato de estudantes que 

compunham o que Caio Victor acertadamente, em nossa opinião, denominou 

de “Núcleo Central”, se encontrarem em vias de concluir suas graduações, 

para dedicarem-se a seus afazeres profissionais, finalizando seus ciclos no 

Projeto.  

Mas, conforme foi possível identificar no processo histórico do Lições, 

suas práticas educativas tinham enraizado o Projeto em campos muito 

profundos e o que parecia ser o fim, se constituiu em um recomeço. Ante o 

evidente esvaziamento e posta a desfavorável conjuntura para manutenção do 

Lições de Cidadania, o movimento de reorganização dos sujeitos que o faziam 

inaugurou um novo momento na história do projeto. 

 

3.2. Da incerteza de continuidade do Projeto Lições de Cidadania e da sua 

reorganização (2007 - 2009) 

 

O encerramento das atividades decorrentes do edital do Ministério da 

Educação, seguida da dispersão de diversos estudantes, instaurou a incerteza 

da continuidade da existência do Lições de Cidadania. Renato (2013), 

enquanto um dos estudantes que vivenciou este período, o retratou:  

 

[...] Nessa época existia um risco muito grande de o Lições 
acabar. Porque não fazia mais parte das prioridades do 
pessoal e eu era quem estava assumindo tudo na época, todas 
as responsabilidades [...]. Existia eu, Carlos e Flaviana, num 
período que eu lembro bem. E aí Carlos disse que ia sair e por 
um problema pessoal também tive de sair. Então ia ficar só 
com Flaviana? Foi um período crítico.  

 

Esse período critico a que Renato (2013) se refere, não foi marcado 

apenas pela ação de pessoas isoladas, pois durante a pesquisa, buscando 

identificar e problematizar o processo histórico foi possível compreender a 

configuração sobre a qual se organizaram os sujeitos no Lições de Cidadania 
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da época. Essa organização foi determinante para que esse evento, gerador de 

insegurança e incerteza acerca de sua continuidade acontecesse. Tratava-se 

da confluência de duas variáveis distintas: a organização interna do Projeto e o 

tempo de permanência dos estudantes na Universidade.  

A primeira variável diz respeito à organização interna do Projeto no 

sentido de definir competências, responsabilidades e formas de atuação. Se 

anteriormente não havia uma maneira específica de nomear as distintas 

funções, a partir de 2007 já se dispunha de uma nomenclatura própria para 

elas.  

Assim, encontrávamos, numa referência à própria história do Lições de 

Cidadania, àqueles a quem Caio Victor se referia como “núcleo central”, 

advindos ou não do curso de Direito, sujeitos instituídos enquanto membros de 

caráter orgânico e sem duração máxima de permanência estabelecida, 

cumulando em si a função deliberativa e, ao mesmo tempo executiva, estes  

passaram a ser denominados de “Secretários”. Eles se ocupavam com as 

demandas administrativas do Projeto e as diferentes instâncias de diálogo com 

a Universidade, bem como eram os responsáveis primeiros pela execução da 

extensão.  

Junto a estes, encontrávamos os estudantes que ingressavam no Lições 

de Cidadania para atuação exclusiva em um período determinado, com vínculo 

estabelecido pelo período referente à execução dos editais que contemplavam 

o Lições ou simplesmente até o encerramento da gestão29.  

Esses estudantes eram denominados de “Extensionistas” e via de regra 

ligavam-se a uma ou duas temáticas específicas, dentre as diversas que 

seriam abordadas nos diálogos com as comunidades, que seriam seu caminho 

de estudo e ação no fazer do Lições de Cidadania. Eles não participavam das 

reuniões deliberativas acerca dos caminhos do Projeto e tampouco partilhavam 

com os Secretários das preocupações com a parte administrativa, tal e qual o 

preenchimento de novos editais ou a organização dos transportes para os 

trabalhos nas comunidades, restando somente a ocupação com as temáticas 

                                                             
29

 O termo “gestão”, à época,foi utilizado no Lições de Cidadania para designar o tempo exato 
que transcorria do planejamento ao término da execução das atividades em um assentamento, 
compreendendo ainda a escolha e a aproximação à comunidade, a seleção de novos 
extensionistas e a execução dos trabalhos planejados, o que não necessariamente se dava em 
consonância com o ano letivo. Assim, por exemplo, a gestão 2008 diz respeito aos trabalhos 
iniciados no segundo semestre de 2008, mas que tiveram seu termo já no ano de 2009. 
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específicas e a intervenção nos assentamentos, em outras palavras, com a 

execução da extensão em si. Essa forma de organização era danosa para o 

lições, porque separava os estudantes entre aqueles que pensavam o Projeto, 

decidiam sobre o Projeto e executavam as ações de extensão, daqueles que 

somente pensavam as aulas, decidiam sobre as aulas e executavam assim a 

extensão.  

Havia, por fim, a figura do pesquisador, que tinha como atribuição gerar 

subsídios a partir e para a ação dos Secretários e Extensionistas, além de 

produzir artigos e livros. Estes se dividiam por linhas de pesquisa diversas, 

como Direito Ambiental, Direito da Mulher, Direito do Consumidor. Estes 

estudantes nem sempre estiveram envolvidos com a ação de extensão em si, 

nas comunidades, e sua permanência no Projeto transcorria da data de 

seleção ao término da gestão, muito semelhante ao que acontecia com os 

Extensionistas que atuavam no campo. 

A segunda variável está ligada ao tempo de permanência dos 

estudantes na Universidade. Entre o ano de 2007 e 2008, grande parte dos 

estudantes que compunham a primeira formação do Lições de Cidadania, 

constituindo sua base e núcleo central, terminaram sua graduação. Deste 

modo, em agosto de 2007, aqueles que já não haviam concluído, preparavam 

seus trabalhos de conclusão de curso e demais requisitos para este fim, 

estabelecendo o término de seu trânsito na extensão do Projeto Lições de 

Cidadania. 

Assim, apesar do reconhecimento conferido ao Projeto e o considerável 

número de estudantes que nele já haviam transitado, a grande maioria havia 

sido incorporado na função, posteriormente descrita como Extensionistas e não 

como Secretários. A inexistência de uma seleção para ocupação destes cargos 

de caráter mais orgânico e que tratavam dos processos administrativos 

centralizando o elemento deliberativo, cujos estudantes massivamente saíram 

do Projeto, gerou uma lacuna que tornava impossível o prosseguimento das 

atividades do Lições de Cidadania. 

Esta confluência de fatos demandou dos membros restantes a 

celeridade necessária para evitar a extinção do Projeto. Assim, no início do 

segundo semestre letivo do ano de 2007, os estudantes Renato e Flaviana 

lançaram publicamente o edital de convocação para seleção de novos 
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Secretários. Sobre as motivações e procedimentos para o edital Renato (2013), 

nos relatou que: 

 

[...] Foi quando a gente pensou: Vamos selecionar o mais 
rápido possível um núcleo pra ficar organizando, pra manter 
isso aqui, manter a sala, manter reunião, conversar com 
professor, entendeu? Ir à reitoria, conversar como é que tá, 
fazer relatórios do pessoal que passou, manter a estrutura 
mínima do projeto.[...] E nessa transição o que a gente queria 
era montar um grupo forte pra pelo menos o núcleo poder 
segurar aquilo ali. [...] Vamos estabelecer aqui critérios, 
selecionar o pessoal e montar esse núcleo que vai organizar. 
Divulgou o pessoal, montou um sábado e foram não sei 
quantas entrevistas, 50, 60, e selecionamos essa galera, acho 
que 8 ou 10, não lembro bem, e aí começou a montar esse 
novo ciclo, que aí foi a seleção de 2007.2.[...] Eu lembro. Foi 
num sábado, uma galera de manhã e outra de tarde, a gente 
juntou todo mundo e a nossa idéia, a nossa preocupação, era 
que o pessoal que entrasse sentisse o espírito, né, do projeto. 
O que era difícil, porque não tiveram contato com a 
comunidade. Alguns, como participaram da extensão, já tinham 
essa proximidade maior, já entendiam como era que 
funcionava.  

 

A fala de Renato aponta para o desejo de constituir um novo núcleo de 

estudantes que pudessem assumir a função de Secretariado (“Vamos 

selecionar o mais rápido possível um núcleo pra ficar organizando”, “nessa 

transição o que a gente queria era montar um grupo forte”), compreendendo o 

momento como um tempo de transição.  

Hoje, refletindo sobre o momento a partir dos depoimentos, nos 

permitimos concordar com o pensamento de Renato, uma vez que a renovação 

quase total do quadro de extensionistas abriu espaço para que novos sujeitos, 

dotados de diversificados posicionamentos e vivências ante o mundo e com o 

mundo, pudessem dar novos contornos à experiência educativa do Lições de 

Cidadania. Tratava-se de uma virada de maré na história do Projeto. 

Para que a estratégia fosse levada a cabo era necessário um processo 

seletivo que conhecesse um pouco mais os candidatos. Assim, se adotou a 

entrevista individualizada, ela permitia uma maior aproximação das 

experiências pessoais dos candidatos, na tentativa de incluir aqueles que 

aparentavam preencher satisfatoriamente o perfil desejado pelos estudantes 
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remanescentes do Lições (“Vamos estabelecer aqui critérios, selecionar o 

pessoal e montar esse núcleo”).  

O relato evidencia ainda a preocupação sobre o posicionamento frente 

ao mundo, dos estudantes que desejavam compor o Projeto. Fatores tal e qual 

a anterior vivência na função de extensionista no Lições, em virtude da 

experiência de diálogo em comunidades, aparentava contribuir, somando 

características desejadas ao currículo subjetivo do estudante (“a nossa 

preocupação, era que o pessoal que entrasse sentisse o espírito, né, do 

projeto. O que era difícil. [...] Alguns, como participaram da extensão, [...] já 

entendiam como era que funcionava”). 

Apesar disso, no percurso de construção dessa dissertação, 

descobrimos que dentre os membros da nova equipe, apenas uma estudante 

havia anteriormente participado oficialmente das ações de extensão, enquanto 

extensionista do Projeto. Este é um dado interessante posto que a seleção foi 

de caráter público e outros estudantes que já haviam se inserido de algum 

modo no Lições poderiam ter dado continuidade aos trabalhos, inclusive, de 

modo mais intenso. 

Não era possível auferir os motivos que conduziram os sujeitos para 

caminhos diversos que não o da continuidade no Projeto, porém, dos novos 

sujeitos, nos foi possível encontrar afirmações sobre os elementos geradores 

do desejo de ingressar no Lições de Cidadania. A fala do hoje advogado, 

Lourival Bezerra (2013), estudante de Direito à época, retrata uma situação 

partilhada entre alguns dos sujeitos neófitos:  

 

Era bem verde ainda quando entrei lá, quando entrei no projeto 
não sabia bem o que era o projeto, mas tinha aquele 
conhecimento superficial que Caio tinha passado durante as 
conversas no ENED. E eram muito instigantes, pelo menos as 
conversas eram muito instigantes no sentido de haver uma 
prática e um contato com as comunidades e ver o direito se 
realizando ali né? Poder realizar o direito ali né? Porque o 
direito não se realizava, justamente, tinha uma carência 
extrema de realização do direito nessas comunidades. Então 
foi dai que despertou esse interesse de participar desse projeto 
em razão de não haver um similar dentro da universidade, não 
havia nada na universidade que se propunha a um fim, 
realmente, havia um projeto que era a academia voltada para 
academia, a academia num fim em si mesmo, não havia um 
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contato com os destinatários da academia, né? - as 
comunidades.  

 

 

Lourival tomou conhecimento do Projeto durante viagem realizada para 

participação do Encontro Nacional dos Estudantes de Direito, ENED, no ano de 

2007, realizado em Maceió, Alagoas. Neste encontro, em diálogos com Caio 

Vitor, um dos estudantes fundadores do Lições de Cidadania, Lourival pôde 

obter algumas informações sobre o fazer da referida experiência educativa, fato 

que, de acordo com sua fala, não obstante o pouco conhecimento sobre o 

Projeto, o motivou à participar (“quando entrei no projeto não sabia bem o que 

era o projeto, mas tinha aquele conhecimento superficial que Caio tinha 

passado durante as conversas no ENED”). 

O antigo participante do Projeto afirmou o que em sua concepção, 

caracterizava a ação de extensão realizada no Lições de Cidadania. Lourival, 

por sua vez encontrou no fazer educativo do Projeto a concretude daquilo que 

em sala de aula, durante seu percurso acadêmico, enxergava apenas na 

condição de elementos teóricos e abstrações (“as conversas eram muito 

instigantes no sentido de haver uma prática e um contato com as comunidades 

e ver o direito se realizando ali, né?”), mas que no Lições, no trabalho de luta 

pela efetivação dos Direitos nas comunidades, se tornava real, diferenciando-

se, em sua observação, de outros projetos existentes na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, em razão de no Lições, serem os sujeitos das 

comunidades em diálogo os destinatários das ações do Projeto e não a própria 

academia (“Então foi dai que despertou esse interesse de participar desse 

projeto”; “Não havia nada na universidade que se propunha a um fim, 

realmente havia um projeto que era a academia voltada para academia, a 

academia num fim em si mesmo”)  tal e qual ele observou em outras 

experiências de extensão. 

É possível que os dados obtidos na observância do fluxo de saída e 

entrada no Projeto, acerca da quase integral renovação, signifique que o 

formato de organização e divisão de tarefas do Lições de Cidadania, ou seja, 

seu modelo de gestão, numa acepção diferenciada àquela utilizada no Projeto 

para delimitar seus tempos de ação na comunidade, tenha reverberado em 
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cada categoria de trabalho de maneira diferenciada, sendo decisiva para sua 

permanência ou não. 

No grupo dos Secretários, por exemplo, que centralizava em si a 

capacidade deliberativa sobre o Projeto e, trazia consigo o permanente e 

necessário contato dos seus sujeitos, constatou-se a coesão e constituição de 

uma equipe que no curso do trabalho fortaleceu laços e promoveu o 

amadurecimento e aprofundamento da substância prática e teórica do Lições 

de Cidadania. A intensidade da atuação, as emoções vivenciadas no percurso 

da extensão, a ligação com a proposta e com os pares no Projeto foram fatores 

determinantes da criação e afirmação de uma identidade comum.  

No segmento dos Extensionistas, por sua vez, os sujeitos ligavam-se ao 

Projeto e aos seus pares apenas no curto tempo dos seus trabalhos, posto que 

se dividiam em grupos de dois ou três sujeitos para juntos à Secretários 

desenvolverem oficinas em temáticas específicas. O contato reduzido e a 

brevidade da permanência dos extensionistas no Lições de Cidadania, 

dificultavam a incorporação de uma identidade de Projeto enquanto proposta 

de caminho para si, ou mesmo, àqueles que se identificavam de maneira mais 

profunda com a proposta acabavam afastando-se do Lições, impedidos de 

permanecer para além do tempo da execução dos trabalhos, e pela rara 

abertura de vagas para compor o Secretariado.  

Hoje, compreendemos que o não favorecimento do estabelecimento de 

um liame subjetivo de caráter identitário com o Lições de Cidadania, suas 

propostas e sujeitos, podem ter contribuído significativamente para o frágil 

compromisso de parcelas consideráveis de estudantes que enquanto 

extensionistas ingressavam no Projeto. 

O mesmo raciocínio é válido para o ramo dos Pesquisadores, agravado 

pela ausência de professores para uma orientação qualificada e sistematizada 

e pela separação entre extensionistas e pesquisadores, que não considerava o 

principio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

O diálogo dos advogados Jules Queiróz (2013), Hélio Miguel (2013) e 

Lourival Bezerra (2013), que estavam entre os novos sujeitos ingressos no 

Projeto, à época, apresentam percepções acerca do momento e da 

organização daquela experiência educativa, desembocando em uma rica leitura 
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da conjuntura do Lições daquele momento histórico, coerente com o que 

anteriormente nos apresentou Renato: 

 

Jules – [...] Porque assim, a primeira coisa que a gente tem que 
destacar é que a gente entrou, e pra deixar no documento... a 
gente entrou numa fase em que o projeto tava meio que se 
esfacelando, que a primeira turma, de Caio, Tobias, desse 
pessoal tinha se formado e tinha ficado só Renato, e Renato 
pegou Júlia e Flaviana pra fazer o projeto e... 
 
Hélio - A gente começou do zero. Flaviana tinha trabalhado né? 
Mas era daqueles extensionistas que tinham ido, ela tinha ido 
pra comunidade mas... 
 
Lourival - Em razão da divisão né? Do projeto. Havia uma 
divisão que era extensionistas que eram temporários, havia 
uma flutuação muito grande desses extensionistas, que 
faziam... estudavam aqueles disciplinas e apresentavam e não 
havia perpetuação, né?  
 
Jules - Não havia documentação, né? 
 
Lourival - O que havia era um núcleo que era perpetuo que era 
dos meninos que organizavam e em razão de eles estarem 
saindo o projeto estava se esfacelando, né? 
 
Jules - Então a primeira representação que a gente podia fazer 
é que o projeto cresceu aqui e quando chegou na gente fez 
isso aqui . A gente voltou pro zero. 

 

Jules, ao encerrar o trecho de diálogo apresentado, utilizando a 

expressão “é que o projeto cresceu aqui e quando chegou na gente fez isso 

aqui”,  se utilizava de uma caneta e de um papel, representando através de um 

desenho a conjuntura do Lições daquele tempo histórico. Num primeiro 

momento desenhou uma curva ascendente, cujo significado estava relacionado 

ao crescimento do Projeto, reconhecimento e atuação na Universidade e fora 

dela, e no momento subsequente, apresentando o instante de saída dos 

antigos participantes e entrada dos novos, empreendeu com a caneta um 

movimento de regresso ao ponto de partida do primeiro traço.  

Estava visível a presença na lembrança daqueles sujeitos do ponto de 

finalização do tempo de participação dos estudantes que fundaram o Lições e o 

período de incertezas subsequente (“a gente entrou numa fase em que o 

projeto tava meio que se esfacelando, que a primeira turma, de Caio, Tobias, 

desse pessoal tinha se formado”); Além da divisão do trabalho (“Em razão da 
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divisão né? Do projeto. Havia uma divisão que era extensionistas que eram 

temporários”; “O que havia era um núcleo que era perpetuo que era dos 

meninos que organizavam”) e do sentimento de ausência deixado pela 

inexistência de uma documentação ou sistematização da execução cotidiana 

da administração do Projeto, não obstante a existência de relatórios sobre as 

ações do edital do Reconhecer, e inclusive vídeo documentário de curta 

duração acerca da atuação do Lições de Cidadania num assentamento. Mas, 

por exemplo, sobre os trâmites administrativos de solicitação de transporte 

para a execução do trabalho em alguma comunidade, nenhum dos novos fazia, 

sequer, ideia de onde estavam os documentos, ou de como proceder com eles. 

De qualquer modo, finalizado o processo de seleção e com o anúncio 

oficial dos resultados, havia chegado o momento de os estudantes 

selecionados se encontrarem e darem os primeiros passos na construção 

dessa nova etapa do Lições de Cidadania. No curso da pesquisa não 

encontramos a provável data desta primeira reunião, o que foi possível 

constatar é que ela aconteceu ainda no mês de setembro de 2007. 

Assim, no intuito de construir a estrutura sobre a qual o fazer educativo 

do Projeto pudesse se dar, e observando que o lugar de partida de um sujeito, 

sua formação e experiências são fatores relevantes na constituição do seu 

ethos, compreendemos com a pesquisa que a proveniência do Curso de 

Direito, da integralidade dos membros recém-ingressos no Lições de Cidadania 

de 2007 foi decisivo para que um dos primeiros esforços coletivos tenha girado 

em torno da constituição de um estatuto para organizar as relações e fazeres 

no Projeto. 

No referido estatuto (Anexo 06), composto em oito capítulos, os 

estudantes caracterizaram o Projeto, definiram suas finalidades e objetivos, 

especificaram quais as modalidades de participação apontando os direitos e 

deveres dos membros, e ainda definiram as competências do próprio 

Secretariado, se constituindo em rica fonte de pesquisa.  

Em seus artigos iniciais, o estatuto responde a questões fundamentais 

acerca da natureza do Lições de Cidadania, clarificando “o que é” e “à que 

serve” o Projeto, caracterizando-o e apontando seus objetivos, obviamente à 

luz da compreensão dos sujeitos daquela época específica. Assim, 

encontramos que: 
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Art. 1º - O Projeto de Extensão Lições de Cidadania é uma 
sociedade civil, sem fins lucrativos e sem caráter político-
partidário, direcionado para a construção de conhecimento, 
técnicas e extensão dentro da temática da educação jurídica 
popular, sob a orientação de professores de Direito da UFRN, 
congregando em seu quadro professores, pesquisadores, 
extensionistas e alunos da UFRN, acolhendo também outras 
pessoas interessadas em contribuir para a realização de seus 
objetivos. 
 
[...] 
 
Art. 3º - São finalidades e objetivos do projeto Lições de 
Cidadania:  
a) levar a educação jurídica popular à comunidade como um 
veículo de transformação e de avanço sócio-político; 
b) incentivar o estudo, o ensino, a pesquisa e a extensão no 
âmbito das áreas de Educação Jurídica Popular, na UFRN;  
c) promover a divulgação e o intercâmbio de trabalhos 
científicos e sociais com outras áreas de Direito e de promoção 
social, no âmbito do estado do Rio Grande do Norte;  
d) desenvolver o intercâmbio entre seus associados e 
pesquisadores filiados a outras sociedades científicas e sociais, 
nacionais e estrangeiras;  
e) realizar reuniões periódicas, destinadas à atualização dos 
membros e à discussão de problemas de seus interesses;  
f) ressaltar a importância do compromisso social, buscando 
contribuir para que o conhecimento do curso de Direito 
ultrapasse a questão meramente técnica do aprendizado; 
g) promover a cidadania e a educação jurídica popular em 
todos os âmbitos cabíveis. 
Parágrafo Único. É vedado aos membros do projeto direcionar 
as atividades da entidade de forma a beneficiar partidos 
políticos ou grupos religiosos. 

 

Observando a diversidade de sujeitos que compuseram o estatuto em 

questão, entendemos, durante a pesquisa, que havia um tensionamento chave 

na compreensão da essência do Lições de Cidadania por parte de seus 

sujeitos, e por tanto, do próprio Projeto ante o mundo.  

De um lado, sua natureza acadêmica, afirmando sua construção 

enquanto projeto de Extensão vinculado à Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, cuja direção era a “construção de conhecimento, técnicas e 

extensão”, o incentivo ao “estudo, o ensino, a pesquisa” e “a divulgação e o 

intercâmbio de trabalhos científicos”; E de outro lado, o elemento político que 

lhe habitava na “temática da educação jurídica popular” levada “à comunidade 

como um veículo de transformação e de avanço sócio-político”, além da ênfase 
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no “compromisso social buscando contribuir para que o conhecimento do curso 

de Direito ultrapasse a questão meramente técnica do aprendizado”.  

A tensão, que, durante o curso da pesquisa, distante de aparecer como 

um elemento de entrave ao fazer educativo do Lições, parecia aprofundar a 

opção pelo referencial praxiológico freireano, fica ainda mais evidente quando 

observamos duas ressalvas existentes no trecho citado, situando-se uma em 

cada um dos artigos apresentados.  

A primeira, ainda no início do trecho, afirma a condição do Lições 

enquanto uma sociedade civil “sem caráter político-partidário” e a segunda, 

disposta no parágrafo único, encerrando o artigo terceiro, proíbe “aos membros 

do projeto direcionar as atividades da entidade de forma a beneficiar partidos 

políticos ou grupos religiosos”. 

Nos dados coletados não ficou clara a filiação a algum partido político 

por parte de nenhum dos membros que à época compuseram o Projeto, porém, 

dentre os selecionados para a nova gestão havia três participantes de um 

movimento de juventude de identidade cristã católica denominado REMAR30, 

dentre os quais figurava o próprio pesquisador. 

Adiante, encontramos nos artigos quarto e décimo a caracterização dos 

sujeitos que participam no Projeto e a organização na qual se dispõem. De 

acordo com o estatuto: 

 

Art. 4º - Os membros do Projeto Lições de Cidadania estão 

distribuídos nas seguintes categorias: 

a) alunos membros: Pesquisadores, Secretariado e 
Extensionistas. 
b) professores membros – Orientadores; 
c) membros honorários: os alunos e professores que já 
participaram em alguma edição anterior do projeto. 

 
[...] 

 
Art. 10º - O Projeto Lições de Cidadania tem sua gestão 
organizada em secretarias, as quais têm responsabilidades 
específicas, junto com a orientação do professor responsável 
pelo projeto.     
Parágrafo Único – O organograma do Secretariado gestor tem 
fundamento na horizontalidade na disposição das inter-
relações de suas unidades constitutivas, dos cargos, das 

                                                             
30 Renovação Marista. 



77 
 

funções e das atribuições de cada secretaria, formando um 
colegiado. 
 
 

Na tentativa de resgatar os elementos a que tiveram acesso do período 

anterior, os recém-ingressos no Lições de Cidadania mantiveram o modelo de 

gestão, contudo, reafirmando a consciência sobre a própria incompletude, 

característica presente no fazer cotidiano do Projeto desde a fundação da 

experiência, conforme Caio Vitor (2013), “a gente ia tateando e descobrindo o 

que devia ser feito”, associado a peculiaridade de que, neste exclusivo caso, o 

não conhecimento preciso acerca do passado, traduzido nos procedimentos e 

organização administrativa do Lições, permitiu que o novo grupo, dentro de um 

molde bastante largo - a existência do Secretariado, dos Extensionistas e dos 

Pesquisadores -, pudesse dizer o mundo como lhe bem aprouvesse. 

A opção tomada pelo grupo foi a de se organizar (Figura 02) de modo a 

partilhar os sujeitos e as demandas possíveis entre Secretarias e 

Coordenações. O primeiro grupo, subdividido em Secretaria Administrativa, 

Acadêmica, Financeira, Geral e de Comunicação, focava sua atuação nos 

trâmites pertinentes à organização interna do Projeto, em outras palavras, era 

responsável por manter o Lições operando no mundo. O segundo grupo, 

dividido entre Coordenação de Extensão e Coordenação da Pesquisa, estava 

direcionado para a organização dos sujeitos e suas atividades, com vistas ao 

fazer educativo do Lições de Cidadania em si.  
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Figura 02 – Organograma do Lições de Cidadania 2007 

 

Fonte: Adaptação do Organograma original (Anexo 07) 

 

Os artigos seguintes do estatuto descreviam as atribuições e 

competências de cada uma das secretarias e coordenações, com exceção da 

Coordenação de Pesquisa. Os dados coletados não nos permitiram 

compreender o motivo desta ausência. Porém a respeito das demais, nos 

parece importante registrar a diversidade de demandas pensadas e partilhadas 

entre os secretários neófitos do seguinte modo:  

 

Art.11 - Compete aos secretários gerais:  

a) Representar o projeto em todos os âmbitos, tanto na UFRN 
quanto fora; 
b) Delegar funções e atividades; 
c) Ser responsável pela organização e manutenção do projeto; 
d) Promover a integração e cobrança da equipe 
e) Promover a integração do projeto com o CAAC e com as 
pró-reitorias.  
 

Art. 12 – Compete aos secretários administrativos: 

a) Marcar as reuniões e organizar suas atas; 
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b) Procurar, preencher e conhecer os prazos dos editais; 
c) Organizar o calendário; 
d) Organizar os documentos e arquivos; 
e) Preencher os editais lançados. 
 

Art. 13 – Compete aos secretários acadêmicos: 

a) Manter contato com os professores; 
b) Promover os contatos institucionais do projeto; 
c) Buscas de bibliografias e materiais científicos; 
d) Prover as necessidades da pesquisa; 
e) Ter o contato direto com as Pró-reitorias (extensão e 
pesquisa); 
f) Preencher os editais lançados. 
 

Art. 14 – Compete aos secretários financeiros: 

a) Buscar financiamentos, patrocínios e editais; 
b) Controlar o caixa; 
c) Fazer compras; 
d) Organizar os trâmites burocráticos de materiais; 
e) Manter toda a logística necessária à pesquisa e 
principalmente à extensão. 
 

Art. 15 – Compete aos secretários de comunicação: 

a) Fazer a assessoria de imprensa do Projeto, mantendo 
contato com a imprensa escrita e mídia para divulgar as ações 
do projeto. 
b) Responsáveis por toda a comunicação do projeto com 
participantes e demais alunos do curso de direito e outros 
cursos envolvidos; 
c) Atentar para sites, editais, congressos e atualizações 
pertinentes ao projeto. 
d) Entrar em contato com instituições via e-mail;  
e) Atualizar o site. 
 

Art. 16 – Compete aos secretários da extensão: 

a) Organizar a montagem de todo projeto de extensão; 
b) Iniciar contato com as comunidades e fazer a ponte com a 
universidade; 
c) Gerir a todos que irão participar da extensão; 
d) Trabalhar em junto com os secretários financeiros, 
acadêmicos e gerais. 

 

Um elemento fundamental para a compreensão do funcionamento deste 

organismo, com a complexidade correspondente à diversidade de atribuições 

entre os sujeitos do Projeto, consta no parágrafo único do artigo décimo do 

estatuto, que incorpora ao Lições de Cidadania o elemento, até então inédito 

na pesquisa, da horizontalidade e a composição de uma coordenação 

colegiada (“fundamento na horizontalidade na disposição das inter-relações de 
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suas unidades constitutivas, dos cargos, das funções e das atribuições de cada 

secretaria, formando um colegiado”). 

Sobre os caminhos adotados na construção da gestão, buscamos, 

durante a coleta dos dados, compreender a percepção dos próprios sujeitos 

que idealizaram o modelo e que ao colocá-lo em prática, operando através dele 

o Lições de Cidadania, também o viveram.  

Assim, a partilha das competências e atribuições, a concepção de 

horizontalidade e a formação de um corpo deliberativo colegiado reverbera nos 

sujeitos de modo a aparecer em seu diálogo, conforme apresentamos a seguir, 

em trecho da conversa entre Jules (2013), Hélio (2013) e Lourival (2013). 

 

Jules: [...] o pessoal queria fazer um negócio realmente super 
organizado. [...]  
 
Hélio: Não, e eu acho que foi necessário. 
 
Jules: Porque no começo a gente precisava.  
 
Lourival: Divisão de tarefas, né.  
 
Hélio: A divisão de tarefas, porque a gente conseguiu, depois 
disso, ficar muito horizontal. Tinha uma relação horizontal - 
depois disso, entendeu? [...] Pra você ter autonomia, e você ter 
uma relação horizontal, você precisa de muita organização. 
Então se não tá organizado, o mais fácil é fazer essa 
hierarquia, porque divide as competências, entendeu? Quando 
tudo fica num grupo de 5, 7 pessoas que não têm divisões 
específicas é complicado, tem que ter muita organização pra 
tocar.  
 
Jules: O secretariado foi criando especialistas pra cada coisa. 
Se a gente precisava de um nada de um carro pra ir não sei 
pra onde - Lourival arrumava. Se a gente precisava... 
 
Lourival: Eu acho que isso se deu muito mais da construção 
que a gente realizou em cima disso. Havia uma divisão, que 
era necessária naquele momento, em razão das necessidades 
que eram postas à gente, mas houve uma construção em cima 
dessa divisão, [questionando] se isso era o melhor pro grupo. 
Como grupo em si. E isso foi muito diálogo pra sair desse 
estágio inicial pra entrar num estágio posterior que era 
justamente o da organização do projeto.  
 
Hélio: E o grupo era muito bom. Foi muito bom, assim. 
Desenrolava. Era efetivo, aplicava as coisas, sabe, era 
preocupado, enfim, dedicado, era um grupo muito bom. A 
gente teve sorte.  
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É interessante perceber que, no diálogo, Jules aponta a divisão de 

competências como um fator de especialização dos sujeitos. Um dado não 

perceptível à época da conformação do organograma, auferível em virtude da 

caminhada histórica daquele sujeito dentro do Lições de Cidadania. Ele 

demonstra a partir de uma situação concreta (“Se a gente precisava do nada 

de um carro pra ir não sei pra onde - Lourival arrumava”) que a divisão em 

secretarias com atribuições distintas, contribuiu na qualificação dos estudantes 

nas suas tarefas dentro do Projeto, permitindo o avanço das práticas 

educativas na medida em que o secretariado dava o necessário suporte. 

Por sua vez, quando Hélio aponta para a dificuldade de estabelecer uma 

relação de autonomia e horizontalidade entre os sujeitos, possível somente 

mediante “muita organização”, ele rememora a situação do Lições enquanto 

composto de um grupo recém formado, destituído, portanto, das condições 

necessárias para tal fim. Assim, o modelo de gestão das obrigações de modo 

partilhado entre secretarias foi instrumento necessário de organização dos 

estudantes para operar o Projeto, antepondo-se à possibilidade de concentrar 

em um só núcleo a soma das competências. 

Compreendemos então que a opção pelo elemento da autonomia, 

horizontalidade e a composição da coordenação de maneira partilhada, num 

modelo de colegiado, ao invés de um instrumento deliberativo hierarquizado 

tradicional, derivou de uma combinação dos saberes da experiência vivenciada 

pelos novos membros do Lições com a apropriação do referencial praxiológico 

freireano, que não obstante à simplicidade do processo formativo da época, era 

o que possuía maior ênfase, apesar, inclusive, da atuação dos professores que 

orientavam o Lições de Cidadania, conforme se evidencia em outro momento 

de diálogo com os sujeitos: 

 

Jules: [...] e pode gerar estranheza até pra quem for escutar 
hoje do Lições de Cidadania, que hoje você entra e você tem 
uma base estruturada, uma leitura. Você tem uma construção 
ideológica prévia, formação e a gente não tinha nem formação. 
Porque não tinha como ter formação. A gente tava numa época 
de transição de professor coordenador e nem um dos dois 
tinha lá tanta afinidade ideológica com a pouca coisa que a 
gente tinha construído. O que a gente tinha?? A gente tinha 
Paulo Freire... Sabia que a ideia era trazer educação em 
direitos humanos com base em Paulo Freire. 
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Hélio: Lia Paulo Freire demais, lia demais omi. Acabava lendo 
Paulo Freire mais do que muito livro de Direito. 
 

Jules, novamente em sua condição de sujeito que acompanhou o 

desenvolvimento das práticas do Projeto aponta para a estranheza que ao 

presente o passado pode causar, acerca dos processos formativos na entrada 

dos sujeitos do Lições de Cidadania. A ênfase freireana, na construção de um 

processo de educação em direitos humanos por ele apontada, logo foi 

ratificada por Hélio, que sintomaticamente afirma um dado que nos chamou a 

atenção no movimento da pesquisa. 

Deparávamo-nos neste instante com um grupo composto integralmente 

por estudantes de Direito, que, de acordo com o seu estatuto, visava “levar a 

educação jurídica popular à comunidade como um veículo de transformação e 

de avanço sócio-político”31, cujo professor orientador “não tinha lá tanta 

afinidade ideológica” com o que havia sido até então construído, que “sabia 

que a ideia era trazer educação em direitos humanos”, mas que “acabava 

lendo Paulo Freire mais do que muito livro de Direito”. 

    Esse dado esclarece outros dois elementos da experiência educativa 

em estudo. O primeiro aparece na divergência ideológica entre o professor 

orientador e os estudantes. É historicamente construído na academia que é o 

professor, responsável pela coordenação e orientação de determinado projeto, 

aquele sujeito que afirmará a linha politica do grupo, ou no mínimo a 

abordagem e método de estudo e execução. Acontece que, em virtude da 

idealização e operacionalização do Projeto estar, desde a sua origem, atrelada 

ao trabalho dos estudantes, a mesma autonomia afirmada na relação 

estabelecida entre as diversas secretarias e coordenações, estava dada entre 

os estudantes e o professor coordenador, assegurando a horizontalidade nas 

relações dos sujeitos também nesta hora, ao observar o professor não como 

um ente acima dos estudantes, mas como igual no fazer da extensão, todos 

enquanto sujeitos na construção da história.  

Não nos é possível hoje avaliar se a divergência ideológica se traduziu 

na sistemática ausência do professor coordenador e, por conseguinte, de 

                                                             
31

 Cf. art. 3º do Estatuto do Projeto Lições de Cidadania 
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orientação para o trabalho realizado, ou se o campo de trabalho e pesquisa do 

professor, distante da realidade dos assentamentos do Rio Grande do Norte, 

favoreceu este afastamento. O fato é que esta nova etapa do Lições de 

Cidadania foi marcada pela ausência de orientação, o que se de um lado 

permitiu avanços módicos do ponto de vista acadêmico, do outro, fez a perfeita 

ligação entre autonomia, para caminhar como se decidisse caminhar e 

responsabilidade para poder fazer caminhar o Projeto, aprofundando o fazer da 

extensão. 

O segundo elemento que nos chamou a atenção está vinculado a 

concepção de ação da experiência educativa em si, por tratar-se de grupo de 

estudantes de Direito, que focava na construção de processos educativos em 

Direitos Humanos, cujo referencial teórico principal é um educador, Paulo 

Freire, cuja formação primeira também foi em Direito.  

O tempo da pesquisa nos permitiu compreender que o fazer do 

pesquisador nem sempre é o de responder a todas as questões que se 

apresentam, tampouco elucidar cada um dos elementos que nos chamam a 

atenção, mas por vezes é apenas o de retirar um pouco do “pó” que encobria 

as perguntas certas. 

Passada a etapa inicial de organização dos sujeitos do projeto, era 

chegado o tempo de planejar e executar a extensão em si. Havia, porém, uma 

pendência da gestão anterior do Lições, referente à montagem de uma 

biblioteca no assentamento São José do Pedregulho.  

O secretariado, que se preparava para lançar edital de seleção de seus 

extensionistas para atuação no próximo período, entendeu que esta ação de 

ida até um assentamento e montagem da biblioteca, que não envolveria 

nenhum trabalho formativo específico ou que necessitasse de preparação 

anterior, era o momento ideal para convidar estudantes de Direito dos períodos 

iniciais para que através do elemento da vivência, se sensibilizassem para a 

realidade dos assentamentos rurais do estado e assim, convencidos pela 

prática e não apenas pelo discurso dos membros do projeto, desejassem 

ingressar no Lições de Cidadania. 

 A primeira experiência daquele secretariado em uma atividade conjunta 

num assentamento e as expectativas sobre uma ação eficaz de captação de 
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novos sujeitos se revelaram numa oportunidade de grande aprendizado, sobre 

a qual Hélio (2013), Jules (2013) e Lourival (2013) rememoram: 

 

Hélio – Eu acho que é um marco esse primeiro dia da gente ir, 
pra gente ver que a ida pra comunidade não é uma aventura 
assim sabe? Porque as vezes a gente podia ate pensar isso 
ne? “Não, vamos!”... e Transpor os muros da universidade mas 
não sem saber como nem quando, sabe? E foi bem tapa na 
cara para gente ser cauteloso porque foi um desastre. 

Jules – A gente quis abrir pra todo mundo e o pessoal foi com 
uma cabeça muito “oba oba”... 

Lourival – Em parte, até a gente também... 

Hélio – Estilo Zoológico. Teve uma hora que parecia... a galera 
vai visitar... sabe? Os calouros né? A gente não, a gente veio, 
foi com muita responsabilidade, de entregar livro, fazer um 
trabalho, de conhecer, muito curioso pra saber o que a gente 
quer fazer... 

[...] 

Hélio – Foi tipo assim pra apresentar o lições, a gente falou “-ei 
pessoal quem quiser ir a gente tá indo”, foi um negocio assim. 

Jules – A gente quis atrair o pessoal, a gente quis talvez 
abarcar o mundo com as pernas né? 

Hélio - A gente abriu pros calouros, a gente chamou no 
seminário de integração.  

Lourival – Foi colocado ônibus, pra quem quisesse ir... 

 

O seminário de integração, trazido na fala de Hélio e já apresentado 

anteriormente nesta dissertação, reaparece neste instante em um lugar de 

destaque na intencionalidade dos sujeitos do Lições de Cidadania, inclusive na 

condição de um espaço de disputa ideológica, conforme trecho que se segue: 

 
Jules – [O seminário de integração] era um evento que o 
Centro Acadêmico (C.A.), é importante dizer isso, que o centro 
acadêmico faz pra acolher os calouros de direito e apresenta 
todos os projetos de extensão [...] todos os projetos de 
extensão eram fruto da atividade exclusiva dos alunos porque 
simplesmente não tinha professor suficiente pra abarcar os 
projetos. 
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Hélio - E o C.A. era o grande berço de todos os projetos, 
geralmente o C.A. fazia vezes de incubadora, né?  

[...] 

Jules - Era muito emocionante, a gente botava foto, citava 
trechos de Paulo Freire, falava da historia lá da dignidade da 
pessoa humana. 

Hélio - Não sei se isso está na agenda do dia - mas estava na 
nossa. Na nossa estava. Estudante de direito em seminário de 
integração? Vamos lá disputar corações e mentes. Era desse 
jeito. E assim, sem falsa modéstia, a gente sabia fazer viu? 

Jules - A gente tinha que fazer a coisa muito com amor porque 
era muito... O cara pegar o carro num dia de sábado, o próprio 
carro, sem ter um tostão furado no bolso e sair, tem que ser 
porque gosta. (risos) 
 
Lourival - Porque a gente ia nos carros próprios.  
 
Hélio - Os carros voltavam tudo arranhados.  
 
Lourival - Ou quebrado! (risos) 
 
Hélio – Era um negocio massa, a gente se debruçava sobre 
seminário de integração que era a forma de chamar os 
calouros, mas nessa primeira a gente errou em chamar, ter 
chamado, porque quando aconteceu lá teve alguns calouros 
que através da linguagem praticaram uma violência que a 
gente acabou depois estudando muito violência simbólica 
depois disso.  

Jules - Começando com nossa parte, a roupa que a gente usa 
pra ir pra lá... 

Hélio - começou a pensar muito nisso depois dessa ida porque 
o pessoal que foi fizeram criticas sobre o banheiro do povo que 
não tinha vaso, ou tinha um vaso quebrado. E fazia a “feira” 
né? O pessoal com saco, levava um saco e pegava as pitangas 
do senhorzinho, pegava fruta, foi um negocio muito violento. 

Pesquisador – Isso foi a primeira experiência? 

Hélio - A primeira experiência! Pra entregar uns livros. Foi uma 
ótima oportunidade de aprendizado isso ai. E eu lembro de ter 
sido chocante porque assim, eu usei esse exemplo pra sempre, 
toda vez que eu ia explicar ... 

Lourival - Essa serviu de reflexão pro resto. 

Jules - Pelo resto da atuação da gente a gente usava esse 
exemplo de que a gente não pode levar o cara lá sem ter uma 
conversa antes.  

Hélio - Sem ter uma conversa antes, sem ter uma formação. 
Foi bom pra todo mundo isso. 
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A ação, ocorrida no dia 21 de outubro de 2007, foi avaliada entre os 

membros do secretariado na reunião do dia 23 de outubro do mesmo ano. O 

acesso a estas datas, de maneira tão precisa, foi possível a partir de dois 

instrumentos fundamentais para o movimento da memória do Lições de 

Cidadania e que nos permitiu um rico acervo de informações durante esta 

pesquisa.  

O primeiro diz respeito ao registro em ata das discussões e decisões do 

Secretariado. Se na gestão anterior a memória das deliberações chegaram até 

nós apenas através da palavra falada dos sujeitos que à época vivenciaram os 

acontecimentos, com este recurso se tornou possível acessar as informações 

e, para esta pesquisa, observar o acúmulo da equipe e do Projeto ao longo dos 

anos.  

O segundo instrumento foi a criação de um grupo de e-mails específico 

do Secretariado do Projeto. Nele o registro de mais de dois mil e-mails trocados 

entre os integrantes daquele grupo, incluindo as atas das reuniões e outros que 

versavam desde a partilha de livros digitais e outros documentos até os 

convites e organizações de confraternizações do Secretariado. Todo este 

acervo se converteu em fonte de pesquisa, e nos permitiu, através do 

cruzamento de informações com as vozes dos sujeitos, qualificar o nosso 

trabalho. 

Desse modo, de acordo com e-mail enviado em 24 de outubro de 2007 

pelo então secretario geral Jules, a reunião do dia 23 de outubro apresentou, 

além da avaliação sobre o dia de montagem da biblioteca, outros elementos 

importantes para o processo histórico do Projeto, sobre o qual hoje podemos 

nos debruçar. 

O primeiro ponto de pauta daquela reunião versava sobre o cronograma 

da extensão. Ficou acordado que a seleção dos novos extensionistas se daria 

a partir do dia cinco de novembro seguinte, o que demandava que na semana 

de 28 de outubro a 03 de novembro de 2007, o edital específico estivesse 

divulgado. 

Em seguida, encontramos um tópico desta pauta (Cronograma da 

extensão) bastante interessante. Denominado de “Outros Cursos”, o tópico 

partilhava entre alguns sujeitos do secretariado a responsabilidade de entrar 
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em contato com pessoas de outros cursos. Assim, enquanto cursos e 

responsáveis pelo contato encontramos: Comunicação - Flaviana; Psicologia- 

Júlia; Pedagogia - Alessandro; Serviço Social – Thomas e, finalmente, 

Engenharia de Produção - Hélio. 

 Ainda que não dito, a expectativa era congregar sujeitos com saberes 

distintos ao Direito para enriquecer a ação do Lições de Cidadania. Não 

demorou para que alguns estudantes desses cursos viessem a integrar 

oficialmente o Projeto. 

 Enquanto isso, os membros da pesquisa que haviam recuperado uma 

parte do material organizado das primeiras atuações do Lições de Cidadania, 

imediatamente posterior à sua fundação, mantiveram a perspectiva de estudo 

em assentamentos rurais, mas acrescentaram a possibilidade de retomada da 

atuação junto à escolas públicas da cidade de Natal. Entretanto, foi aquela 

primeira perspectiva, a da ação nos assentamentos, que ficou mais consistente 

na memória dos participantes de nossa entrevista livre conversacional, sendo, 

por conseguinte, a ação sobre a qual encontramos maiores elementos em 

nossa pesquisa. 

Divulgado o edital, era chegado o momento de selecionar os novos 

extensionistas do Projeto. Jules, Lourival e Hélio (2013) descreveram como se 

dava esse processo, desde as motivações aos procedimentos em si: 

 
Jules – o espírito que a gente tinha naquela época era cativar. 
Abraçar.  

Hélio – Abraçar pessoas que inclusive nas entrevistas não 
tinham o perfil. 

Jules – E a gente dizia: “- Rapaz... mas é uma pessoa boa, 
vamos colocar”.  

Hélio – Tinha demais isso, tinha demais. A gente dizia "Vamos 
abraçar essa pessoa, porque se a gente não abraça, outra 
pessoa abraça." Muita gente entrou assim. Muita gente já saiu 
por causa disso. Mas muita gente entrou e tá continuando. 

Jules – A gente escolhia muita gente por causa dessa 
demanda, a gente achava que conseguia trabalhar com essa 
quantidade de gente.  
 
Hélio – Aí 40 extensionistas. 
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Compreendemos no diálogo dos sujeitos, que na perspectiva 

anteriormente apresentada de disputa ideológica (“Estudante de direito em 

seminário de integração? vamos lá disputar corações e mentes”) do Direito que 

se deseja, crítico e democrático, que a própria captação de extensionistas 

possuía seu caráter político, e que para além disso, os próprios secretários 

compreendiam a dimensão de disputa presente no seio do curso de Direito da 

UFRN, gerando intencionalidade no fazer da própria seleção.  

Acerca dos procedimentos, o diálogo continua: 

 

Hélio – [...] A gente fazia entrevista.  
 
Lourival – Era única e exclusivamente a entrevista.  
 
Hélio – Tinha a disponibilidade, né? 
 
Lourival – [Durava] 15 minutos eu acho, a entrevista, não era? 
 
Hélio – Era, era arcaico demais. E era muito estranho, porque 
era estudante entrevistando estudante. E isso é horrível, 
horrível, horrível. Aí muita gente ficou com raiva porque não 
passava, porque não sei o que, essas coisas.  
 
Lourival – A gente dialogava antes em razão do que é que 
seria questionado nas entrevistas e dali tirava algumas 
indicações, algumas... 
 
Hélio – Algumas chaves de resposta, sabe? Mas assim, 
experiência em comunidade – a gente levava em conta. Mas a 
gente quis fazer a entrevista também pra não passar nenhum 
sem-noção como aconteceu com os calouros.  
 
Pesquisador – Então, os estudantes entravam no Projeto e o 
que acontecia? 
 
Hélio – Formações. Poucas. 
 
Jules – Normalmente eram aos sábados. Uns três sábados. 
Assuntos da Educação.  
 
Hélio – É a gente trazia Walter32, trazia Alessandro. Acho que a 
gente trouxe uma vez Alessandro sobre Educação no Campo... 
Apresentava a metodologia. Eram uns três "gerais" e aí a gente 
dividia em grupos. Cada secretário ficava com um grupo, né, o 
pesquisador. Na época tinha os pesquisadores de áreas, né. 
Pesquisador de Meio-Ambiente. Aquele grupo de 2007.1 né? E 
eles ficam coordenando os grupos. 
 

                                                             
32

 Professor Walter Pinheiro Barbosa Jr. 
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Jules – O problema era que o pesquisador, não lembro se era 
assim, mas na minha cabeça, na minha memória, o 
pesquisador não tinha leitura nenhuma, porque ele estava meio 
que fora da nossa alçada, ele passava uma autoridade mais de 
professor, então a gente não tinha muita gerência sobre as 
leituras dele.  
 
 

A entrevista a que os ex-participantes fazem menção (Anexo 08) estava 

composta de treze questões e buscava atribuir uma nota para os candidatos a 

partir de suas respostas acerca de elementos como disponibilidade de tempo 

durante as férias e horários para atuação durante o período letivo, experiência 

anterior com a questão social, identificação com a perspectiva do Lições, 

participação em atividades que precisaram de trabalho de equipe e 

desenvoltura total durante a entrevista. 

Os diálogos nos permitiram ainda a compreensão dos motivos da 

escassez de informação sobre a pesquisa no Lições de Cidadania e seus 

sujeitos, mesmo havendo sido reorganizado todo o corpo gestor do Projeto. O 

fato é que em virtude da seleção para os pesquisadores do Projeto haver sido 

realizada ainda no primeiro semestre do ano de 2007, pela gestão anterior do 

Lições de Cidadania, o atrelamento destes pesquisadores aos professores 

coordenadores se manteve estreito apesar da completa reconfiguração do 

Secretariado Geral. 

Apesar disso, como quem geria a entrada e permanência dos 

extensionistas era o secretariado geral, através das suas instâncias, sobretudo 

a secretaria acadêmica e a coordenação de extensão, mesmo precariamente, 

havia a preocupação com a existência de processos formativos que 

colaborassem no fazer do jovem extensionista nas comunidades em que 

estabelecesse diálogo. 

O próximo passo, escolhidos os extensionistas, era rumar para as 

comunidades. Sobre esse movimento de ir pela primeira vez até os 

assentamentos e estabelecer as relações possibilitadoras do fazer educativo 

do Lições de Cidadania, os sujeitos esclarecem: 

 

Hélio – A gente avaliou a nossa limitação e a escolha da gente, 
a primeira escolha, foi por causa do local perto, que era 
Macaíba, que se você for ver é o assentamento mais próximo 
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de Natal. É o Eldorado dos Carajás. O mais perto de Natal. E aí 
a gente escolheu, a gente foi lá, visitou, conversou com eles, 
apresentou o Lições - o Secretariado. A gente via que ia ser 
uma demanda grande, especialmente no Eldorado, porque 
eram muitas famílias, muitas famílias, e aí a gente começou a 
ter a ideia do fazer dos extensionistas né? 
 
Lourival – Primeiro a gente questionava, né, se havia o 
interesse da comunidade em adotar o projeto. 
 
Hélio – É, a gente fazia esse questionamento, e dizia: “- Ó, a 
gente é isso”. 
 
Lourival – Tinha um diálogo prévio com os líderes.  
 
Hélio – É, a primeira coisa era buscar as Associações dos 
assentamentos. Tinha a conversa, e marcava com a 
comunidade um dia pra voltar uma equipe maior pra falar. A 
gente ia, falava, perguntava o dia melhor, e se organizava pra 
aplicar o questionário, né?  
 

 

Obviamente esta via de aproximação não se dava em um único contato. 

Os estudantes, após enfrentarem o primeiro desafio de encontrar os 

assentamentos, baseando-se em um mapa sem vias de rodagem, conseguido 

junto ao INCRA, estabeleciam o diálogo, em geral, com o presidente da 

associação comunitária.  

Após a explicação do fazer do Projeto, e a depender da receptividade 

daquela liderança à apresentação da proposta, marcava-se outra data para que 

em assembleia com os demais moradores do assentamento, que se fizessem 

presentes, novamente se apresentasse a proposta, respondesse às possíveis 

dúvidas e, em caso de aprovação, estabelecesse coletivamente os próximos 

passos.  

Conforme apresentado na fala de Hélio, em geral o passo seguinte à 

aprovação da comunidade era a aplicação de um questionário para traçar um 

perfil mínimo do assentamento em questão e diagnosticar na fala das pessoas 

às suas principais demandas para a ação do Lições de Cidadania.  

Passada esta primeira etapa e de posse dos resultados da pesquisa 

(Anexo 09), os secretários do Lições de Cidadania se reuniam e partilhavam as 

temáticas e demandas entre si de modo similar ao que se dava na gestão 

anterior do Projeto. Assim, cada secretário acompanhava um número 
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específico de extensionistas para planejar e executar a aula anteriormente 

escolhida.  

Especificamente na edição de 2007, cuja execução das aulas nos 

assentamentos de Eldorado do Carajás e Quilombo dos Palmares II, conforme 

o projeto apresentado à Pró-Reitoria de Extensão da UFRN (Anexo 10), se deu 

entre Janeiro e Março de 2008, conforme o Quadro 01; houve a experiência de 

partilha da ação com alguns estudantes de outros cursos que não o Direito e 

que foram pessoalmente convidados. 

 

Quadro 01: Cronograma de ação do Lições de Cidadania 2007/2008 

 Assentamento Eldorado dos 

Carajás 

Assentamento Quilombo dos 

Palmares II 

E
s
tu

d
a

n
te

s
 d

e
 D

ir
e
it
o
 

08/01 - 1ª Cidadania, justiça e democracia. 

10/01 - 2ª Cidadania, justiça e democracia 

15/01 - 3ª Políticas Públicas  

17/01 - 4ª Direito à Educação 

22/01 - 5ª Direito à Moradia 

24/01 - 6ª Direito à Segurança 

29/01 - 7ª Direito à Saúde 

31/01 - 8ª Direito Ambiental 

12/02 - 9ª Direito Ambiental 

14/02 - 10ª Direito Ambiental 

19/02 - 11ª Direito Trabalhista 

21/02 - 12ª Direito Previdenciário 

 

08/01 - 1ª Políticas Públicas  

10/01 - 2ª Direito Ambiental 

15/01 - 3ª Direito Ambiental  

17/01 - 4ª Direito Ambiental  

22/01 - 5ª Direito Trabalhista 

24/01 - 6ª Direito previdenciário 

29/01 - 7ª Cidadania, democracia e justiça 

31/01 - 8ª Cidadania, democracia e justiça 

12/02 - 9ª Direito a saúde  

14/02 - 10ª Direito a educação  

19/02 - 11ª Direito a moradia 

21/02 - 12ª Direito a segurança 

 

E
s
tu

d
a

n
te

s
 C

o
n
v
id

a
d

o
s
  

15/01 - 3ª Noções de Nutrição 

17/01 - 4ª Noções de Nutrição 

22/01 - 5ª Noções de Saúde e Higiene 

24/01 - 6ª Noções de Saúde e Higiene 

29/01 - 7ª Noções de odontologia 

31/01 - 8ª Noções de odontologia 

12/02 - 9ª Organização financeira 

14/02 - 10ª Organização financeira 

19/02 - 11ª Noções de Geração de Renda 

21/02 - 12ª Noções de Geração de Renda 

 

 

15/01 - 3ª Organização financeira  

17/01 - 4ª Organização financeira 

22/01 - 5ª Noções de Geração de Renda 

24/01 - 6ª Noções de Geração de Renda 

29/01 - 7ª Noções de Nutrição 

31/01 - 8ª Noções de Nutrição 

12/02 - 9ª Noções de Saúde e Higiene 

14/02 - 10ª Noções de Saúde e Higiene 

19/02 - 11ª Noções de odontologia 

21/02 - 12ª Noções de odontologia 

 

 

Fonte: Arquivo do Lições de Cidadania 

 

Não encontramos, durante a pesquisa, nenhum documento que 

clarifique como se deu esse processo. Mas, nas falas de alguns sujeitos e o 
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calendário de ação encontrado na pesquisa, possibilitam compreender a 

dinâmica. 

Os dois assentamentos trabalhados pelo o Lições de Cidadania 

encontram-se dispostos geograficamente próximos um do outro. Assim, 

tomando em conta que a extensão ocorreu semanalmente nas terças e quintas 

feiras, no turno da noite, observamos que a ação acontecia simultaneamente 

nos dois assentamentos. E mais que isso, dividida em duas aulas por noite, 

dava-se um primeiro bloco com os estudantes de Direito e logo após um breve 

intervalo, um segundo bloco com os estudantes convidados. Há que se 

perceber que a atuação dos estudantes convidados teve início apenas no 

terceiro dia de aula, dia 15 de janeiro de 2008. 

Já em relação à atuação nas escolas públicas, que aconteceria logo 

após a finalização dos encontros nos assentamentos, em um e-mail datado de 

26 de fevereiro de 2008, remetido pela secretária Fabrizia e complementado 

através das respostas dos outros membros do secretariado, encontramos a 

sequência dos temas propostos para o trabalho e os seus responsáveis, 

organizado conforme o quadro 02. 

 

Quadro 02 – Cronograma de Atuação e temáticas para a Escola Pública 

TEMA DATA RESPONSÁVEL 

Direito Ambiental 25/03/2008 Rodrigo 

Dignidade humana e Cidadania 08/04/2008 Hélio 

Direito do Trabalho 15/04/2008 Gabriela e Thomas 

Direito à saúde 22/04/2008 Indefinido 

Direitos da mulher 29/04/2008 Fabrízia e Gabriela 

Direito do consumidor 06/05/2008 Flaviana 

Função dos três poderes e importância do Voto 20/05/2008 Indefinido 

 
Fonte: E-mails do Lições de Cidadania 

 

Por se tratar de outro contexto, a forma de aproximação e organização 

do trabalho se distinguia bastante entre os assentamentos e a escola. Assim, 

no dia 24 de março de 2008, Lívia Rebouças, estudante de psicologia, à época, 
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e recém ingressa no projeto, envia e-mail ao grupo do secretariado relatando 

suas impressões da visita realizada à Escola Municipal Professora Francisca 

Ferreira, local de atuação, na companhia de Jules. 

O que aparenta, observando o cronograma enviado por Fabrizia e o 

relato da visita de Lívia e Jules é que havia um espectro de temas de aulas que 

se desejava em acordo com o planejado para os assentamentos e se gostaria 

de ofertar para a ação na escola pública, porém, o contato com a comunidade 

educativa da referida escola acabou por elencar algumas problemáticas 

diversas ao que se esperava, novamente reorganizando a prática do Lições a 

partir da realidade encontrada, conforme já caracterizamos anteriormente 

enquanto elemento presente em toda a história do Projeto, senão, vejamos o 

relato de Lívia: 

 
Bom, como alguns já sabem, eu e Jules fomos na terça-feira 
passada à escola que iremos estar trabalhando. 
Além de termos apresentado o projeto para as 3 turmas de EJA 
com as quais iremos ministrar as aulas, também foi feito um 
levantamento acerca de algumas características e assuntos 
acerca do contexto dos estudantes que podem ser 
aprofundados dentro de suas respectivas áreas no tocante às 
aulas: 
- Trabalharemos com 3 turmas, sendo uma de nível 1 (1ª e 2ª 
série primária) e duas de nível 2 (3ª e 4ª série primária) 
-Ao contrário do que esperávamos, há uma quantidade 
significativa de adolescentes (segundo a pedagoga 
responsável pela turma, isso ocorreu por uma questão de 
mudança de horários e também por terem sido observados 
problemas de aprendizagem entre os adolescentes) 
-Muitos dos estudantes adultos têm seus filhos estudando em 
outros turnos da escola e são beneficiários de projetos como o 
Bolsa Família, PETI, Tributo à Criança, dentre outros (pessoal 
de políticas públicas dar uma pesquisada sobre esses assuntos 
seria interessante!) 
-Questões relacionadas a Direito da Mulher apareceram com 
grande força (famílias sustentadas pelas mulheres; mães 
solteiras; pensão alimentícia; agressões físicas e psicológicas). 
-Questão da violência: a pedagoga de uma das turmas relatou 
existirem alunos que praticam furtos e se envolvem em brigas - 
fora da escola, pois dentro de lá, ela diz não ter como 
asseverar tal afirmação - havendo também uma certa 
reprodução dos embates entre gangues de bairro dentro da 
escola, só que com bem menos intensidade do que fora da 
escola. (pessoal de segurança tomar cuidado com o que for 
falar e principalmente com  MANEIRA de falar, lembrando 
sempre o contexto no qual aquele pessoal está inserido!) 
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-Aposentadoria 
-Reclamações acerca do atendimento no posto de saúde da 
comunidade (Pesquisar sobre programas como o Programa do 
leite!) 
Problemas com lixo, esgoto (jogado na água), e a água 
(pesquisar sobre desastre ambiental ocorrido no ano passado 
no rio Potengi - mangue -, pois afetou de maneira significativa a 
vida dos moradores da comunidade). 
-Há um aluno que é integrante do conselho comunitário 
(procurar contato com ele!) 
-Falou-se muito em questões referentes à moradia, 
principalmente com relação a aluguel de casas (pesquisar!) 
Obs: Diferente do que achávamos, a escola pertence a 
comunidade do Bom Pastor, e não Felipe Camarão! 
Bom, por hora, é isso, pessoal! 
Bom início de aulas pro Lições! 
Abraço!!! 
Lívia 
 

No dia seguinte ao e-mail de Lívia, aconteceu o primeiro encontro com 

os estudantes da modalidade EJA na escola. Partilhando a experiência, o 

secretario Rodrigo Tavares, responsável pelo encontro, encaminhou para o 

grupo de e-mails dois documentos. O primeiro continha suas observações, as 

quais se seguem, daquilo que se passou antes, durante e depois da aula. Já o 

segundo (Anexo 11) era o relatório da aula em si. 

 

Aê, galera. Tudo bom?  
Posso dizer que a primeira aula na escola foi um grande 
sucesso. Recomendo chegar antes de uma hora no local para 
poder ter maiores chances de pontualidade, como a que 
conseguimos. 
Primeiro, os facilitadores do debate foram eu e o 
extensionista Shilton. Acredito que tivemos uma boa 
desenvoltura com os quase 50 alunos que compareceram na 
sala. 
O público foi marcado por uma grande concentração de 
homens, com idades acima de 30 anos, embora também 
houvesse a presença de muitos adolescentes. 
Segundo, o apoio da instituição é o melhor possível, eles 
dispõe para nós de áudio,  televisão e projetor. Quem 
precisar do uso deste aparelhos, pode solicitar ainda que no 
momento da aula. O pessoal é bem prestativo. 
Fabrízia, uma das alunas estava visivelmente 
espancada  (quando questionada pelos colegas de sala, ela 
afirmou que havia sido uma dor de dente ou algo do tipo). 
A aula teve por base refletir acerca das recentes informações 
veiculadas na mídia sobre a falta de capacidade da CAERN33 

                                                             
33

 Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. 
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em atender a demanda, o problema do saneamento, da 
questão do lixo, da hipertrofia da cidade de Natal, dos 
problemas que motivam o aumento da população da capital e a 
saída do campo, entre outros assuntos. 
Inicialmente, deparamo-nos com a descrença na questão da 
mudança, mas fizemos uma retrospectiva da conquista dos 
direitos frente a realidade enfrentada na ditadura militar e que 
tudo isto decorre da luta e da busca dos cidadãos em construir 
um mundo mais digno. 
A aula terminou com o depoimento acerca da questão da 
mudança, no qual um dos alunos, que afirmou ter sido ladrão, 
viciado em drogas e marginal perigoso, mas, que, por meio de 
uma decisão de mudança,hoje é um honrado pai de família 
que busca algo melhor na instituição. 
A aula se caracterizou como um grande debate em que muitas 
descobertas e iniciativas foram deliberadas. Eles resolveram 
cobrar providências junto à CAERN e outros órgãos e 
descobriram que o presidente da associação de moradores do 
bairro estuda na mesma escola, o que facilitará as iniciativas. 
Os estudantes estão pensando em organizar um abaixo-
assinado como uma das formas de mostrar que a comunidade 
não estará parada frente ao abuso e arbitrariedade que se 
verifica na realidade que eles enfrentam. 
Eles solicitam informações sobre o modo de elaborar o abaixo-
assinado, assim, eu espero que seja entregue um modelo 
elaborado pelo próximo grupo a visitar o local. Basicamente, 
algo solicitando à CAERN que haja uma maior atenção para a 
comunidade. É importante ver a questão de deliberações 
tomadas a partir do problema, para dar efetividade às 
discussões. 
Deste modo, acredito que a primeira aula motivou 
a participação nos próximos encontros, resguardando sempre 
a ideia de que eles participem e estimulando a organização 
entre eles. 
Problemas enfrentados:  
- dificuldade de chegar lá (quase uma hora para pegar o 08 
lotado até lá, no Via Direta); 
- o local é muito esquisito; 
- é um local perigoso e tivemos de esperar quase 1 hora 
pelo ônibus na parada; 
Quando estávamos na parada, ouvimos uma série de tiros, 
que um morador que estava próximo a nós afirmou ter sido 
de assaltos que estavam sendo cometidos na parada 
anterior à que estávamos. Ele disse também que os assaltos, 
estupros e agressões eram constantes, que eram facilitados 
pelo matagal que fica em frente ao colégio. 
Enfim, pode esperar um pessoal participativo e interessado. 
Só tomem muito cuidado com a forma de chegar e sair da 
escola. Eu recomendo que, se possível, alguém deixe e 
pegue o pessoal, pois deixar o carro estacionado por lá não 
é uma boa ideia. Muito menos ficar à cargo das balas 
perdidas, assaltos e outras coisas que são comuns na 
localidade. Espero não ter sido muito melodramático. 
Abraços para todos! 
Rodrigo Tavares 
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Alguns dos elementos apontados no dia anterior por Lívia, de fato 

ficaram evidentes no contato direto com os estudantes. Desde a questão da 

violência de gênero, haja vista a ênfase na condição de uma das estudantes 

(“Fabrízia, uma das alunas estava visivelmente espancada”), até aquelas 

referentes à violação de direitos por parte do Estado como na questão do 

saneamento. 

Além disso, a preocupação com a segurança dos participantes do Lições 

de Cidadania, passado o susto inicial (“ouvimos uma série de tiros, que um 

morador que estava próximo a nós afirmou ter sido de assaltos que 

estavam sendo cometidos na parada anterior à que estávamos”) colaborou 

na própria reflexão dos extensionistas, no sentido de compreender que 

diferente dos membros do Lições de Cidadania, que ao finalizarem a ação 

retornariam para as suas residências, os sujeitos das comunidades em 

situação de violação de direitos não saem de lá, eles habitam nessa 

comunidade. Essa percepção reafirmava o sentido do fazer do Lições de 

Cidadania e a clareza da necessidade de um trabalho mais consistente por 

parte do projeto para alcançar seus objetivos naquele espaço. 

No ambiente rural, contudo, os frutos desse trabalho foram perceptíveis 

mais rapidamente, como recorda Jules: 

 

A gente tinha um mote de Jorge Miranda que era [...] “O 
primeiro passo para efetivar o direito é conhecê-lo.”34 [...] 
Porque a nossa ideia, o espirito do Lições era o seguinte: era 
justamente a gente levar o Direito lá pra dentro da comunidade, 
conversar com eles pra eles terem noção primeiro do que que 
eles podem fazer e as instâncias que eles podiam recorrer, 
porque muitas vezes eles não sabiam nem pra onde ir. 
Eu nunca vou esquecer uma experiência que a gente teve lá 
em Eldorado que é o seguinte: eles tinham um problema de 
educação infantil, certo, que a escola mais próxima era em 
Riacho do Sangue, que era muito distante.  
[...] 
E além dessa distância, tinha o problema de um muro lá. Uma 
coisa bem singela, pra gente era muito singelo. Mas as 
crianças, como não tinham muro na escola, as crianças muitas 
vezes iam pra avenida lá, pra RN, que no caso é estadual, e 
tinham o risco de serem atropeladas. Lá em Riacho do Sangue. 

                                                             
34

A primeira forma de defesa dos direitos é a que consiste no seu conhecimento” (MIRANDA, 
1988. p. 229). 
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A comunidade já tinha esse nome, então você já tira a 
preocupação né, dos pais. E a gente fez uma audiência - a 
gente não. A gente fez com que as mães convocassem o 
Secretário pra lá.  
Isso foi logo depois de uma aula sobre Direito à Educação. E 
elas sacolejavam o Secretário e ele dizia que "tinha que ser 
assim". O Secretário chegou primeiro mascando chiclete, todo 
cheio de autoridade, óculos escuros, achando que ia lá só pra 
cumprir o papel. E elas falavam e ele dizia: Olhe, é assim 
porque não sei o que, porque não tem como botar uma escola. 
Aí as mães: Não, mas a educação infantil é uma 
responsabilidade do município, tá previsto na Constituição no 
artigo duzentos e tanto, e sacolejavam a Constituição na cara 
dele, citando artigos, e ele começou a adotar uma postura de 
defesa e ataque às mães. Elas diziam que iam recorrer ao 
Ministério Público, né, resultado: Elas conseguiram pelo menos 
o muro da escola. A gente não falou nada lá. Tanto que fui só 
eu, assistir.  
 

O acúmulo de êxitos nos processos de educação e as pontuais 

experiências de mediação, como no caso relatado por Jules, em que, ainda 

que indiretamente, a atuação do Projeto colaborou na resolução de um conflito 

de interesses entre a população e o poder público, fez com que no final do ano 

de 2008, na organização do Projeto que perduraria pelo ano de 2009, o Lições 

se habilitasse para concorrer a um edital do Ministério da Justiça denominado 

de Projeto Pacificar.  

De acordo com o sitio virtual do Ministério da Justiça35, o Projeto 

Pacificar tinha como centro de ação fomentar práticas da mediação nas 

faculdades de Direito, com o lema “formar para a cidadania e a promoção da 

paz”. O Pacificar que se compreendia enquanto uma política de 

democratização do acesso à Justiça, identificada com o Programa Nacional de 

Segurança Pública com Cidadania – Pronasci, havia sido pensado com o 

objetivo de: 

 

[...] implantar, fortalecer e divulgar a mediação, composição e 
outros meios alternativos de solução de conflitos, no âmbito 
das Faculdades de Direito, como instrumentos à ampliação do 
acesso e maior efetividade da Justiça, através do apoio a 
criação e fortalecimento de projetos nas áreas de ensino e 
extensão, que contribuam para difundir a cultura de resolução 
não violenta de conflitos. 

 

                                                             
35

 Disponível em: http://goo.gl/GMJs8O. Acessado em 04 de março de 2014. 

http://goo.gl/GMJs8O
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Sobre esta nova perspectiva de ação, Jules, Hélio e Lourival (2013) 

apontam que: 

 

Jules – Só lá em 2008, que a gente começou a se 
profissionalizar, que foi um projeto do Ministério da Justiça que 
era o pacificar, que forçou a gente a abrir a nossa escala pra 
parte de conciliação, de violência, de mediação. 
 
Hélio – O projeto do Ministério da Justiça pautou o programa, a 
gente não trabalhava com mediação, e passou a trabalhar por 
causa disso. 
 
Jules – [...] Foi a primeira experiência da gente de tentar 
compor diretamente o conflito ao invés de só trabalhar com 
educação... e ai talvez seja de a gente colocar ejup né? Que a 
gente chamava, Educação jurídica popular né? 
 
[...]  
 
Lourival – Que isso dai eu acho que foi a entrada de uma nova 
fase do Lições em que a gente começou a sentir mais os 
problemas da comunidade e trazer o debate pra academia e 
ver que esses problemas teriam que ser resolvidos, através 
também pelo pacificar, de pautar os pontos que o pacificar 
colocava pra gente pra fazer esse tipo de mediação que era a 
mediação institucional, né? Que a gente tentava ir aos órgãos.  
 
Jules – O Pacificar era uma vertente do PRONASCI, que é o 
Programa Nacional de Segurança Publica e cidadania do 
Ministério da Justiça, a ideia era reduzir a violência. Por isso 
que assim, era uma ideia de você compor os conflitos da 
comunidade pra ele não se traduzir em violência no final. 

 

De um lado, o aprofundamento da experiência e a implicação dos 

sujeitos após dois anos de atuação em comunidades rurais e escolas públicas 

havia favorecido o amadurecimento dos estudantes participantes, conforme 

metaforicamente apontou Jules (“Só lá em 2008, que a gente começou a se 

profissionalizar”). Do outro, as dificuldades encontradas para a atuação com o 

processo de educação proposto em virtude da distância e das limitações de 

organização interna de alguns dos assentamentos em que o Projeto trabalhou 

apontava para o desejo de encurtar o deslocamento ao local de execução da 

extensão e, sobretudo, encontrar uma comunidade com um mínimo de 

organização interna que favorecesse a presença dos sujeitos nas reuniões.  
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Não demorou para que a situação vivenciada por um bairro de Natal, 

chamado de Mãe Luiza, viesse ao conhecimento do secretariado do Lições de 

Cidadania. Criado a partir de ocupações ainda na década de 1940, o bairro, 

notadamente mais pobre que os seus vizinhos, tem historicamente se 

organizado em razão das melhorias das condições de vida de sua população. 

A contradição se apresenta ainda mais clara ao observar que Mãe Luiza 

possui localização privilegiada, situando-se no entorno da área socialmente 

construída como a mais nobre da cidade de Natal, entre o bairro de Petrópolis 

e a praia. Entretanto lá, os serviços básicos e a atenção estatal se apresentava 

deveras precarizada, ao contrário dos bairros vizinhos. 

Para além, a configuração da cidade apontava para o avanço da 

especulação imobiliária, intensificado, meses mais tarde, com a eleição de 

Micarla de Souza à prefeitura e de seus compromissos com os interesses dos 

setores da construção civil, cuja disputa, presente na esfera política, com o 

plano diretor da cidade, e na esfera econômica, nas estratégias características 

da especulação, apresentava uma realidade de violação sistemática dos 

direitos daquela população.  

De acordo com o Cronograma de Intervenção em Mãe Luiza 

(Anexo 12), a ação do Projeto naquela comunidade estaria focada na: 

 

 Identificação de problemáticas jurídicas e sociais concretas 
que afetem a comunidade e seus moradores; 

 Levantamento de possibilidades judiciais e extrajudiciais a 
serem discutidas e reformuladas em círculos de cultura; 

 A formação de grupos de multiplicadores e construtores do 
conhecimento jurídico; 

 A aproximação da comunidade dos recursos do Poder 
Público, em especial o Poder Judiciário, o Ministério Público e 
a Defensoria Pública, tendo em vista o acesso à justiça e à 
cidadania; 

 A disseminação da mediação de conflitos e a formação de 
mediadores comunitários, implantando e reforçando a Justiça 
Comunitária. 

 

Assim, em consonância com o Pacificar, o Lições assume enquanto 

parte de seu fazer educativo a composição de conflitos entre a comunidade e 

os poderes públicos inaugurando sua atuação nas comunidades urbanas, além 

de operar em dois assentamentos rurais, nesta edição, em Caracaxá, no 
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município de Macaíba e em São José de Maxaranguape, situado no município 

de Maxaranguape, Rio Grande do Norte, conforme nos indica matéria 

publicada pela Agência de Comunicação da própria Universidade em 28 de 

outubro de 2008 (Quadro 03) e o Cronograma de atuação nos Assentamentos 

(Anexo 13). 

 

Quadro 03 – Matéria Agecom de 28 de outubro de 2008

 

Fonte: Agecom 

 

Em relação ao prêmio da Associação Nacional de Magistrados do 

Trabalho, ANAMATRA, referido na matéria, o Lições de Cidadania não se 

sagrou vencedor, mas ainda assim, em nossa compreensão, tratou-se de uma 
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verdadeira honraria, levando em conta que o primeiro lugar e vencedor do 

prêmio na categoria em que o Projeto disputou, foi justamente a Prelazia de 

São Félix do Araguaia, espaço histórico de lutas e defesa dos Direitos 

Humanos e de um caminhar terno e vigoroso com Pedro Casaldáliga36. 

Porém, o que esta matéria não aponta é para a gestação de duas novas 

frentes de trabalho dentro do Lições de Cidadania, possibilitadas pelo Pacificar. 

A primeira, já formalizada na própria proposta de disputa ao convênio com o 

Ministério da Justiça, estava voltada para a atuação em ambientes de privação 

de liberdade, especificamente na penitenciária estadual de Alcaçuz, situada no 

Município de Parnamirim-RN. 

Durante a pesquisa encontramos que a perspectiva inicial era de uma 

ação em sintonia com a Pastoral Carcerária, porém com foco nos processos de 

mediação de conflitos. De acordo com a proposta apresentada no edital, “com 

as limitações do sistema prisional [...] as penitenciárias tornam-se 

universidades de crimes e barbáries. [...] mostrando o óbvio da necessidade de 

ações que estimulem a paz na resolução de conflitos”. 

Os caminhos da pesquisa nos permitiram compreender que a proposta 

de ação do Projeto, antes de colaborar na resolução de conflitos, ainda que 

sem a intencionalidade, à época, resultava por instaurar um tensionamento que 

remetia à própria natureza do estabelecimento prisional, evidente quando nos 

indagamos sobre como educar para a liberdade em um ambiente que 

estabelece a sua privação? Sobretudo nas condições desumanizadoras dos 

presídios e antes, da política prisional brasileira. Não tardou para que os 

apenados começassem a questionar à administração acerca de suas 

condições e esta, por conseguinte, começasse a vetar a entrada e contato dos 

estudantes do Lições de Cidadania com os presos. O processo educativo e o 

acompanhamento às famílias, conforme idealização inicial do projeto, 

aparentemente não logrou êxito, não restando registrado em nenhuma das 

fontes a que tivemos acesso. 

A segunda frente se gesta subterraneamente, quando da execução da 

extensão de 2007/2008, nos assentamentos Quilombo dos Palmares II e 

Eldorado dos Carajás. Nesses espaços, os estudantes do Projeto começaram 

                                                             
36

 Dom Pedro Casaldáliga é bispo da igreja Católica. 
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a observar que, sobretudo, as mulheres que eram mães, ao se deslocarem 

para a aula promovida pelo Lições de Cidadania, levavam consigo suas 

crianças, das mais variadas idades, e que nesse movimento, durante a aula 

acabavam natural e invariavelmente dividindo sua atenção entre os diálogos e 

seus filhos.  

Foi quando alguns dos estudantes que se encontravam no 

assentamento e não estavam diretamente envolvidos com a ação daquele dia 

específico, resolveram juntar as crianças para fazer alguma coisa que as 

distraísse, com o real intuito de liberar suas mães e seus pais para a aula. Lívia 

Rebouças (2013) nos recorda este momento: 

 

Tudo começou com os adultos que iam para os encontros à 
noite, né, que na época a gente fazia os encontros lá no 
assentamento à noite porque de dia o pessoal trabalhava, e tal, 
não tinha condição... Aí a gente ia, que eu lembro que era até 
perto de um estábulo de cavalos, não sei como é o nome 
daquilo não. Acho que é estábulo mesmo. Perto do curral. E aí 
a galera levava os filhos e os meninos ficavam virando bicho lá, 
né, criança não quer, assim, era uma conversa pra adulto, não 
era uma conversa pra eles. E aí eu comecei a levar eles pra 
uma saleta que tinha pra trás, né, e aí nos primeiros dias eu 
tentava fazer alguma atividade recreativa com eles enquanto 
isso. E depois eu fui vendo: Não, peraí, eles também são 
sujeitos da mesma forma que os adultos são. Lógico que num 
outro nível de entendimento, mas eu acho que é um público 
bacana que a gente pode tentar intervir de alguma forma. E aí 
a gente começou a pensar em atividades, e aí sim: voltadas 
realmente pra questão dos Direitos Humanos, a coisa da 
diferença, enfim, trabalhar de forma lúdica com eles, eu lembro 
que a gente levou filmes pra eles assistirem, e aí, com o passar 
do tempo, a gente ia percebendo que certas coisas 
funcionavam e outras não funcionavam com eles. 

 

Ainda que embrionariamente, de caráter recreativo e sem uma equipe 

especializada definida, a partir da observação do quão positivo à participação 

dos pais era aquela experiência, passou-se a semanalmente prosseguir com o 

encontro com as crianças, numa tarefa reservada àqueles que não estavam 

envolvidos diretamente no dia com o encontro dos adultos. 

 Na pesquisa não restou clara qual a situação liminar à mudança de 

perspectiva sobre a condição das crianças, porém, como Lívia mesmo aponta, 

os estudantes do Lições de Cidadania perceberam que para além da 
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recreação, as crianças enquanto sujeitos poderiam estar desenvolvendo 

atividades em que pudessem de fato dizer sobre suas próprias vidas, conforme 

a compreensão de Freire, em sua obra intitulada Pedagogia da Indignação 

(2000, p. 58-59). 

 

As crianças precisam crescer no exercício desta capacidade de 
pensar, de indagar-se e de indagar, de duvidar, de 
experimentar hipóteses de ação, de programar e de não 
apenas seguir os programas a elas, mais do que propostos, 
impostos. As crianças precisam de ter assegurado o direito de 
aprender a decidir, o que se faz decidindo.  

 

Denominado de EJUPIn, Educação Jurídica Popular Infantil, durante seu 

período de gestação, passa a incorporar o Lições como um núcleo autônomo e 

cadastrado junto à Pró-Reitoria de extensão a partir de 2009. 

Com o passar do tempo, e na medida em que os estudantes implicados 

com a experiência passavam a dar-se conta do movimento histórico de 

reorganização do cenário da extensão no Curso de Direito e em si mesmos no 

curso desta extensão, tinha início o movimento das consciências sobre as 

próprias consciências. Essa perspectiva indicava a existência de um processo 

de amadurecimento dos extensionistas do Lições, de tal modo que as 

experiências educativas acumuladas, possibilitou a formulação de um método 

de trabalho para o Lições.  

 

3.2.1. Do processo de formulação de um método para executar o Lições de 
Cidadania 

 

O secretariado constituído à época problematizava o seu fazer na 

perspectiva de tornar mais eficazes as suas ações. Esse movimento de 

reflexão, de acordo com as falas dos sujeitos, acontecia dentro de uma lógica 

em que se tomava a prática como objeto do pensamento. Talvez tenha sido 

esse processo que fez emergir a necessidade de formulação de um método 

para o Lições de Cidadania. 

Durante a pesquisa observamos que nos diversos editais, desde o 

Programa Reconhecer (Anexo 1), do MEC, até os cadastros subsequentes do 
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Projeto junto à Pró-Reitoria de extensão da UFRN, que a seção reservada para 

a descrição da “Metodologia” do Lições de Cidadania havia sido reiteradamente 

preenchida com procedimentos adotados ao invés da composição de um 

método. Na fala dos sujeitos e nos documentos acessados, evidenciou-se o 

momento em que os estudantes formulam o primeiro modelo de método 

problematizado e ajustado apara atender às necessidades do fazer educativo 

do Lições de Cidadania.  

Nossa posição de pesquisador, mas também de sujeito implicado, por 

haver vivenciado o Lições de Cidadania nesta exata época, nos põe num lugar 

privilegiado para junto aos documentos e saberes registrados, por meio das 

entrevistas livres conversacionais, observarmos e compreendermos os eventos 

daquele dado momento em que se urdiu um método. 

Na composição do novo secretariado, no ano de 2007, três entre os 

sujeitos selecionados, partilhavam a condição de sua proveniência a partir de 

um mesmo movimento de juventude, estávamos entre esses três selecionados. 

Conforme apresentamos no capítulo inicial desta dissertação, desde o 

ano de 1977, dentro da congregação religiosa dos Maristas havia sido criado 

na Colômbia um movimento de juventude denominado Renovação Marista, o 

REMAR.  

Sintonizado com as tensões da igreja católica na América Latina 

evidenciadas anos antes, após o Concilio Vaticano II, e pela Segunda 

Conferência Geral do Episcopado Latino-americano, situada na Cidade de 

Medellín, também na Colômbia, o REMAR surge apoiado em um método que 

partia obrigatoriamente da realidade, problematizava os caminhos possíveis, 

para em seguida iniciar sua ação no mundo. Esse método foi denominado “Ver 

– Julgar – Agir”. 

Surgido na virada do século XX e estabelecido como método da Ação 

Católica, inspirou inúmeros movimentos e pastorais da Igreja Católica 

Apostólica Romana, mais recentemente se ampliou incorporando os elementos 

“Avaliar – Celebrar” no qual o primeiro parece apontar para a compreensão 

freireana de que “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, 

no trabalho, na ação-reflexão” (FREIRE, 2008, p. 90. Grifo nosso) e o segundo 

cuja etimologia deriva do latim Celebrare, significando “honrar, fazer memória” 

se afirmou enquanto parte necessária de um processo pedagógico focado no 
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ser mais, fazendo memória ao que se viveu, o que foi bom e ao que não foi, 

mas que decerto se constituiu enquanto aprendizado.  

No curso da pesquisa compreendemos que não era objeto do nosso 

estudo estabelecer as origens e formulações do referido método, posto que 

para o Lições de Cidadania, a referência do método era simplesmente a 

experiência vivenciada no REMAR, por parte de alguns dos seus secretários, 

que percebendo similaridades dos procedimentos das duas experiências 

educativas se propuseram a formular um método, a partir das práticas 

educativas e ações do  Lições de Cidadania.  

Hoje, compreendemos que essa similaridade está relacionada ao fato de 

os referenciais teóricos adotados pelo Projeto, obras de Paulo Freire, e “Ver – 

Julgar – Agir”, enquanto método de trabalho, se fundam, entre outras 

referencias, no Materialismo Histórico e Dialético formulado por Marx e Engels. 

Contextualizado, o “Ver – Julgar – Agir – Avaliar – Celebrar” vivenciado 

no REMAR foi incorporado ao Lições de Cidadania de um modo próprio. Sobre 

o momento, dialogam Hélio, Jules e Lourival (2013): 

 

Hélio: É... E aí tem a metodologia. [...] era aquele negócio, 
conhecer e despertar, que era algo muito parecido com o que a 
gente trabalhava no REMAR. A gente trabalhava no REMAR e, 
ah! agora sim, o início de tudo é o ver, julgar e agir, né? É o 
ver-julgar-agir. 

Lourival: Massa. 

Hélio: É. Foi a gente do REMAR. O ver-julgar-agir. Porque 
assim: a gente acabou fazendo... o que eu escrevi na época 
era o que a gente fazia. Tipo, não era a teoria.  

Jules: A gente descreveu a prática. 

Hélio: Descreveu a prática, que era o ver-julgar-agir, que a 
gente deu um outro nome: Conhecer... Agir... 

Jules: Dialogar, porque a gente mudou. Porque o nosso "agir" a 
gente fez essa crítica que a gente não pode agir. A gente tem 
que agir junto com eles.  

Hélio: Mas no artigo tá Agir, Avaliar e Celebrar. E aí eu acho 
que era pra ser mesmo ver-julgar-agir, e tal, porque assim, a 
gente tinha... a questão de usar o termo "julgar", a gente tinha 
receio de usar esses termos.  

Jules: Porque a gente queria se desligar muito da ideia clássica 
de Direito. Da ideia clássica da Assistência Jurídica.  
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Lourival: O "agir" depois das reflexões que partiram daí, se 
substituiu por "construir", né. 

Hélio: É, "construir", foi mesmo, "construir" e depois foi 
"dialogar". Foi desse jeito. Eu lembro que Matias tinha feito 
uma crítica, vocês tinham levantado também, e aí a gente foi 
mudando, foi mudando, e foi construindo. Agora foi 
descrevendo uma prática. 

 

A fala dos sujeitos reforça nossa percepção de que o método 

incorporado veio para descrever a prática e não para pautar a ação (“o que eu 

escrevi na época era o que a gente fazia. Tipo, não era a teoria”; “A gente 

descreveu a prática”). E mais que isso, a adoção do modelo para o método não 

se deu sem o devido debate e problematização dos sujeitos da época acerca 

dos elementos que estariam postos na composição do modelo do Lições de 

Cidadania. Não à toa, aquilo que originalmente no REMAR era o “Agir”, passou 

a ser no Lições “Construir” e depois, novamente problematizado, tornou-se 

“Dialogar” para estar plenamente coerente com a prática educativa do Projeto 

(“a gente fez essa crítica que a gente não pode agir. A gente tem que agir junto 

com eles”; “O ‘agir’ depois das reflexões que partiram daí, se substituiu por 

‘construir’; ‘É, ‘construir’, foi mesmo, ‘construir’ e depois foi ‘dialogar’”). 

Descrevendo detalhadamente a proposta de método, encontramos em 

um artigo denominado “A extensão universitária popular: a aproximação do 

Curso de Direito com a realidade” publicado por ocasião da XVI edição do 

Seminário de Pesquisa do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, CCSA, da 

UFRN, de autoria de Hélio Bezerra e Natália Bonavides (2011) o seguinte 

trecho: 

 

A metodologia da Extensão Universitária Popular fundamenta-
se essencialmente em cinco momentos: Conhecer, Despertar, 
Dialogar, Avaliar e Celebrar. Tais momentos não são passos 
em separado, um momento após o outro; são entrelaçados 
para o melhor andamento do processo. 
O primeiro momento é o Conhecer, em que os extensionistas-
pesquisadores buscam ter um primeiro contato com a realidade 
para conhecê-la e dar inicio à criação de um vínculo de 
confiança com as pessoas. Para isso é necessária a 
sensibilidade para perceber as especificidades da localidade e, 
principalmente, humildade, que gera o respeito em relação ao 
espaço de vida. [...] Durante esse momento, uma prática muito 
importante para a Extensão Popular, através dos Encontros de 
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Cidadania, ser bem sucedida é escutar o que os sujeitos da 
localidade têm para relatar. O segundo momento é o 
Despertar, a consequência do primeiro, pois é conhecendo que 
despertamos para práticas educativas que realmente 
transformem a realidade dos sujeitos envolvidos. Aqui cabe 
destacar que os sujeitos são os estudantes e professores da 
universidade, como os moradores urbanos, acampados ou 
assentados rurais, detentos; todos envolvidos na prática 
educativa, despertando em comunhão para uma prática política 
libertadora a serviço de seus espaços. 
O terceiro momento, o Dialogar, é a prática desse despertar, 
com a instrumentalização das soluções aplicadas agora na 
realidade, através de “aulas”, dos momentos de diálogo com a 
comunidade chamados “Encontros de Cidadania”. É o período 
em que ocorre a transformação do espaço de vida e dos 
sujeitos envolvidos, tendo capacidade de aprender, não apenas 
para uma adaptação, mas, sobretudo para transformar a 
realidade, para nela intervir, recriando-a em comunhão. 
(FREIRE, 1996). Seguindo o tripé indissociável da educação 
universitária, consagrado no art. 207 da Constituição Federal, 
“o Dialogar” é o momento da extensão propriamente dita, com 
o objetivo de intensificar relações transformadoras entre a 
universidade e a sociedade, por meio de um processo 
educativo. O quarto momento é o Avaliar, quando é pensada e 
debatida a continuidade do trabalho e realizada uma análise 
dos erros e acertos para que, dessa forma, a extensão possa 
evoluir a cada vez que for aplicada. Também faz parte da 
avaliação a percepção das ações e articulações da própria 
comunidade em favor dos seus direitos, quando é posto em 
prática o que foi construído durante o processo formativo. E por 
fim, o quinto momento é o de Celebrar os êxitos junto com a 
comunidade; é quando os educadores – educandos, todos os 
sujeitos envolvidos, selam um vínculo, em virtude de tudo que 
foi vivenciado e transformado. 
 

 

O artigo evidencia a importância do uso da escrita como instrumento 

poderoso de organização ou sistematização dos movimentos da vida. Pois, 

nesse artigo apresenta-se os cinco momentos e se evidencia como eles se 

materializam na execução das atividades do Lições.  

No entanto, no curso da pesquisa constatamos que o método anunciado 

não se constituía em um elemento teórico presente na consciência dos 

extensionistas. Essa percepção decorre de quatro constatações fundamentais. 

A primeira diz respeito ao fato de que o método ficou restrito aos textos 

dos projetos para concorrência em editais. Ele não foi tomado como um 

fundamento teórico que orientaria a prática dos extensionistas.  
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Outro aspecto constatado e que diminuiu a potência do método é o fato 

de que ele foi tomado pelos extensionistas como algo apenas a ser 

apresentado no Seminário de integração do Curso de Direito e  em artigos 

científicos. Não se compreendia o método como um fundamento do Lições e, 

isso pode se evidenciar no fato de que ele não foi trabalhado na formação dos 

extensionistas que ingressavam no Projeto nem se constituiu em objeto de 

estudo do secretariado do Projeto. 

Uma terceira constatação decorre da primeira e se materializa no 

desconhecimento da existência de um método por parte dos novos sujeitos que 

ao longo do tempo ingressaram no Lições. Os extensionistas novatos só 

acessavam o método, quando necessitavam ler os projetos anteriores para 

tomá-los como referencia para preenchimento de novos formulários de 

projetos, era nesse momento que eles deparavam-se com o método do Lições. 

Por fim, a quarta constatação emergida no momento mesmo em que 

escrevíamos esse texto dissertativo e, enquanto ele nos atravessava, 

pensávamos que um método habita o sujeito e, talvez, por isso mesmo, é 

possível que os sujeitos implicados simplesmente não sentissem a 

necessidade ou a ausência de tal instrumento, ou ainda, é possível que quem 

mais necessitasse dessa sistematização eram aqueles que já se organizavam 

através desse método, ainda que sob outra roupagem.  

Não obstante esses elementos, pensamos que o método, longe de ser 

uma formulação perdida, estava disponível àqueles que desejassem 

compreender um pouco mais da experiência educativa do Lições de Cidadania. 

Essa reflexão sobre o processo de formulação do método para o Lições 

nos convidou a organizar os capítulos de nossa dissertação, seguindo os cinco 

momentos do método: “Ver – Julgar – Agir – Avaliar – Celebrar”.  

Esse processo de produção do método no momento em que o Lições 

era renovado se deu no ano de 2010. Nesse tempo histórico, se instaura a 

terceira e última fase do Lições de Cidadania, cujo marco reside na alteração 

do seu nome. Ficava na história o Projeto Lições de Cidadania e afirmava-se o 

Programa de Educação Popular em Direitos Humanos – Lições de Cidadania. 
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3.3. O Programa de Educação Popular em Direitos Humanos - Lições de 

Cidadania (2010 - 2012) 

 

O nome, em nossa cultura colonizada e europeizada aparece enquanto 

elemento de determinação dos sujeitos ao passo que encerra em si um 

arcabouço de identificação e pertença. Não é a toa que antes mesmo de 

nossas crianças nascerem já lhes é dado um nome, ignorando qualquer 

elemento advindo do sujeito a quem o nome pertencerá, a não ser sua 

condição sexual estritamente biológica.  

Hoje, com o avanço da compreensão desses elementos já se permite, 

mediante requerimento judicial, a modificação do nome dos sujeitos e para 

além, o direito das pessoas serem chamadas por seus nomes sociais. 

O que aconteceu com o Lições de Cidadania nos parece ter sido, um 

movimento de modificação de seu nome para se reconhecer melhor, em dois 

momentos: de Projeto para Programa e de movimento de Educação Jurídica 

Popular para uma movimentação de Educação Popular pautada nos Direitos 

Humanos.  

A reorganização de Projeto Lições de Cidadania para Programa, 

aconteceu porque o Lições, através de seus sujeitos, se observava como uma 

espécie de “guarda-chuvas” que “abrigava” em sua estrutura quatro projetos de 

extensão autônomos: Rural, Urbano, Penitenciário e EJUPIn.  

Por sua vez, a modificação de compreensão de si enquanto um 

movimento de Educação Jurídica Popular, que ainda que não intencionalmente 

afirmava uma centralidade no Direito em detrimento a outros saberes, para 

uma movimentação de Educação Popular em Direitos Humanos, encontrou 

sustentação no desejo de consolidação da interdisciplinaridade no interior do 

Lições de Cidadania,  voltada para a defesa dos humanos, sujeitos de Direitos. 

Constituindo essa reorganização semântica ou do sentido de si mesmo 

estava a mudança nas estruturas e formas. Durante a pesquisa encontramos a 

ata da reunião de 16 de março de 2010. Nela se consigna um novo modelo de 

organização para o Lições de Cidadania, conforme se pode observar na figura 

03. 
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Figura 03: Organização do Programa Lições de Cidadania (2010) 

Fonte: Ata do Programa Lições de Cidadania de 16 de março de 2010 

 

No centro da estrutura se encontrava a Assembleia Geral ou Secretaria 

Executiva. Ao redor, os quatro elementos ligados ao centro por um traço 

contínuo representava os projetos do Programa, ou como se convencionou 

chamar, os “Núcleos” do Programa. Junto a estes, ligados ao centro por uma 

linha pontilhada, estavam comissões ou equipes de caráter temporário, ainda 

que por vezes cíclico, repetindo-se de tempos em tempos, como no caso da 

comissão de seleção. 

A estrutura é simples, mas as modificações no cotidiano do 

funcionamento do Programa foram radicais. Antes, na condição de um só 

projeto em que todos os secretários se reuniam semanalmente em um mesmo 

núcleo e a diferenciação do local de atuação era dada na organização de um 

calendário, em que acabando a intervenção, por exemplo, nos assentamentos, 

já se tinha inicio nas escolas públicas, agora, com o novo modelo, o 

Secretariado estaria permanentemente dividido, especializado em um dos 

Projetos do Programa, e todas as ações poderiam acontecer 
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independentemente uma das outras, e inclusive ao mesmo tempo. As reuniões 

semanais do Secretariado cediam lugar às reuniões semanais dos núcleos.  

Nesse modelo, segundo a ata em que lhe consta, para garantir a 

interlocução entre os núcleos e a manutenção da coesão do Programa, é que 

havia o elemento central da figura. Instituía-se então, que com o intervalo de 15 

dias entre uma reunião e outra, reversar-se-iam a Assembleia Geral do 

Programa, na qual todas e todos os estudantes estariam convidados a 

participar e deliberar sobre os caminhos do Lições, bastando, para que 

acontecesse, o quórum mínimo de um secretário de cada núcleo. 

A reunião da Secretaria Executiva, que como o próprio nome já afirma, 

era um momento em que se reunia o grupo responsável pela execução daquilo 

que havia sido deliberado em Assembleia. Mas, essa Secretaria também 

possuía capacidade deliberativa, desde que contasse com o quórum mínimo de 

um secretário e um extensionista de cada núcleo, que deveriam ter caráter fixo, 

porém com tempo determinado de serviço naquela função, posto que do 

contrário seria difícil partilhar as responsabilidades e suas cobranças. 

A nova configuração, inesperadamente, fez com que se alterasse a 

organização dos sujeitos nas categorias previstas anteriormente de 

Extensionistas, Secretários e Pesquisadores. A perenidade dos núcleos e a 

permanência dos sujeitos não apenas para um breve tempo de execução da 

ação, mas sim por quanto tempo o estudante desejasse compor o Programa, 

ou ainda, caso fosse convidado a se desligar, fez com que não mais existissem 

essas funções.  

O novo modelo, com todos os estudantes assumindo-se enquanto 

Extensionistas do Lições de Cidadania, mais tarde foi ainda aperfeiçoado com 

a criação da função de estudantes bolsistas, para cada um dos núcleos, que 

juntos passaram a exercer a função de secretaria administrativa, realizando 

atividades que outrora o Secretariado desempenhava, tais e quais a reserva de 

transporte, a marcação de salas, o preenchimento de editais, as relações 

institucionais com a própria UFRN, entre outros, sem, contudo, esvaziar dos 

demais estudantes o papel deliberativo, desempenhado nas Assembleias 

Gerais, quando as temáticas envolvessem o Programa como um todo e nas 

reuniões dos próprios núcleos, quando fosse de um âmbito mais restrito. 



112 
 

Durante a pesquisa, na promoção de diálogo entre estudantes que 

ingressaram na primeira seleção do ano de 2010 e estudantes que haviam 

ingressado apenas em 2012, momento histórico de transição de modelos de 

organização do Lições, ficou evidente o estranhamento com o modelo anterior. 

Magnus Henry (2012), Natália Xavier (2012), Denis Torres (2012), 

Natália Guimarães (2012) e Fernando Régis (2012), conhecido como 

Fernandinho, rememoram essa transição: 

 

Magnus - Eu lembro que quando eu entrei, tinha uma doideira 
de formalmente o Lições... porque eu acho que assim que eu 
entrei, que acabou isso. Que o Lições era dividido entre... 
formalmente, né? porque na prática não existia isso. Era 
“secretariado geral”, eu acho, e “extensionista”, eu acho. 
 
Natália Xavier - Tipo uma coordenação? 
 
Denis - Era. 
 
Natália Xavier - Sério? 
 
Magnus - Acho que a primeira assembleia geral que eu 
participei foi discutido isso. Que eu lembro que tava Liandra, 
Mariana Belchior e outra pessoa passando os slides assim, e 
eu tava viajando. Tava passando os slides e tava explicando 
porque tinha que deixar de ser assim. Eu acho que foi isso. E 
aí a galera votou lá de ser todo mundo igual. Antes o 
secretariado ficava eternamente e os extensionistas renovava 
todo ano. Mas assim, eu não vivi isso, eu não sei como é que 
era. 
 
Natália Guimarães - Tanto que hoje em dia, quando a gente 
tem reunião do grupão, a gente chama de Assembleia Geral. 
 
Natália Xavier – Pode crer, e a dos bolsistas de secretariado, 
né não? 
 
Natália Guimarães - É, e assim: quando eu entrei em 2010, a 
gente não chamava de Assembleia Geral. A gente chamava de 
Reunião do Secretariado. 
 
Fernandinho - Era. 
 
Natália Guimarães - E eu não sabia dessa história, eu não 
peguei essa conversa, mas eu ficava “por que secretariado? 
Quem é secretário aqui? Todo mundo é...” 
 
 Magnus - Mas secretariado... já era dividido entre assembleia 
geral e secretariado, eu acho.  
 
[...] 
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Magnus - Não. Eu acho que o secretariado se reunia parece 
que semanalmente, ou era quinzenalmente, e era algumas 
pessoas. A assembleia geral era todo mundo, mas a 
assembleia geral não tinha periodicidade, era quando 
precisava, assim como é agora. Que ainda é dividido assim. 
Secretariado geral e assembleia geral. Só que o nome é o 
mesmo. O nome continua o mesmo dessa época. 
 
Natália Guimarães - De secretariado geral. 
 
Fernandinho - Deviam mudar o nome. 
 
Natália Guimarães - Deviam chamar sempre de assembleia. 
 
Fernandinho - É mesmo. 
 
Natália Xavier - Fica aí... 
 
Denis - Reunião administrativa, pronto! 
 
Fernandinho - Reunião administrativa é até melhor, porque 
essa reunião do secretariado hoje, como ela é, é pra tratar 
questões administrativas, eu não sei se na assembleia é. 
 
Denis - A assembleia trata coisas mais estruturais. 
 
Natália Guimarães - É. 
 
Fernandinho - Não sei, reunião administrativa, bota aí a 
proposta. 
 
Natália Xavier - É, bora botar isso no Lições. 

 

 

O diálogo entre os sujeitos, durante a nossa entrevista livre 

conversacional, foi motivada pelo desejo de recordar o Lições de Cidadania 

que existia quando de suas entradas. Esse movimento da memória nos 

permitiu observar, que para além das mudanças estruturais, existia uma fluidez 

do Programa, o espaço para o vir-a-ser (“Deviam mudar o nome”; “Deviam 

chamar sempre de assembleia”; “Reunião administrativa, pronto!”; “É, bora 

botar isso no Lições”). 

Aliás, o próprio processo de entrada dos novos sujeitos começou a ser 

reformulado. Se até 2008 a seleção para o Lições se dava por meio, 

unicamente de entrevista que procurava auferir a disponibilidade dos sujeitos, 

suas experiências anteriores com a questão social, identificação com a 

perspectiva do Lições, participação em atividades que precisariam de trabalho 
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de equipe e desenvoltura total durante a entrevista (conforme o Anexo 08), a 

partir de 2009 o procedimento se modificou, passando a contar com duas 

etapas distintas: diálogos temáticos em grupos de discussão e entrevista 

individual. 

Um e-mail circulado pela secretaria geral em 16 de agosto de 2009, 

instruiu aos demais secretários da época o processo de seleção: 

 

1ª Etapa: A referente etapa consistirá na divisão dos inscritos 
em grupos (de 5 a 7 participantes, os quais serão identificados 
com crachás) de acordo com o núcleo que o candidato houver 
escolhido. Para cada grupo será estabelecido um eixo temático 
que norteará a discussão através da qual observaremos as 
características dos candidatos, de maneira que assim 
possamos destacar aquelas que seriam mais compatíveis ou 
não para aqueles que irão assumir os cargos. Cada círculo de 
debate terá duração de até 1 hora, com uma tolerância de 15 
minutos. 
Tais discussões deverão ser conduzidas por 2 facilitadores, os 
quais serão responsáveis por fazer pontuações que instiguem 
o debate, de forma que os participantes de fato se coloquem 
genuinamente. Para tanto, é preciso lembrar que a postura do 
facilitador é a de mediador, não cabendo ao seu lugar a 
tomada de partido dentro do debate, haja vista que tal 
comportamento poderia causar algum tipo de viés nas 
colocações dos candidatos, no sentido de que estes assim 
buscarão atender as expectativas que ora lhes são mostradas. 
Além disso, é função do mediador estar atento para a 
“qualidade” das colocações e que elementos estão ali 
implicados, ou seja, o facilitador deverá estabelecer uma 
escuta e um olhar ao mesmo tempo direcionado e aberto para 
o que seja dito pelos candidatos, bem como também ao 
(inter)dito. Neste sentido, justifica-se a presença dos dois 
mediadores, cabendo à ambos o registro acerca da 
movimentação do debate e de seus atores.  
Para efeito de indicação do direcionamento que deverá ter 
essa escuta e esse olhar, os facilitadores usarão um roteiro de 
observação contendo pontos-chave, aos quais eles devem 
procurar estar atentos, sendo, a partir disso, atribuídas notas 
aos candidatos. 
[...] 
2ª Etapa: A entrevista constará das seguintes questões: 
A) Você enxerga a possibilidade de emancipação das camadas 
menos favorecidas da sociedade? Se sim, de que forma isso 
se daria? B) Qual seria a função de um operador do direito 
diante do quadro socioeconômico do Brasil? C) Qual o seu 
posicionamento sobre programas de governo como o Bolsa 
Família? 
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De acordo com a instrução, os temas escolhidos (“Para cada grupo será 

estabelecido um eixo temático que norteará a discussão”) enquanto 

fomentadores para as discussões na primeira etapa da seleção foram: As 

políticas afirmativas de inclusão; A reforma agrária, confisco de terras e MST; 

As penas do Estatuto da Criança e Adolescente a partir do caso João Hélio37; A 

legalização das drogas; O estupro de vulnerável e as decisões do STF; Toffolli 

no STF e o que é o saber jurídico; O debate de Gênero. 

As proveniências no Direito de grande parte dos sujeitos que 

compunham o Programa, e a do próprio Programa desembocaram na escolha 

da maioria dos temas a serem dialogados para a seleção, restando alguns 

poucos temas mais gerais, como as politicas de afirmação e a reforma agrária, 

que permitiram a aproximação de sujeitos advindos de outros saberes.  

Mais adiante, na mesma instrução, a secretaria geral do Programa 

aponta o roteiro de observação a ser seguido pelos secretários avaliadores. 

Nele consta que o secretário deve observar a postura do candidato em relação 

à forma como são colocadas as ideias, as pontuações radicais, a 

demonstração de abertura para ideias diferentes, a firmeza nas colocações e 

atitudes e a construção da neutralidade nos discursos.  

Além disso, a instrução apontava para a valorização da habilidade da 

ponderação, da forma de se colocar e assumir um posicionamento diante da 

realidade, considerando enquanto prioridade para o ingresso, sujeitos do 

segundo ao quarto período, apontando enquanto argumento para tanto “a 

possibilidade de humanizar os estudantes” e a “maior energia e vitalidade” 

disponíveis para o projeto. 

Era o próprio debate, no exercício de problematização das ideias e 

ações, o elemento mais valoroso para o processo de seleção, de tal modo que 

a última instrução do secretariado foi justamente a afirmação de que “os 

facilitadores devem fomentar o debate de maneira a fazer colocações que 

(des)construam estereótipos, levando os candidatos a refutarem os seus 

posicionamentos”. 

                                                             
37

 Crime que repercutiu nacionalmente no ano de 2007, acontecido no Rio de Janeiro, no qual 
uma criança de nome João Hélio morreu por ter sido arrastada por vários quilômetros ao ficar 
presa ao cinto de segurança do carro de seus pais, após alguns homens, incluindo um 
adolescente de 16 anos e um jovem de 18 anos, o tomarem de assalto. 
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Esse modelo de entrada dos estudantes no Lições passou ainda por 

uma nova formulação nos anos seguintes. Compreendemos que a concepção 

de seleção, embora fosse o gatilho que desencadeava toda a ação, passou a 

ser executada enquanto parte de um processo de formação que se pretendia 

enquanto instrumento de disputa da própria Universidade.  

Em matéria publicada no Blog do Programa38, no dia 12 de agosto de 

2010, sob o título “Formação-seleção do Programa Lições de Cidadania: fases 

e leituras” fica desde o título, evidenciada a modificação de uma concepção, 

vejamos: 

 

O Programa Lições de Cidadania, neste primeiro semestre de 
2010, formulou seu processo de formação-seleção de maneira 
distinta da qual anteriormente havia promovido, diferenciando-
se inclusive das seleções usuais observadas nas práticas 
extensionistas. 
Isto se dá pela constatação de que a admissão de novos 
membros tendo como base uma entrevista individual de 10, 15 
minutos, é incapaz de conhecer a identidade, o compromisso e 
a identificação com o programa que são necessários para a 
criação do vínculo aluno-extensão capaz de trazer qualidade à 
gestão continuada de um ano. 
Além disto, há de se considerar os fatores emocionais e a 
dificuldade que determinadas pessoas têm de se portar e de 
lidar com entrevistas, o que influi na percepção pessoal sobre 
ela, que pode ser incondizente e injusta. 
Por talrazão, é necessário que haja continuidade no processo 
de seleção, sendo necessário também que o candidato 
conheça de fato as práticas do Programa, os núcleos de 
atuação onde deseja se inserir e a comunidade carente com 
quem vai construir o diálogo, para que esteja certo e não 
desiludido acerca das impressões sobre o Programa. 
Sendo assim, o Lições de Cidadania elaborou seu processo de 
seleção baseado em dois momentos: de formação e de 
entrevistas. 
A primeira etapa constou de oito encontros, aos sábados, das 
9h30 às 12h, onde três círculos de cultura eram formados em 
um mesmo ambiente e os temas e leituras propostos eram 
debatidos. 
Esta formação contou com 53 inscritos, provenientes do curso 
de Direito, de Serviço Social e de Pedagogia, pois o Programa 
Lições de Cidadania considera essencial para a boa atuação 
do projeto na sociedade que haja a interdisciplinaridade. 
Foram debatidos, portanto, as seguintes obras, tendo em vista 
a importância da leitura de Paulo Freire enquanto metodologia 
do programa: Pedagogia da autonomia (Paulo Freire); 

                                                             
38

 www.programamotyrum.blogspot.com 
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Pedagogia da indignação (Paulo Freire); Pedagogia do 
oprimido (Paulo Freire); Que fazer: teoria e prática em 
educação popular (Paulo Freire e Adriano Nogueira); Para uma 
revolução democrática da justiça (Boaventura de Sousa 
Santos); A universidade no século XXI (Boaventura de Sousa 
Santos). 
Além destas obras, houve dois encontros para debater acerca 
dos movimentos sociais, com vídeos e textos de diversas 
fontes acerca da influência da mídia nesta questão polêmica e 
atual da “satanização dos movimentos sociais”. No último 
encontro, por fim, houve o momento de apresentação de cada 
núcleo e suas atuações de forma mais específica e 
contundente. 
Posterior a essa fase, onde os secretários do Programa foram 
os facilitadores das rodas de cultura, houve a entrevista voltada 
para o interesse de admissão nos núcleos específicos (Urbano, 
Rural, Penitenciario e EDHUPIN), onde foi considerada a 
questão da presença e assim do compromisso e apenas quem 
tivesse ido mais de 5 encontros poderia passar para a segunda 
etapa. 
A entrevista constituiu-se de perguntas gerais acerca das 
leituras propostas anteriormente e também de temas atuais, 
como o bolsa-família e a temática das cotas para a 
democratização do acesso à Universidade. 

 

Esse texto evidencia que a seleção passou de fato a se constituir em um 

processo de formação inicial para o Lições. A seleção seguinte, aprofundou 

ainda mais essa concepção formativa, ao passo que transformou a primeira 

etapa do processo no “I Curso de Extensão - Universidade, Movimentos 

Sociais e Educação Popular”, realizado em parceria com o Grupo 

Multidisciplinar de Projetos de Engenharia e Gestão, Aplicados ao 

Desenvolvimento Ambiental e Social – PEGADAS, conforme observamos no 

edital de 08 de Agosto de 2011 (Anexo 14). De acordo com ele, 

  

O curso, em construção sob “as lentes” da Educação Popular, 
se propõe a ser um rico espaço de debate, haja vista a 
diversidade de pessoas e seus saberes, e também pela 
relevância das temáticas propostas.  
[...] 
Pensado em três eixos temáticos geradores, já apontados em 
seu próprio nome, o curso acontecerá em 10 encontros, sendo 
um por semana, constituídos pelo debate de textos, vídeos, 
mesas redondas, com o foco na formação construída pela 
partilha de idéias e descoberta da diversidade. Lembramos 
ainda que o curso é uma etapa indispensável e obrigatória 
àquelas e àqueles que desejam ingressar no Programa de 
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Educação Popular em Direitos Humanos – Lições de 
Cidadania.  
 

 

A centralidade na formação enquanto um fazer necessário ao Lições de 

Cidadania da época ficou clarificado na oferta do curso à toda a comunidade, 

acadêmica ou mesmo sem vínculos com a Universidade, não havendo 

obrigatoriedade de participação da seleção posterior, porém, àqueles que 

desejassem ingressar no Programa tinham o curso enquanto etapa obrigatória. 

Seguindo o modelo das experiências anteriores, o planejamento do 

curso apontava para 10 encontros de formação, entre 20 de agosto e 22 de 

outubro de 2011, de periodicidade semanal, aos sábados pela manhã, na 

própria UFRN, cujos temas, de acordo com a postagem no Blog do Lições de 

Cidadania de 21 de agosto de 2011, eram: 

 
Quadro 04 – Encontros e bibliografia do I Curso de Extensão - Universidade, 

Movimentos Sociais e Educação Popular 
 

Encontro Temática Bibliografia 

01 
Arte e ecologia dos saberes: a 

acolhida da diversidade 
- 

02 

Violentamente Pacífico: A favor de 

que? Contra que? A favor de quem? 

Contra quem? 

Pedagogia da Indignação e 

Pedagogia da Autonomia – 

Freire,Paulo 

03 Trabalhar com o Povo 

Como Trabalhar com o Povo – Boff, 

Clodovis & Pedagogia do Oprimido – 

Freire, Paulo 

04 Universidade, o que queremos? 

A Universidade do Século XXI – 

Santos, Boaventura de Sousa 

 

05 Que tipo de extensão? 
Extensão ou Comunicação Freire, 

Paulo. 

06 

A favor de que/m e contra que/m? As 

origens dos movimentos sociais e os 

novos sujeitos 

 

07 

 

A favor de que/m e contra que/m? 

Extermínio das juventudes 

Entre o Pavilhão e o Inferno: 

Trajetórias de meninos infratores no 

CEDUC/Pitimbu – Frota, Teresa de 

Lisieux Lopes & o capítulo Jovens 

Pobres: O mito da periculosidade, 

do livro Jovens Em Tempo Real – 

Fraga, Paulo Cesar Pontes; Lulianelli, 

Jorge Atílio Silva 

 

08 

 

A favor de que/m e contra que/m: 

Criminalização da Pobreza 

As Prisões da Miséria - Wacquant, 

Loïc & Revista CLASSE nº 02 – 

Revista da associação dos docentes 
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da Universidade Federal Fluminense 

 

09 

 
Temática do Coletivo Pegadas - 

10 

 
Avaliação e Fechamento do Curso - 

 
Fonte: Adaptado de http://programalicoesdecidadania.blogspot.com 

 

De maneira geral, e inclusive nessa seleção de 2011, que contou com 

exatos 120 inscritos, os processos formativos tinham inicio com uma atividade 

lúdica de apresentação do tema, quer seja um vídeo, a palavra de algum 

sujeito implicado no tema ou ainda algum jogo ou dinâmica grupal, passando 

posteriormente à divisão dos participantes em pequenos grupos, denominados 

intencionalmente de “círculos de cultura”, rememorando as experiências 

educativas de Paulo Freire, nos quais, a partir da provocação inicial e dos 

textos disponibilizados previamente, os partícipes problematizavam o tema 

apresentando os elementos que lhes chamaram a atenção. O facilitador, já 

membro do Lições de Cidadania, colaborava mediando o debate e oferecendo 

novos caminhos para o diálogo, sempre que necessário. Por fim, o núcleo ou 

sujeitos responsáveis pelos trabalhos do dia recuperavam os elementos 

problematizados e apontavam qual o posicionamento do Programa sobre 

aquela temática. Esse modelo se manteve até o término das atividades do 

Lições de Cidadania, em 2013. 

Movendo as consciências sobre esses processos de formação e seleção 

de novos integrantes do Programa, os extensionistas que conosco dialogaram 

mediante a Entrevista Livre-Conversacional e que haviam ingressado no 

Programa vivenciando-os, apontaram para um elemento que não havia sido 

registrado nos processos anteriores, em uma observação centrada nos 

sujeitos, conforme observamos no diálogo que se segue (2012): 

 

Natália Guimarães - E uma coisa se repetia, que a gente via, 
que é aquele estudante que ele... tô tentando lembrar 
direitinho. Tá tão perdido na memória. Mas isso eu achava 
muito curioso e via se repetir. Aquele estudante que foi pra 
formação, na verdade aquele estudante que foi pro seminário 
de integração e se encantou com o Lições – que é o normal. 
Foi pro seminário de integração, se encantou pelo Lições, foi 
pra formação-seleção, fez todo o curso de formação-seleção, 
era aquela pessoa que ficava meio calada e meio contraditória, 
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e era aquela figura, mas demonstrava ter muito interesse, era 
selecionada e entrava, ficava no núcleo uns 2 meses... e saía! 
Tinha uma reunião e dizia que ia sair, por motivos 
semelhantes, do tipo... você via que de certo modo era uma 
desculpa, porque no fundo a gente já via qual era a razão. É 
que nem Hélio tava falando pra gente em Mossoró, que ele 
também viu isso acontecer no Urbano; a menina saiu e 
mandou uma carta dizendo: “eu não quero mudar o mundo, 
assim tanto, que nem vocês.” Um negócio assim, tipo... 

Fernandinho - É aquela pessoa que só consegue se apropriar 
realmente do que o Lições depois que tá trabalhando. 
 
Natália Xavier - Eu lembro inclusive que na minha formação era 
essa a preocupação, de deixar bem claro qual era a do Lições, 
pra que não acontecesse esse tipo de coisa, de alongar ao 
máximo a formação, pra que se a galera se sentisse intimidada 
e visse se não era aquilo mesmo que queria, desistisse logo... 
(risos) mas era desse jeito! 
 
Magnus Henry - Mas era isso mesmo. A gente pensou que ia 
entrar... a gente vai abrir as pernas, vai entrar todo mundo de 
uma vez. 
 
Natália Xavier - Foi, aí teve isso. Acho que já foi por causa 
desse problema, deixaram bem claro. Não pra todo mundo, 
mas em conversas informais, que era esse o propósito de uma 
formação tão longa, tão assim... 
 
Natália Guimarães - Por isso que existe aquele processo 
natural que toda formação acontece, de se inscrever um 
número x de pessoas, mas só chegar ao final do curso e pra 
entrevista um número bem menor, porque é durante a 
formação-seleção que as pessoas vão vendo que não são 
estudantes fazendo caridade em comunidades nem nada 
disso, nem variáveis disso, que é o que a gente vê na 
Universidade inteira. 

 

Os temas geradores de debate, de um viés eminentemente político, 

refletiam aquilo que estava na pauta dos sujeitos que compunham o Lições de 

Cidadania, certamente fruto do contato com as comunidades urbanas e rurais 

estabelecidos desde o ano de 2007. 

Assumir esse aprofundamento no debate político com vistas a um fazer 

de um Programa de Extensão de base freireana em uma Universidade Pública 

no Brasil, implicava necessariamente em uma tomada de posição ante ao que 

estava posto. Esse posicionamento permitiu que os sujeitos que se 

organizavam no Programa fizessem a opção, em nossa compreensão 

fundamental, de trabalhar em parceria com os movimentos sociais. 
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Acreditamos que a modificação do nome do Programa, da sua 

organização interna e do processo de entrada, ainda em 2010, indicavam um 

fluxo de aprofundamento da experiência e por isso estudantes que haviam se 

identificado com o Lições apresentado nos seminários de integração, recuavam 

ao observarem o fazer cotidiano que passou a requerer para além de 

compromisso com o Programa, o comprometimento com os sujeitos e 

bandeiras motivos da ação do Lições.  

 No ano de 2011 esse compromisso desaguou em um resultado não 

esperado. Não obstante o fazer do Programa estar voltado para os processos 

educativos, a ponto de assumir-se, desde o nome enquanto Programa de 

Educação Popular, as experiências de mediação trazidas pelo projeto Pacificar 

e as demandas das próprias comunidades apontaram o florescimento de uma 

nova vertente de ação no Lições de Cidadania. 

 A criação de um novo núcleo, ou projeto, denominado de “Escritório 

Popular”, no ano de 2011, aconteceu no sentido de fazer avançar judicialmente 

quando os diálogos já não mais permitiam a resolução dos conflitos, 

geralmente figurando enquanto polos divergentes o Estado, de um lado, e as 

comunidades e movimentos que se relacionavam com o Lições de Cidadania, 

do outro. 

O passo inicial para essa construção foi o ajuizamento39 da primeira 

ação popular do núcleo de prática jurídica da UFRN40, ainda na época do 

Pacificar (2008/2009), provocado por estudantes que eram extensionistas do 

Lições, para a resolução de um conflito entre o poder público e o assentamento 

de Caracaxá, conforme Lourival, Jules e Hélio (2013) nos apresentaram:  

 

Lourival – Talvez dê até pra ver que dessa pauta do ministério 
da justiça que surgiu os primeiros debates da necessidade de 
haver um escritório popular né? De fazer esse tipo de 
mediação. Primeiro foi tentado fazer dentro do próprio projeto 
pra depois tentar, a gente tentar estruturar isso né? 
 
Jules – Porque o escritório popular nasceu a partir do momento 
que um de nós se formou né? A pessoa semente tinha OAB.  
 

                                                             
39

Ingresso judicial de uma ação movida contra outrem. 
40

O Núcleo de Prática Jurídica, NPJ, da UFRN, é o espaço onde ocorre o estagio obrigatório e 
supervisionado do curso de Direito, denominado de Prática Jurídica. 
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Hélio – mas eu acho que o Escritório Popular se formou 
mesmo, e o pacificar é embrião do EP porque foi uma época 
que a gente teve que se debruçar em algumas questões 
jurídicas propriamente ditas inclusive a pratica jurídica, a 
primeira ação popular da pratica jurídica, uma ação coletiva, 
podemos dizer assim, que era uma ação popular assinada por 
várias pessoas foi de um escritório da pratica jurídica de um 
caso que começou no pacificar que era lá de... 
 
Lourival – era da CAERN41 
 
Hélio – Era da CAERN de Macaíba, mas na verdade a ação 
popular foi na questão do lixo, foi uma mediação feita na 
questão do lixo que a prefeitura não estava indo lá pra coletar e 
a gente fez a mediação, eles não foram lá, o pessoal tava 
queimando e cavando e lá era nascente de rio. Ou seja... ai 
rolou um dano ambiental fuderoso, então com a ação popular a 
gente conseguiu multa e tudo pra que o município, essa ação 
ai... 

 

O momento seguinte, segundo os sujeitos que vivenciaram o ano de 

2010, de caráter liminar para a criação do Escritório se confirmou na opção do 

Programa, em realizar seu trabalho em parceira com os movimentos sociais. 

Na ocasião, o Núcleo Rural havia agendado uma reunião com membros da 

Coordenação Estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 

MST, para apresentar a proposta do Programa e solicitar a indicação de um 

assentamento para que o núcleo pudesse realizar seu trabalho de Educação 

Popular em Direitos Humanos. Porém, conforme puderam constatar, a 

demanda era outra: 

 

Hélio – Agora voltando a questão do Escritório Popular 
embrião, eu lembro de uma ida que a gente foi já depois ao 
MST, quando a gente escolheu trabalhar com movimento 
social, a gente no Patativa do Assaré42, a primeira pergunta, 
isso foi foda, a gente falou que a gente tinha educação, que a 
gente tava querendo falar de educação em direitos humanos, 
mas primeira pergunta que o movimento fez foi se a gente não 
tinha assessoria jurídica. A primeira pergunta, foi tipo assim, 
não deu nem boa tarde. 
 
Pequisador – Qual foi a resposta? 
 
Hélio – a gente não... a gente não tem, a gente era muito novo, 
tava num período muito inicial e não tinha como e falou 

                                                             
41Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 
42Centro de Formação do Patativa do Assaré, do MST, em Ceará Mirím/RN. 
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também que a gente, a nossa linha, o que a gente tinha pra 
oferecer era educação, acho que mais ou menos isso, eu fui 
pra essa reunião e posso lembrar disso, é que isso me marcou 
muito porque... era tipo assim, a gente tava fazendo um 
negócio mas a demanda era outra sabe? Acho que rolou ate 
um conflito.  
 
Lourival – Havia essa demanda reprimida né? 
 

 

Novamente o fazer do Lições de Cidadania, pautado na leitura da 

realidade, resgatando os momentos do “Conhecer” e “Despertar” de seu 

método, permitiu o avanço no sentido de responder às demandas concretas, 

consolidando em 2011 o Escritório Popular. 

Mas já desde 2010 essa associação entre o Programa e os movimentos 

marcou profundamente a ação do Lições de Cidadania um lado, o núcleo rural, 

estabelecendo parceria com o MST, assume o compromisso de trabalho com o 

assentamento Resistência Potiguar, no município de Ceará Mirim, do outro, 

através dos diálogos com o Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas, 

MLB, o núcleo urbano inicia um trabalho com o conjunto habitacional 

Leningrado, situado na zona oeste da cidade de Natal. O EDHUPIN se dividia 

entre os dois núcleos e o penitenciário se voltava ainda para Alcaçuz. 

O movimento empreendido pelos estudantes do Lições, no sentido de 

reorganização do posicionamento do Programa frente ao mundo, encontra voz 

nas palavras do estudante, à época, Lucas Sidrim, partícipe do Programa, em 

um texto denominado “Ser cidadão não é viver em sociedade, mas transformá-

la”, originalmente publicado no Jornal “A Verdade”, do próprio MLB e postado 

no Blog do Lições de Cidadania em 22 de julho de 2010, à seguir: 

 

Onde está a sociedade está o Direito? Ensinam esta frase ao 
aluno que entra na universidade, mas esquecem sua verdade 
ao longo do curso: esquecem que o Direito vive e encontra 
razão de existir na sociedade, não pode dela se distanciar. 
Porém, a universidade forma estudantes competentes na 
interpretação de códigos e incompetentes para interpretar a 
realidade. 
O conhecimento produzido não é voltado para a melhoria das 
condições de vida daqueles que o financia. Os contribuintes, 
portanto, não recebem o devido retorno, pois a educação se 
faz distante e descompromissada com as preocupações sociais 
e com a função social que a universidade deve ter. 
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O Programa Lições de Cidadania constata isto para intervir, 
não para se adaptar. É necessário que se pergunte: Para quem 
estudamos o Direito? Contra o quê estudamos e como 
devemos nos colocar? O que é, afinal, o Direito: instrumento de 
controle ou de transformação social? 
Nenhuma realidade é imutável, nada é de tal modo porque 
assim está escrito que deve ser. Por sermos sujeitos ativos, 
não é possível ter uma postura neutra e apática frente ao 
mundo, pois entendemos que esta é uma forma cômoda e 
hipócrita de silenciar-se frente às injustiças, incondizente com a 
necessidade de lutar para mudar a realidade que não convém. 
Com base nisto, o Lições de Cidadania promove a rebeldia – e 
não a resignação – para a superação das desigualdades 
sociais e das violações aos direitos humanos com que nos 
deparamos na sociedade. 
Através da denuncia destas situações, instiga-se a justa-ira 
para mobilizar e organizar a luta pela concretização dos direitos 
prometidos pelo Estado, pois os direitos não são favores ou 
esmolas, mas deveres e obrigações aos quais o Estado deve 
respeitar e promover. 
Atualmente, o Lições de Cidadania conta com 4 núcleos, 
divididos por zonas de atuação: Urbano (atuando no Conjunto 
Habitacional Leningrado e em Mãe Luiza); Rural (atuando nos 
assentamentos rurais de Caracaxá e Resistência Potiguar); 
Penitenciario (Presídio de Alcaçuz) e EDHUPIN (Educação em 
Direitos Humanos Popular Infantil, atuando junto aos demais 
núcleos, visando as crianças e os jovens das comunidades). 
Decidimos romper com a educação tecnicista da Universidade, 
pois a mera leitura e reprodução dos códigos não é capaz de 
exprimir a complexidade da vida social dos autos dos 
processos e não permite conhecer as vidas injustiçadas 
existentes por trás destes conflitos. 
As comunidades têm um conhecimento de eficácia, validade e 
vivência dos direitos que mil páginas de códigos não ensinam. 
A Constituição Federal, carta política que promete várias 
prestações do Estado para a sociedade, diz que devem ser 
garantidos, entre outros, a educação, a saúde e a moradia. 
O que observamos no dia-a-dia, contudo, é a luta diária dos 
movimentos sociais para ter acesso e concretizar estas 
promessas. Por isso, acreditamos ser legítima a luta dos 
movimentos sociais perante a qual não podemos nos separar 
ou ficarmos inertes, mas sim lutar para superar as contradições 
do sistema em que estamos inseridos – e não se retirar desta 
luta, mas somar. 
Observamos, contudo, o descaso de um Estado ausente. 
Constatamos que consideram muito entregar a casa, mas não 
basta apenas isto – é preciso uma infra-estrutura que promova 
condições dignas de vida. 
É preciso transporte, que chegue às comunidades e promova a 
locomoção do trabalhador, para obter sua renda, e das 
crianças para a escola, a fim de que tenham acesso à 
educação. 
É preciso que a saúde seja garantida, por meio de postos de 
saúde, campanhas de vacinação, presença dos médicos, 
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ambulâncias que atendam as emergências quando requeridas 
e que não falte medicamentos à população. 
É preciso segurança, vigilância que respeite a dignidade dos 
moradores, que não devem ser tratados como réus, mas como 
pessoas. 
O Lições de Cidadania elabora sua ação em cima de dois 
pressupostos: a educação é uma forma de intervenção no 
mundo e; o primeiro passo para exercer um direito é conhecê-
lo. 
A partir disto, é preciso promover encontros de educação 
jurídica popular, voltados à transformação, à crítica, à decisão 
– e não a serviço da imobilização, da acomodação e da 
permanência das injustiças. 
A educação popular deve ser feita com base na doutrina de 
Paulo Freire, pois acreditamos que esta ensina o necessário 
respeito ao saber da comunidade, ao conhecimento que 
decorre da vivência e da luta, que os códigos não ensinam e, a 
partir de entrevistas e questionários feitos aos moradores, os 
encontros se pautam focando as dificuldades e lesões aos 
direitos da comunidade, com o intuito de superá-las. 
O Lições de Cidadania acredita no diálogo com respeito à 
identidade e autonomia do grupo social a quem nos dirigimos, 
para ter um franco debate sobre os problemas da comunidade 
e assim encontrar em conjunto as suas soluções, para que a 
educação, através do ensinamento que capacita a defesa dos 
direitos, torne-se capaz de transformar o meio social. 
O Lições de Cidadania, então, rompe com os muros que 
distanciam a universidade da sociedade, encontrando os 
movimentos sociais por acreditar na legitimidade de suas 
causas. 
Mais que isto, os movimentos sociais são chamados para 
dentro da universidade, para ter voz, ser ouvidos e suas 
causas serem conhecidas – espaço raramente conferido pela 
mídia, que se encontra a mercê dos interesses das elites 
dominantes, indiferentes às massas oprimidas. 
Por fim, o Programa Lições de Cidadania concretiza um 
movimento de contra-cultura na universidade, pois acredita que 
o Direito é um instrumento de transformação social, junto à 
educação que conscientiza e critica, que atua pela mudança e 
superação das violações desumanizantes com as quais os 
movimentos sociais cotidianamente se deparam, a fim de que, 
um dia, a lição da sala de aula seja verdadeira e assim se 
concretize na prática um Direito achado na rua, na sociedade – 
alinhado com a Justiça. 
Lucas Sidrim Gomes de Melo, 
Estudante do 5° período de Direito 
Secretário do Programa Lições de Cidadania  

 

O texto escrito por Lucas tem tom de manifesto e afirma posições e 

tarefas do Lições de Cidadania frente ao mundo. Na constatação do que está 

posto, o extensionista aponta para os distanciamentos: o instaurado nas 

universidades públicas, entre aqueles que estudam e aqueles que suportam 
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financeiramente esses estudos, em geral sujeitos que desde o nascimento 

foram apartados das condições de ingressar numa dessas instituições, e o 

distanciamento presente nos cursos de Direito, entre o saber instituído e sua 

aplicação na realidade.  

Lucas aponta para a superação das desigualdades e violações, com as 

quais o Lições se propõe a trabalhar, através do diálogo nas comunidades a 

partir de duas concepções: a educação enquanto uma forma de intervenção no 

mundo e, reafirmando de maneira quase idêntica a concepção dos sujeitos do 

Secretariado de 2007 (“a gente tinha um mote de Jorge de Miranda que era... 

‘O primeiro passo para efetivar o direito é conhecê-lo’”)43, a concepção de que 

“o primeiro passo para exercer um direito é conhecê-lo”. 

Lucas pontua ainda que o fazer educativo do Lições de Cidadania deve 

“promover encontros de educação jurídica popular, voltados à transformação, à 

crítica, à decisão – e não a serviço da imobilização, da acomodação e da 

permanência das injustiças” e que esses encontros e a vivência da educação 

popular “deve ser feita com base na doutrina de Paulo Freire”.  

Acreditamos que a utilização do termo “doutrina”, neste caso, quer 

apontar muito mais para o conjunto da obra de Paulo Freire, que para uma 

sistematização doutrinadora do conhecimento, se possível fosse, por parte 

daquele autor. Nossa afirmação se embasa na proveniência do estudante no 

curso de Direito, em que o termo “doutrina” aponta para o conteúdo formativo 

que não é lei nem é jurisprudência.  

Finalmente, Lucas observa o Programa Lições de Cidadania enquanto 

um movimento de contracultura empreendido na UFRN, pautado na rebeldia, 

no diálogo, no respeito às identidades e autonomia, no rompimento com as 

distâncias entre universidade e sociedade, e no encontro com os movimentos 

sociais, concretizando o Direito enquanto instrumento de transformação social, 

junto à Educação, como ele mesmo afirma. 

O modo através do qual estudantes que compõem o Lições de 

Cidadania observam o cotidiano da ação educativa do Programa, como fez 

Lucas Sidrim, em sua condição de sujeitos produtores da própria história 

daquilo que interpretam, nos fornece os elementos necessários para que nos 

                                                             
43Cf. Queiróz, Jules (2013). 
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aproximemos da experiência que tiveram e assim compreendamos um pouco 

mais o Lições.  

No Blog do Programa, um rico acervo de informações permitiu que nos 

aproximássemos dessas interpretações. Por exemplo, a postagem do dia 25 de 

outubro de 2010 apresentou aos leitores do Blog a voz dos sujeitos do Lições 

de Cidadania do ano de 2010, partilhando suas primeiras impressões da 

extensão desenvolvida pelo núcleo urbano e pelo EDHUPIN na comunidade do 

Leningrado, ocorrida no dia 21 de agosto daquele mesmo ano, a qual 

transcrevemos a seguir: 

Magnus Henry – O personagem de Ewan Mcgregor no filme 
“Peixe Grande” do Tim Burton, Edward Bloom, decide sair de 
sua cidade natal através do caminho mais sombrio e 
misterioso. A estrada seguida por ele era escura, esburacada, 
longa, com uma intensa vegetação cercando-a e placas 
desencorajando os viajantes a passar por ela. Nesse trecho 
específico do filme, ele acaba encontrando uma cidade, a 
Cidade de Espectro, isolada do resto do mundo, fechada em si 
própria cujos moradores jamais a deixavam sequer pra 
comercializar qualquer coisa. 
Foi inevitável não me lembrar desse fragmento ao visitar o 
Leningrado. Mas há uma diferença fundamental entre a cidade 
fictícia e o conjunto real, naquela havia tudo o que os seus 
moradores precisavam. Nessa, me veio uma sensação quase 
claustrofóbica, todas aquelas casas restritas a uma área 
quadrada cercada por dunas e mato com apenas duas 
entradas/saídas, essa foi a característica que mais me 
impressionou. 
Em geral, conhecer a comunidade foi uma experiência por 
deveras enriquecedora que há muito esperava. Marcou o início 
de um processo de absorção, de constatação da realidade que 
iremos enfrentar como membros do “Lições de Cidadania” e 
como profissionais, e da intervenção. Ainda mais gratificante foi 
ouvir as histórias de dona Rosa, do seu marido e de sua 
vizinha, três dos muitos esquecidos pelo Estado, ainda 
movidos pela esperança e pela solidariedade, lutando para que 
o Leningrado deixe de ser uma “Cidade de Espectro”. 
 
 
Pablo Gurgel – Eu já havia ido uma vez ao leningrado a uns 4 
anos atrás com um pessoal da minha igreja e dessa vez que fui 
com o lições, depois de muito tempo, pude notar a comunidade 
um pouco mais organizada. Isso não significa que as coisas 
melhoraram de fato ora que é gritante as precárias condições 
de vida, a marginalização e negligência social por parte das 
instituições governamentais responsáveis e a falta de 
perspectiva quanto a um futuro melhor por parte dos 
moradores. Tivemos contato com algumas pessoas ativas no 
que toca à mobilização local para reivindicar direitos negados e 
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buscar melhorias, mas também com um homem que de forma 
espontânea e sincera demonstrou a impaciência e indignação 
quanto ao ato de esperar indefinidamente por melhorias que as 
estruturas sensoriais daquela população ainda não conseguem 
captar e/ou aceitar(como no caso da CMEI que embora traga 
seus benefícios, teria maior e mais digna função caso fizesse 
juz à sua estrutura física e fosse uma escola).Para concluir, eu 
creio que a união, engajamento e esperança dos moradores do 
leningrado na formação de um corpo social que busca a 
reafirmação da nossa natureza humana e cidadã, é o caminho 
árduo, longo e imprevisível que os levará à (re)conquista dos 
seus direitos humanos fundamentais. 
 
Thiago Luiz – No caminho, a distância. Por que tão distante? 
Estão escondendo algo? Barro, buracos, poças, é, tem 
chovido. Chegando ao Leningrado…Nossa, quantas casas, 
como o pessoal é receptivo, eles precisam mesmo serem 
ouvidos.. Mas calma aí, só vejo casas, não tem hospitais? 
Escolas? Não. Mas então pelo menos passa um transporte por 
aqui pra eles terem acesso? Bem, a parada mais próxima fica a 
2,5km, tem que seguir por aquela “rua” ali, sem asfalto, 
iluminação… É, o Leningrado potiguar está bem distante da 
grande São Petersburgo, que outrora também era assim 
chamada, mas, que a luta não acabe e que eles possam ser 
ouvidos! 
 
Talita Camelo – A primeira visita ao Leningrado foi uma 
experiência gratificante e assustadora, constatar que a poucos 
quilômetros de nossas casas existe uma realidade tão distinta 
da nossa é algo inquietante. Digo constatar porque mesmo 
sabendo da existência de comunidades em situação tão 
precária não nos damos conta da gravidade até que ela se 
escancare diante dos nossos olhos. Mais assustador ainda é 
perceber a esperança depositada por aquelas pessoas em 
nosso “trabalho” uma vez que se torna temeroso pensar que 
podemos não atender as suas expectativas. Entretanto, é 
glorificante sentir a confiança delas em nós e saber que 
podemos construir conjuntamente uma experiência que 
possibilitará melhorias nas condições de vida daquela 
comunidade. Seguindo o raciocínio de Paulo Freire: 
“Constatamos para intervir, não para nos adaptar”, a 
constatação já foi feita, agora nos resta a mudança. 
 
Marcela Carapeto – Conhecer Leningrado foi uma experiência 
nova que intensificou meu desejo por mudanças. Entrar em 
contato com os moradores da comunidade, conhecer a história 
daqueles que lutam desde a ocupação pelo direito à habitação 
e ter ciência do que sofreram e das violações que ainda 
sofrem, com certeza, foi combustível para justa-raiva. 
 
Tuísa Sampaio – A experiência de visitar a comunidade do 
Leningrado no bairro Planalto serviu como um choque de 
realidade, a visualização de outra cidade que não conhecemos, 
uma espécie de microcosmo de uma cidade ou até mesmo do 
nosso país inserido no meio da bolha a qual estamos 
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habituados a morar. A maior parte das pessoas estão 
desempregadas e as crianças sofrem para chegar a escola, 
mas,ver essa situação torna a revolta cada vez mais concreta e 
o desejo de poder ajudar a mudar,de compartilhar o 
conhecimento que a Universidade Federal nos oferece para 
que a educação possa mostrar a todos que são iguais perante 
a lei e que podem exigir isso de nossos governantes,pois quem 
conhece seus direitos ou mesmo tem o conhecimento na 
mãos,tem o poder de tirar o mundo da inércia,mesmo que esse 
mundo comece com o seu vizinho. 
 
Vitor Hugo – A visita ao Leningrado foi uma experiência 
altamente construtiva, por ser uma ótima oportunidade de 
poder ver com os próprios olhos a realidade com a qual alguns 
dos membros de nosso núcleo, os que optarem agir em 
conjunto com o núcleo Urbano, irão conviver. Estar lá, sentir-se 
realmente como um representante do Lições de Cidadania foi 
uma grande sensação, além da oportunidade de ouvir dos 
próprios moradores a sua história de luta e as necessidades, 
problemas, sentimentos e vitórias deles. Notei que há 
realmente uma demanda significativa de crianças que nós do 
Edhupin devemos atender, como já foi dito por membros do 
Urbano. Vimos a estrutura ainda em obras do que deverá ser o 
primeiro centro educacional do Leningrado, que soubemos que 
estava primeiramente prevista para atender 280 crianças de 
até 10 anos, e agora serão apenas 180 crianças até 6, além da 
ausência de transporte que pudesse levá-los até alguma escola 
ou posto de saúde, o que piora pelo fato de que o Leningrado 
se localiza num local em que em volta da comunidade, em 
todos os lados está coberto pela vegetação, e nesse ponto 
caminho fica o perigo para quem precisa se locomover,onde já 
houveram assassinatos e outros crimes, o que faz com que 
algumas pessoas acabem desistindo de estudar devido ao 
medo. Por motivos como esse e outros problemas pudemos 
observar lá, nós, como membros do Lições de Cidadania, 
devemos estar motivados a fazer nossa parte na construção de 
um mundo mais humano e menos desigual. 
 
Anna Karenine – Conhecer o Leningrado foi, para mim, a prova 
de que o Estado não se mostra de forma igual para todos. 
Ouvimos relatos de verdadeiros dramas humanos, mas 
principalmente histórias de superação. O lugar composto por 
casas simples distribuídas em poucas ruas existe como fruto 
da luta de pessoas as viviam a margem do corpo social. 
Garantiu a esses indivíduos o direito de dispor de um teto, ou 
melhor, de um lar. Contudo, Direito a Moradia é bem mais do 
que isso: é além do teto, ter condições dignas de lá habitar. 
Pude ver de perto violações aos direitos mais básicos de que 
todos deveriam dispor. Não há postos de saúde, delegacias de 
polícia, sistema de transporte, e o mais absurdo, nem mesmo 
escolas. As crianças, que deveriam gozar de todas as 
condições que permitissem seu pleno desenvolvimento 
precisam andar quilômetros por uma estrada de terra, 
arriscando sua integridade física, até chegar ao ponto de 
ônibus mais próximo e assim deslocar-se até a escola. E foram 
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essas crianças que me fizeram refletir aquele dia. Já ao fim da 
visita, percorríamos as ruas do bairro quando ví dois garotos, 
de pé, descalços sob um monte de lixo. Não posso afirmar com 
certeza o que estavam fazendo, talvez estivessem apenas 
brincando, mas é possível que estivessem trabalhando, 
procurando algo a que se pudesse vender, ou ainda (na pior 
das hipóteses) podiam estar a procura de alimento… Nesse 
momento, pensei sobre de que modo poderia construir com 
essas crianças a ideia de que são sujeitos de direitos, se a 
situação em que vivem representa a total ineficiência do Estado 
em proporcionar- lhes uma vida digna. Para que isso servirá? 
Mas tão breve surgiram as dúvidas, as soluções também se 
apresentaram: porque a luta não pode cessar. O Leningrado 
precisa prosperar, e isso só ocorrerá se as pessoas desde 
cedo forem conscientes de seus direitos e obrigações. Que 
uma sociedade mais justa só se constroi a partir da ação 
individual, pelo respeito e valorização do homem. Mas também 
devemos refletir em conjunto com esse povo a importância da 
politização e do pensar em coletividade. Percebi que nossa 
missão no Leningrado é bem mais do que proporcionar uma 
educação em Direitos Humanos popular infantil: nosso dever é 
resgatar a cidadania daqueles que nunca puderam desfrutar 
das garantias constitucionalmente previstas aos cidadãos. 

 

Compreendemos, a partir dos relatos dos sujeitos, e recordando a 

descrição da prática transformada em método, conforme nos referimos 

anteriormente, que para aqueles estudantes, em sua maioria advindos do 

Curso de Direito o momento de “Conhecer” a comunidade, ativando a 

itinerância enquanto operador cognitivo, ou seja, o processo de deslocamento 

de seu espaço habitual, gera em primeiro momento o estranhamento 

necessário (“mesmo sabendo da existência de comunidades em situação tão 

precária não nos damos conta da gravidade até que ela se escancare diante 

dos nossos olhos”) para deslocar-se de si mesmo e reorganizar-se (“Conhecer 

o Leningrado foi, para mim, a prova de que o Estado não se mostra de forma 

igual para todos”; “Nesse momento, pensei sobre de que modo poderia 

construir com essas crianças a ideia de que são sujeitos de direitos, se a 

situação em que vivem representa a total ineficiência do Estado em 

proporcionar-lhes uma vida digna. Para que isso servirá?”), associando a 

realidade vista aos diálogos e processos formativos do próprio Lições (“foi 

combustível para Justa-raiva”; “compartilhar o conhecimento que a 

Universidade Federal nos oferece para que a educação possa mostrar a todos 

que são iguais perante a lei”). 
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Os extensionistas do rural também puderam contribuir com suas 

observações. Uma das demandas apresentadas pelo assentamento 

Resistência Potiguar era a questão da iluminação pública, que ainda que 

chegasse satisfatoriamente às residências, era inexistente nas áreas comuns, 

não obstante fosse mensalmente cobrado dos assentados a Contribuição sobre 

Iluminação Pública. Observando o conjunto de violações, o Lições de 

Cidadania se pôs a intermediar o diálogo entre comunidade e poder público. 

Nesse exercício, Pedro Rezende, extensionista do núcleo rural relatou, através 

do Blog, em postagem do dia 19 de novembro de 2010, seus caminhos durante 

o dia anterior, 18 de novembro: 

 

Saí de Natal às 10 horas da manhã. O objetivo dessa visita ao 
assentamento Resistência Potiguar, no meio da semana, era 
encontrar com alguns moradores da comunidade para irmos 
juntos ao Ministério Público da Comarca de Ceará Mirim para 
denunciar a falta de iluminação pública no assentamento, além 
do absurdo dos moradores pagarem todo mês, em suas contas 
de luz, a COSIP – Contribuição sobre Iluminação Pública – em 
uma área que a luz se vai junto com o pôr do sol. 
A estrada estava tranqüila, com alguns poucos caminhões 
atrapalhando o trânsito. No meio do caminho lembrei que ainda 
não sabia onde ficava o Ministério Público em Ceará-Mirim. 
Após algumas ligações mal sucedidas [...] decidi descobrir 
quando chegasse por lá. 
Cerca de 40 minutos depois, chegando a Ceará-Mirim, 
município próximo de Natal, fui direto ao fórum da cidade. Lá, a 
moça da recepção gentilmente me indicou o caminho do MP, 
duas ruas depois. Aproveitei pra saber se o Dr. Bruno, como 
costumava chamá-lo, defensor público da região, se 
encontrava por lá. Infelizmente, não estava. [...]  
Estacionei no MP e estranhei ter pouquíssima gente lá. Logo, 
uma menina de nome Tamires perguntou o que eu desejava. 
Questionei se era dia de atendimento, pois havia uma denúncia 
a ser feita. Ela me explicou que apenas nas terças-feiras o MP 
é aberto ao público e que eu deveria retornar naquele dia. 
Informou ainda quais os documentos necessários para tanto. 
Fiquei um pouco decepcionado, mas não havia o que fazer. 
Tentei pressionar um pouco para tentar falar com o Promotor, 
Dr. Siqueira, ao menos conversar brevemente com ele, pedir 
alguns conselhos. Ela disse ser impossível. “Até vereador já 
veio aqui no dia errado e ele não atendeu”. Resolvi não insistir. 
Peguei o telefone (32740228) e caí fora. 
Pensei em ligar para Dona Adeílza, a moradora da comunidade 
de Resistência Potiguar, para informar o ocorrido e dizer que 
eu ia voltar para Natal. No entanto, resolvi ir lá pessoalmente. 
Já estava perto mesmo. 
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Com mais uns dez a quinze minutos de estrada, aportei no 
Resistência e fui logo indo até a casa de Dona Adeílza. 
Encontrei-a já pronta com documentos nas mãos me 
esperando. O que me deu uma pontada de tristeza por que já 
havia umas duas semanas que estávamos programando essa 
visita ao MP. Relatei a ela o ocorrido e pedi que me levasse à 
casa de Seu Fernando, para pensarmos o nosso próximo 
passo. 
Junto com Dona Adeílza e Seu Fernando, decidimos que 
deixaríamos para ir ao MP e na Prefeitura na semana seguinte. 
Porém, hoje ainda eu deveria enviar mensagens para as 
redações dos telejornais, contando do problema. E sábado, em 
nossa visita ordinária ao assentamento, juntos ligaríamos para 
as redações e tentaríamos marcar uma reportagem no 
assentamento. Ao fim da conversa, uma boa surpresa: Bila, a 
vizinha de Seu Fernando, já estava quase acabando os 
bonecos de palha, Maria da luz e João do escuro, que o 
pessoal da comunidade tinha resolvido fazer para quando a 
equipe de TV fosse ao assentamento. Afinal, não é todo dia 
que nossa comunidade aparece na televisão, era bom 
capricharmos na denúncia! 
Saí de lá com a sensação de que as coisas estavam enfim 
começando a acontecer. Como, porém, estava insatisfeito com 
o dia, aproveitei pra dar um pulinho no Centro Adminstrativo de 
Ceará-Mirim, onde ficam as secretarias municipais.  
[...] Entrei na sala do secretário e me apresentei a ele, dizendo 
ser estudante de Direito da UFRN. Disse a situação do 
assentamento, da iluminação pública e logo começou as 
explicações. Dizia ele que já estava tudo se encaminhando, 
apesar de vários problemas na prefeitura, mas que eu não se 
preocupasse que próximo mês as obras já começariam. O mais 
interessante da conversa foi quando afirmou que me viu saindo 
do Ministério Público. Achei a situação engraçada. Ele tentou 
me convencer de que não havia necessidade de procurar a 
justiça, que pela prefeitura o problema seria resolvido. Mal 
sabia ele que o abaixo assinado e a ação contra a prefeitura já 
estavam praticamente prontos, sem contar com o contato com 
a imprensa. Fui compreensivo, dizendo que o entendia, mas 
era apenas um porta-voz da comunidade e qualquer decisão 
era dos moradores da comunidade. 
Voltei pra Natal pensando em Bila, Seu Fernando e em Dona 
Adeílza. Como eles estão envolvidos em problemas que são 
sim deles, mas antes de tudo, problemas que são de toda a 
comunidade. Será que junto com eles conseguiremos alcançar 
o objetivo do Lições de Cidadania de colaborar no 
emponderamento de sujeitos coletivos? Só caminhando 
saberemos. O que eu sei é que são pessoas como eles que me 
ajudam a começar a enxergar trilhas que nunca poderia 
enxergar sozinho. 
Pedro Feitoza 
Programa Lições de Cidadania – Núcleo Rural Resistência 
Potiguar 
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Pedro nos apresentou diversos elementos que nos ajudaram a 

compreender as práticas dos sujeitos, e, por conseguinte, do Programa. Seu 

relato evidenciou, por exemplo, que as atribuições dos extensionistas 

transpassavam o simples encontro com as comunidades em dias estabelecidos 

para a discussão de temas, se estendendo para os dias necessários às 

resoluções dos conflitos e seus procedimentos (“O objetivo [...] era encontrar 

com alguns moradores da comunidade para irmos juntos ao Ministério Público 

da Comarca de Ceará Mirim para denunciar a falta de iluminação pública no 

assentamento”). 

Outro elemento, que surge transversalmente ao relato e que nos ajudou 

a compreender um pouco mais da dinâmica da correlação de forças entre os 

poderes instituídos e as demandas das comunidades com as quais o Lições 

dialogou ou não, foi, ante uma situação de violação de direitos que perdurava 

desde a fundação do assentamento, no ano de 2005, um ministério público que 

só atende a este público em apenas um dia da semana (“Questionei se era dia 

de atendimento, pois havia uma denúncia a ser feita. Ela me explicou que 

apenas nas terças-feiras o MP é aberto ao público”) e um secretário que 

desejava evitar  envolvimento com a “justiça” (“O mais interessante da 

conversa foi quando afirmou que me viu saindo do Ministério Público. Achei a 

situação engraçada. Ele tentou me convencer de que não havia necessidade 

de procurar a justiça, que pela prefeitura o problema seria resolvido”). 

Outro elemento que reiteradamente apareceu no relato foi o cuidado 

com os indivíduos do assentamento, no sentido de ter clareza de que são eles 

os sujeitos da construção de suas próprias histórias e que o Lições, afirmando-

se companheiro nesse processo, nada poderia fazer sem eles e menos ainda 

sem suas decisões (“para irmos juntos ao Ministério Público”; “pedi que me 

levasse à casa de Seu Fernando, para pensarmos o nosso próximo passo”; 

“juntos ligaríamos para as redações e tentaríamos marcar uma reportagem no 

assentamento”; “Será que junto com eles conseguiremos alcançar o objetivo do 

Lições de Cidadania de colaborar no emponderamento de sujeitos coletivos? 

Só caminhando saberemos. O que eu sei é que são pessoas como eles que 

me ajudam a começar a enxergar trilhas que nunca poderia enxergar sozinho”). 

Os sujeitos do EDHUPIN que focavam sua ação no ambiente rural 

também relataram parte de suas experiências vivenciadas no assentamento 
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Resistência Potiguar. No dia 26 de outubro de 2010, também se utilizando do 

espaço virtual do Lições, o EDHUPIN postou o seguinte relato: 

 
 
 

As atividades do EDHUPIN em Resistência Potiguar 
começaram com o foco em ganhar o respeito e a confiança das 
crianças. Decidimos que, antes de trabalharmos assuntos 
ligados à cidadania e aos direitos humanos, deveríamos 
estabelecer primeiro uma ligação com elas. 
Inserindo aos poucos as temáticas, pedimos às crianças que 
desenhassem em um lado de uma folha de papel como 
enxergavam o assentamento, e do outro como queriam que ele 
fosse, para que assim pudéssemos compreender um pouco 
sua apreensão subjetiva da realidade. Dessa atividade 
constatamos o impacto da carência de infra-estrutura destinada 
ao lazer para as crianças do Resistência Potiguar. Em quase 
todos os desenhos, um lado da folha continha casas pintadas 
com cores frias, sem alegria, o outro, desenhos coloridos com 
campos de futebol e piscinas. 
A atividade lúdica, o lazer e a brincadeira são meios que 
possibilitam o desenvolvimento cognitivo, criativo, cultural e 
social. A brincadeira leva à interação entre a realidade e o 
universo interno da criança, permitindo que esta descubra o 
mundo a partir de atividades lúdicas. Isto, por si só, é uma 
forma de libertação, de desenvolvimento da autonomia. Como 
coloca Paulo Freire: “Não há possibilidade de pensarmos o 
amanhã, mais próximo ou mais remoto, sem que nos achemos 
em processo permanente de “emersão” do hoje, “molhados” do 
tempo que vivemos, tocados por seus desafios, instigados por 
seus problemas.” 
Diante da importância da brincadeira, torna-se essencial 
problematizarmos questões ligadas ao lazer e à plena proteção 
do desenvolvimento sadio das crianças e dos adolescentes. 
O artigo 6 da nossa Constituição Federal traz o lazer como 
direito social básico, ganhando então importância 
constitucional. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
atrela o lazer e a brincadeira ao direito individual à liberdade, 
colocando em seu art. 16, inciso V, a brincadeira, a prática de 
esportes e a diversão como aspectos desse direito. 
Percebemos, então, a inegável importância do direito ao lazer 
no nosso ordenamento, mas percebemos também, a partir do 
contato com a comunidade, uma grande distância entre o texto 
e a realidade. 
A interpretação dos desenhos mostra que as crianças sentem a 
falta de espaços que permitam a brincadeira. Entretanto, a falta 
de infra-estrutura não se restringe a isso. Resistência Potiguar 
não tem iluminação pública, impossibilitando que as crianças 
saiam de casa após 18h00min, limitando mais uma vez o 
acesso ao lazer e à brincadeira. 
Nós não podemos nos colocar distantes desses problemas, 
eles não são somente dos moradores de Resistência Potiguar. 
Como contido no próprio art. 4 do ECA: “É dever da família, da 
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comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”  

 

A partir de indícios como estes, apresentados nas palavras dos próprios 

sujeitos que realizaram e viveram, passamos a compreender um pouco mais 

esse momento de efervescência no Lições de Cidadania. As bases políticas do 

Programa, plantadas com a adoção do aporte praxiológico de Freire em 

meados de 2006, frutificaram. E na ação de extensão nas comunidades é que 

o Programa se afirmou. 

Hoje, olhando a história e provocados por nossa entrevista livre 

conversacional, os extensionistas colaboram aos relatos realizados no 

passado, apresentando novos elementos da experiência educativa do Lições 

de Cidadania, nos propiciando a efetivação do necessário rigor à esta 

dissertação, mediante o cruzamento das fontes. Daqueles estudantes que 

deixaram suas primeiras impressões acerca da ação, passados três anos 

poucos ainda permanecem no Programa. O estudante Magnus Henry (2012), 

um dos que permaneceram, partilhou conosco, em diálogo com seus pares 

(2012) extensionistas um pouco do que viveu: 

 

Pesquisador – Que núcleos e trabalhos vocês realizaram? 

Magnus Henry – O meu era o Leningrado. Ainda não tinha 
começado os trabalhos, o pessoal já tinha ido visitar a 
comunidade, mas ainda não tinha nem aplicado o questionário, 
inclusive eu peguei o processo de aplicação. Só que só quem 
participou do processo de aplicação só foram os antigos e os 
novos que entraram no secretariado, que a galera decidiu que 
só quem ia participar do processo de aplicação era quem tinha 
sido escolhido pra participar do secretariado. 
 
Fernandinho – Pronto, eu entrei em 2011 e já tava atuando, 
inclusive tava fazendo encontro já. Acho que o questionário já 
tinha terminado. 
 
Magnus Henry – O questionário a gente aplicou numa ideia de 
saber, de tentar apreender da comunidade quais as violações 
que elas estavam sofrendo. Aí a gente elaborou o questionário, 
que eu não sei exatamente como foi elaborado, eu não tava no 
processo de elaboração. Eu acho que arrumaram uns 
professores pra ajudar nessa elaboração e também fizeram 
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uma formação de tabulação; eu não participei, quem participou 
foram só os membros antigos, e daí foi o processo de 
tabulação. A gente dividiu por eixos temáticos, tinha saúde, 
educação, alguma coisa, e cada grupo de membros tabulou um 
eixo temático. Daí a gente dividiu o grupo do Urbano por 
pessoas que moram perto. Aí tinha a zona leste que fez, por 
exemplo, saúde. Não lembro. Zona leste fui eu que fiz, não 
lembro se a gente fez saúde não. A zona norte fez sobre 
educação, e assim foi. E daí, quando a gente tabulou, cada 
grupo fez um relatoriozinho sobre cada eixo temático e a gente 
marcou uma reunião pra tentar, minimamente, pensar como 
seria a nossa atuação lá. Quais temas trataríamos, em que 
ordem... mas assim, só pra ter um esboço. Eu lembro bem 
nessa reunião, por exemplo, a gente descobriu que tinha muito 
católico, que tinha muito cristão no Leningrado. Esse debate foi 
um dos mais acirrados no dia, que era pra gente saber se a 
gente poderia ou não utilizar de símbolos cristãos, por ter muito 
cristão no Leningrado, nas nossas atuações. E tipo, nessa 
reunião foi mais assim de saber como a gente poderia usar da 
linguagem, de uma linguagem que eles não estranhassem. A 
gente viu, por exemplo, se eles viam muita TV, quais 
programas assistiam, aí a gente deliberou que podia fazer, 
tocar em novelas, alguma coisa assim. Agora o mais acirrado 
mesmo, o mais rock n’ roll mesmo foi quanto à questão de 
símbolos religiosos. De citar... não sei, de falar tipo... de citar 
algumas histórias bíblicas, alguma coisa assim, pra poder 
utilizar de uma linguagem que eles apreendessem melhor. 
Além disso, a gente dividiu nessa época, como a gente 
constatou quais eram as violações que a comunidade sofria, a 
gente separou o grupo por núcleos, por pequenos grupos que 
pensariam como seria a atuação de cada violação. 
 
Fernandinho – Comissões, era? 
 
Magnus – Era, comissão. Comissão de cultura, comissão de 
sei lá do que... 
 
Fernandinho – Ah, a gente dava esse nome, né? 
 
Magnus Henry – No primeiro encontro, a gente fez um teatro 
do oprimido, apresentação do grupo... aí eu lembro que na 
época era Micarla a prefeita, né. Aí a gente colocou uma rainha 
que ia lá prometer não sei o que pra galera. E foi um encontro 
massa, assim. Teve umas 60 pessoas e o pessoal se envolveu 
muito no teatro do oprimido. Os primeiros encontros foram bem 
lúdicos, assim. A gente começou trabalhando os temas do que 
a gente aprendeu que deveria ser tratado, mas nem foi assim... 
com o passar do tempo, a gente descobriu que não era isso 
que a gente deveria fazer, porque o pessoal tava precisando de 
algo mais resolutivo. Daí a gente teve mais reuniões que 
falavam sobre o tema e acabavam com encaminhamentos. 
Foram duas fases diferentes do Urbano. Acho que você entrou, 
Fernandinho entrou quando a gente já tava nessa ideia de tirar 
encaminhamentos, né, de tirar resoluções. 
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[...] 
 
Fernandinho – Interessante, ele falou dos temas, né? que 
foram tirando. Agora a comunidade tinha dificuldade em um 
tema que era drogas, né. A comunidade não falava. A gente 
não tinha abertura pra tratar do tema, né. Nem pra conversar 
assim com eles. “Existe problema de drogas aqui...?” 
 
[...] 
 
Natália Guimarães – No rural [...] a gente aplicou o 
questionário, a gente passou uns dois meses nesse processo 
de aplicar o questionário e aí veio a questão de tabular, que pra 
mim era uma coisa muito abstrata. Tabular um questionário, 
transformar em dados. Não sei como foi feito, mas uma pessoa 
do núcleo se mobilizou pra fazer isso e se capacitou, sei lá. 
Pesquisou na internet como fazer isso e desenrolou. Tirou-se 
um tempo pra essa pessoa fazer essa tabulação, que foi 
Watson, ele fez a tabulação e depois a gente fez uma reunião 
pra ver a tabulação, que foi muito interessante, foi muito 
positivo! Porque a gente realmente viu o espelho da 
comunidade com relação aos dados. Porque a gente visitou, e 
viu, conheceu... Mas, pra ter uma visão geral, foi interessante 
ver: Tantos são mulheres, tantos são homens, tantos são 
idosos, tantos são crianças... enfim. Aí depois que a gente 
aplicou o questionário, aí veio o longo processo de construção 
da proposta de conteúdo, a proposta dos nossos encontros. 
Que a gente, na medida do possível, a gente construiu com a 
comunidade, porque a gente construía nossa proposta a partir 
já das demandas que a gente verificou no questionário. Aí a 
gente construía a proposta, tirou um sábado – a gente sempre 
ia aos sábados, era o dia que a comunidade preferia – e a 
gente reservou um sábado pra levar essa proposta e ver se 
eles queriam essa proposta, se eles aceitavam essa proposta, 
o que eles queriam acrescentar nessa proposta. Aí a gente 
levou, a comunidade aprovou e a gente começou a seguir os 
encontros a partir desses temas que a gente tinha proposto. 
 
[...] 
 
Magnus Henry – No Urbano, a gente montou uma proposta 
parecida, mas a gente não mostrou pra comunidade não. foi 
feito por a gente e não foi apresentado em momento algum à 
comunidade. Mas, foi uma parada muito mais formal, porque a 
gente acabou que não seguiu isso, assim, de jeito nenhum, de 
jeito nenhum, de jeito nenhum mesmo, e acabava que o 
próximo encontro, quem deliberava o que a gente ia tratar era a 
comunidade. Então acabou que a proposta foi feita pela 
comunidade, pela galera que tava participando. Mas, a formal 
mesmo, a inicial depois do questionário, quem fez foi a gente e 
não se mostrou pra ninguém não. 
 
Natália Guimarães - Eu acho que a necessidade de 
sistematização e programação era muito mais nossa do que da 
comunidade. Tipo, a gente não conseguiria ir iniciar o trabalho 
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sem sentir que a gente estava num processo que foi 
programado e foi sistematizado. Era uma necessidade nossa, 
porque a gente se acostuma a isso. A gente vai pagar uma 
disciplina, a gente lê a ementa antes. A gente não tá 
acostumado a processos espontâneos. No fim das contas, o 
nosso processo de educação popular no Resistência foi 
espontâneo, e pelo que você acabou de falar do Leningrado 
também, porque no fim das contas foi a comunidade que 
demandava e a gente só alterava o tema do encontro seguinte. 
Mas, pra gente começar, precisou ter a programação, foi muito 
mais engessamento da nossa cabecinha do que qualquer 
necessidade de que isso fosse feito, mesmo. Só acho.  
 
Magnus Henry – Eu acho que consigo falar um pouco sobre o 
Edhupin Urbano, mas sobre o penitenciário eu não faço nem 
ideia. 
 
Fernandinho – É porque o Edhupin era organizado antes em 
Edhupin Urbano e Rural, né. Aí tinha uma galera que 
trabalhava junto com o núcleo Urbano, com a comunidade, e 
outra que trabalhava no assentamento rural. Quer dizer, era o 
núcleo Edhupin, mas uma parte trabalhava no ambiente 
Urbano, outra no Rural. 
 
Magnus Henry – Eu lembro que o pessoal teve muito problema 
de organização, o pessoal do Edhupin. Os membros trocavam 
muito entre Rural-Urbano e Urbano-Rural. Lembro que os 
membros ficaram muito nessa. Muita gente que era do Rural foi 
pro Urbano, muita gente que era do Urbano foi pro Rural, e eu 
lembro que a galera no início não tinha o trato de o que fazer 
com as crianças, pra não tornar algo que não fosse apenas um 
brincar com a galera, mas um processo de educação. No início, 
eu participei do primeiro encontro do Edhupin Urbano, que foi 
uma loucura. Os meninos subiam na árvore, jogavam pau na 
cabeça não sei de quem, foi uma doideira, era loucura mesmo. 
Que não tinha como fazer o processo de educação de jeito 
nenhum. Aí passaram a dividir por idades, e aí foi melhorando 
isso. A galera começou a fazer uns trabalhos mais efetivos 
mesmo. A galera começou a tratar alguns temas específicos 
com as crianças, né. Mas no início não, no início era uma 
“porra-louquice”. Uma doideira, todo mundo jogando pedra. 
 
Fernandinho – Inclusive teve uns encontros bem massa, né? 
Teve um que as crianças fizeram tipo um jornal, aí no final do 
encontro dos adultos, as crianças foram lá e apresentaram o 
jornal. Tipo “o que é que o Leningrado tá precisando?”, coisa 
desse tipo, tá ligado? Tinha umas coisas bem massa, o 
pessoal conseguiu fazer um trabalho bem massa com as 
crianças lá. 

 

A riqueza e diversidade das percepções nos ajudaram a organizar nossa 

compreensão. O nosso entendimento sobre os elementos que compõem essa 

polifonia dos sujeitos nos levaram a perceber que as pausas, traduzidas aos 
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nossos ouvidos como silêncio, também fazem parte da música. Assim, da 

mesma forma em que aquilo que aparece nos diz de algo, a completa ausência 

de algo também pode nos querer dizer muito.  

Nas falas dos sujeitos e em seus relatos no Blog, um elemento que, nos 

atuais moldes em que a Universidade organiza a extensão, necessariamente 

deveria aparecer, e, entretanto não aparece é a figura do professor orientador.  

Com a extinção da tripartição de funções, eliminando a figura dos 

Secretários e Pesquisadores, promovendo a unificação de todas e todos 

enquanto Extensionistas do Programa, assim como no modelo colegiado de 

tomada de decisões, de caráter circular, cuja importância das Assembleias 

Gerais se denota de sua posição central na organização do modelo, 

compreendemos anteriormente que a horizontalidade na experiência educativa 

do Lições de Cidadania aparece no mesmo sentido compreendido por Keim 

(2012), de que, 

 

Num processo educacional, diferente do que ocorre na 
Educação Bancária, predomina a horizontalidade na medida 
em que as relações são de parceria e de colaboração e 
reciprocidade. A horizontalidade predomina em circunstância 
na qual somente ensina quem se dispõe a aprender. No 
sistema horizontal, igualdade não é uniformidade, mas respeito 
e valorização das diferenças. Na horizontalidade o processo 
educativo reúne pessoas diferentes, com diferentes graus de 
conhecimentos e diferentes tipos de conhecimentos, que não 
se submetem, por esses atributos, a hierarquia pré-
estabelecida. 

 

Essa reorganização não estava contida apenas naquilo que poderíamos 

chamar de arquitetura do Programa, ou mais especificamente, configuração 

das relações entre os sujeitos do Programa, mas, introjetado pelos próprios 

sujeitos como um modo de ser e viver, os processos de extensão acabaram 

por reorganizar o próprio ethos dos estudantes que faziam o Lições de 

Cidadania e, tornando-se cultura naquele espaço, daqueles estudantes que 

posteriormente viriam a ingressar no Programa, conforme podemos observar 

nas falas dos sujeitos (2012): 

 
Natália Guimarães – Uma coisa que eu lembro bastante, que 
foi emblemática pra mim, foi... porque foi o primeiro espaço 
autogestionado que eu participei na minha vida, né. E aí eu vim 
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da formação-seleção, a gente fez o curso de formação-seleção, 
aí depois a gente passou pela entrevista, eu lembro o quanto 
eu estava... eu era caloura, eu lembro o quanto eu estava 
tensa. Eu achava que ia ser outra coisa, foi uma conversa, mas 
eu achava que ia ser uma entrevista, até porque eu era caloura 
e tava atirando pra todos os lados. Queria fazer alguma 
atividade extracurricular, então eu fiz outras entrevistas de 
outros projetos, que foram numa metodologia bastante 
diferente da nossa entrevista daqui. Aí passei pela entrevista, 
aí depois a gente viu o resultado e aí teve a primeira 
assembleia, que foi chamada de assembleia. Não sei se você 
lembra disso. A gente recebeu por e-mail a convocatória da 
“primeira assembleia de 2010”. 
 
Magnus Henry – Que aí se apresentava, né? 
 
Natália Guimarães – Era. Que era com todos os membros que 
acabaram de entrar. E eram muitos, era uma galera de gente. 
Éramos muitos membros novos, e os antigos. 
 
Magnus Henry – Foi na F- alguma coisa. (referindo-se à sala) 
 
Natália Guimarães – Foi nas férias. 
 
Magnus Henry – É. 
 
Natália Guimarães – Foi uma reunião nas férias, tipo... porque 
assim, hoje em dia, tá aqui na Universidade trabalhando nas 
férias é a coisa mais normal pra gente. A gente usa as férias 
pra gozar do tempo que a gente tem a mais pra se dedicar pelo 
Lições, mas eu não era acostumada a isso, eu tava achando 
aquilo estranho, a UFRN vazia e eu aqui. “Caramba, será que 
vai ter alguém nesse negócio?” Quando eu abri a porta, sei lá. 
Cento e sei lá... cento e muitas pessoas. E foi a primeira 
assembleia que eu participei, entende? Não foi a primeira 
assembleia do Lições, foi o primeiro espaço autogestionado de 
tirar encaminhamentos em grupo, que eu já participei. Então eu 
saí dali com a sensação que eu estava conhecendo uma coisa, 
uma forma de organização de grupo completamente nova e 
que eu achei realmente fantástica. 
 
Magnus Henry – Uma coisa que eu sempre achava curioso no 
Lições, eu acho que essa de que tiraram o secretariado, deve 
ter sido a segunda que eu fui, porque teve de fato essa da 
apresentação. Uma coisa que eu sempre achei curioso era que 
nas assembleias gerais não se votava, geralmente. As 
primeiras que eu fui não houve votação. A galera discutia, 
discutia, discutia, aí deliberava... 
 
Natália Guimarães – “Consensuava”. 
 
Magnus Henry – É. Era uma parada que eu achava... foi um 
dos primeiros também, que eu fui autogestionado. Eu fui e 
ficava assim: “porra, que doido”, assim... 
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Natália Guimarães – Mas você achava massa? Ou você 
achava estranho? 
 
Magnus Henry – Achava, achava massa. 
 
Natália Guimarães – Depois, com a caminhada, a gente 
chegou a momentos de precisar ter votação. Mas, sempre foi 
muito evitado, e a gente geralmente consegue não precisar 
chegar à votação. 
 

  

Essa maneira de viver o Lições de Cidadania havia se entranhado nos 

sujeitos, porém o telhado do Programa ainda era de “vidro”. A falta de 

referência acerca da coordenação docente do Programa, um verdadeiro 

silêncio nas falas e documentos, residindo o encontro tão somente nas 

assinaturas necessárias para o andamento institucional do Lições, nos trouxe a 

compreensão de que a relação entre o docente e os discentes contrariando a 

própria base Freireana reivindicada pelo Programa, se dava verticalizada e no 

plano formal. 

Subvertendo a lógica do modelo posto, negando a verticalização dos 

processos decisórios do Programa, mas sobretudo reconhecendo a 

importância e necessidade de uma orientação docente implicada, que 

colaborasse com a construção das práticas educativas emancipatórias e que, 

ao contrário da coordenação em voga na época, ao menos acreditasse na 

Educação Popular, no dia 06 de abril de 2011 os estudantes solicitaram 

formalmente ao professor coordenador da época que não mais exercesse essa 

função, primeiramente em um diálogo e posteriormente por escrito, conforme 

encontramos no abaixo-assinado que lhe foi entregue: 

 

Professor, 

Os abaixo-assinados, estudantes extensionistas do Programa 

de Educação Popular em Direitos Humanos Lições de 

Cidadania, vêm solicitar a mudança de coordenador pela 

necessidade de uma orientação mais próxima ao estudante e à 

comunidade, maior disponibilidade de tempo, além da 

diferença ideológica e metodológica entre o senhor e o 

programa.  

Com o intuito de justificar e fundamentar a nossa solicitação, 

buscamos o Estatuto da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte: 
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Art. 51. A extensão tem como objetivo intensificar relações 

transformadoras entre a Universidade e a sociedade, por meio 

de um processo educativo, cultural, científico e artístico. 

Diante de tal dispositivo, fortificamos o conceito de Extensão 

não propriamente difundido no Programa Lições de Cidadania 

sob a coordenação do senhor. A intensificação das relações 

transformadoras entre a Universidade e a sociedade, citada no 

artigo 51 (supra), é a base fundamental para dar seguimento 

ao Programa. Contudo, nós, extensionistas, reconhecemos 

uma divergência quanto à relevância atribuída pelo senhor e a 

por nós dada a essa relação. Enquanto o Programa busca uma 

aproximação maior com a comunidade em vários níveis 

(cognitivo, físico, cultural, artístico, educativo e ideológico), o 

senhor avalia mais produtiva uma relação estrita, cujo cerne 

está no trabalho jurídico-objetivo realizado. 

Não somente metodologicamente, mas também 

administrativamente, é possível perceber grandes diferenças 

entre a proposta do Programa e a do senhor. O Lições de 

Cidadania invoca uma grande responsabilidade de gestão, a 

qual exige proximidade entre os membros e o coordenador, 

bem como um maior contato do professor representante do 

Programa com a comunidade. Além da coordenação, o 

Programa necessita de orientação, com o fim de avançar em 

atuação e formação. Não são apenas os estudantes abaixo-

assinados carentes de auxílio, mas o próprio Programa clama 

por apoio docente presente. 

Dentre as várias atribuições possíveis de um professor, o 

senhor cumpre uma gama extensa, por isso, acreditamos que 

este seja o motivo da ausência em nossas atuações e, 

consequentemente, a falta de informação acerca do Lições de 

Cidadania. Apesar da inegável formação do senhor, é 

reconhecível a falta de atenção e tempo para com o Programa. 

O Lições de cidadania agradece o trabalho feito pelo senhor 

em prol do nosso avanço, mas admite a necessidade de uma 

nova orientação. 

 

A ata da assembleia seguinte a esta data, apontava para a constituição 

de uma coordenação docente igualmente colegiada, horizontalizada, na qual os 

professores tivessem, além da identificação ideológica com o fazer do Lições 

de Cidadania, o desejo de estar junto aos estudantes lá nos locais de atuação, 

fato que anteriormente existe apenas um registro, em um encontro no bairro de 

Mãe Luiza, e que na universidade, na orientação dos núcleos, pudesse 

contribuir com a práxis do Lições de Cidadania. 

Decerto que todo este movimento de subversão das relações 

desumanizantes entre docentes e discentes, para uma compreensão em que 
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todas e todos, enquanto sujeitos inseridos num contexto acadêmico, em 

parceria, teriam a possibilidade de contribuir com a construção de uma nova 

sociedade, geraria ruído.  

Não tardou. Durante a pesquisa encontramos que no dia dois de maio 

daquele mesmo ano, alguns estudantes do Lições, havendo observado o perfil 

público de um dos docentes do curso de Direito, na rede social Twitter, 

perceberam comentários de sua autoria que se referiam ao Programa enquanto 

um “Câncer a ser extirpado”, uma “Extensão descontrolada”. 

O Programa optou por responder ao docente com o aprofundamento de 

suas opções, contudo sem olvidar a devida problematização interna que requer 

uma ação como essa advinda de um professor. Nesse sentido, em 

correspondência eletrônica encaminhada para o grupo de e-mails do Programa 

no dia 11 de maio daquele mesmo ano, os próprios estudantes 

problematizaram os fatos e se deram conta de que,  

 

Se sonho que se sonha junto é realidade, e se queremos, 
enquanto estudantes, ajudar a mudar a realidade através da 
extensão universitária, nada mais normal do que nos juntarmos 
a outras tantas pessoas que dividem a mesma esperança. 
Dizer que um programa de extensão que trabalha junto a 
movimentos sociais é um câncer que precisa ser extirpado, é 
desconhecer completamente o significado de extensão 
universitária. Extensão universitária autêntica e socialmente 
responsável. É desconhecer a história. A história dos grandes 
avanços sociais que só foram possíveis por que homens e 
mulheres reais se juntaram em uma causa comum. 
Dizer que um programa de extensão que trabalha junto a 
movimentos sociais é um câncer que precisa ser extirpado é 
afirmar o preconceito, a intolerância e a mediocridade 
intelectual. É virar as costas para a realidade por ter medo de 
encará-la de frente, estudá-la, envolver-se com ela, para então 
poder transformá-la. 
Não há câncer algum que precisa ser extirpado dentro da 
extensão universitária do curso de Direito. 
Na verdade, mesmo que o tal “câncer” existisse, dizer 
simplesmente que precisa ser extirpado é negar o papel do 
educador. 

 

Compreendemos então que o que estava em disputa não era a 

coordenação de um Programa de Extensão, mas o projeto de universidade e 

de mundo. Na leitura dos e-mails e nos diálogos com os sujeitos identificamos 
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que a correlação de forças dentro do curso de Direito estava acirrada como não 

se havia lembrança entre os estudantes daquela época, ao ponto de depois de 

mais de dez anos sem haver disputa pela eleição do Centro Acadêmico, 

naquele ano de 2011 duas chapas de organizaram para o pleito. 

Essa eleição, em particular, diz muito da conjuntura do Programa 

naquela época, bastando observar que dez extensionistas do Lições de 

Cidadania compunham a chapa “De Pé no Chão”, afirmando pelos sujeitos e 

pelo nome da chapa o seu posicionamento politico frente ao mundo.  

Sobre esse momento, Hélio Miguel, na véspera do pleito, colaborou com 

a problematização e mobilização dos demais estudantes do Lições de 

Cidadania, afirmando que,  

 

primeiramente, fico muito feliz em ver que muitos do nosso 
Programa atenderam ao chamado de luta e militância. Um mês 
depois do chamado, percebo que a galera se colocou para 
ocupar mais um espaço importante. 
Hoje, dia anterior ao dia de votação para eleição do CAAC, 
posso ver o quanto o debate evoluiu e conseguimos pautar 
temas como os movimentos sociais e fundamentos do Direito 
Achado na rua. Um direito mais próximo da realidade. O que 
era instituição meramente acadêmica (CAAC), virou política e 
atuante, o que era "supostos movimentos sociais" virou 
"movimentos sociais legítimos"; acredito que isso foi a primeira 
vitória dessa campanha. 
Como todos sabem e creio que muitos também já declararam, 
estou apoiando (não só eu hehehe) a Chapa 2 construindo e 
sonhando junto uma mudança de perspectiva no nosso curso, 
tão necessária para nossa vida como estudante, futuro 
profissional e especialmente uma verdadeira resposta a 
sociedade. E a instituição que representa os estudantes de 
Direito também tem essa prerrogativa: construir um curso mais 
comprometido com as causas sociais, com a realidade, onde 
atuamos e vamos atuar. 
Me orgulha essa galera do Lições é que não esperamos ser 
algum tipo de profissional para atuarmos, participarmos e 
ocuparmos os espaços na sociedade, pelo contrário, temos o 
ímpeto, iniciativa de fazer tudo isso enquanto estudante, 
consciente de sua responsabilidade. É pessoal, isso é uma 
questão de ideal. Partilho isso com todos vocês do Programa, 
assim como com outras gestões do CAAC. Desvalorizar o que 
foi feito até então é injusto e é um grande retrocesso. 
Depois dessa época de campanha ficou evidente que é uma 
questão de ideal. De achar o que é realmente certo. Vejo que 
quem me representa melhor nisso é a chapa 2. É quem está 
mais preparada para fazer essa aproximação com a realidade 
através do Centro acadêmico Amaro Cavalcanti. Lembrando 
que o CAAC também foi convidado para ser membro do 
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Conselho Estadual de Direitos Humanos. É a instituição dos 
estudantes de direito e não pode se omitir desses espaços. 
Quantas vezes perdi a paciência lendo ou escutando falarem 
sobre "supostos movimentos sociais", "o lições traz criminoso 
para palestrar" e perceber que é uma nova perspectiva que é 
proposta e com certeza quem mais se aproxima e entende 
essa luta é a chapa 2. @depenochao 
É a única chapa que tem membros do nosso programa 
(diferentemente que foi dito pela outra em algumas salas) e se 
colocaram sempre abertos para construção. É tanto que o 
convite aos membros do Lições foi um dos primeiros focos de 
mobilização e organização da chapa 2, de pé no chão.  
[...] 
Convoco aqui para amanhã, dia 26, para que todos votem. 
Eu sinto que quem acompanhou os debates e a campanha 
votará chapa 2.Vamos dar essa força para os nossos 
companheiros e companheiras, extensionistasdo Lições que 
estão na chapa: Lucas, Denis, Grego, Ju Muniz, Natália Guima, 
Márcio, Débora, Mariana, Magnus e Darlan, fora outros os 
extensionistas do Programa que ajudaram muito nessa 
campanha como Lulinha, Artur, Pedroka, Natália Bona e tantos 
outros... 
São os nossos ideais em jogo. Tomemos posição. 

 

Em uma margem bastante próxima de diferença a chapa construída com 

o Lições de Cidadania obteve êxito na disputa. Enquanto sujeito implicado e 

que observou a disputa à época compreendemos hoje, enquanto pesquisador, 

que se toda essa movimentação serviu para que os estudantes do Lições de 

Cidadania amadurecessem em sua compreensão mais ampla de que disputar 

a extensão, a universidade, e o curso de Direito passa necessariamente por 

esferas para além do fazer cotidiano do Programa, mas que estavam em 

associação com o seu fazer educativo, por outro lado serviu para evidenciar o 

incomodo que determinados setores mais conservadores do curso de Direito 

sentem com o projeto pautado pelo Lições de Cidadania, ao mesmo tempo em 

que demonstrou que a divergência não é pequena. 

O fato é que alguns dos elementos apontados por Hélio enquanto 

conquistas e avanços dos sujeitos do Programa (“O que era instituição 

meramente acadêmica (CAAC), virou política e atuante, o que era "supostos 

movimentos sociais" virou "movimentos sociais legítimos"; “uma mudança de 

perspectiva no nosso curso, tão necessária para nossa vida como estudante, 

futuro profissional e especialmente uma verdadeira resposta a sociedade”; “um 

curso mais comprometido com as causas sociais, com a realidade”; “não 

esperamos ser algum tipo de profissional para atuarmos, participarmos e 
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ocuparmos os espaços na sociedade, pelo contrário, temos o ímpeto, iniciativa 

de fazer tudo isso enquanto estudante, consciente de sua responsabilidade”)já 

estavam sendo construídos e os resultados já eram visíveis não apenas dentro 

do Programa, mas a correlação de forças dentro do curso de Direito já havia 

sido alterada.  

Para além dos trabalhos e resultados nas comunidades, 

compreendemos que os estudantes modificaram sua relação com sua própria 

ação no mundo. Além dos processos de educação e da assessoria às 

comunidades, os extensionistas passaram a observar o tensionamento 

crescente no espaço em que eles mesmos viviam e que o trabalho então era 

nos assentamentos urbanos e rurais, na penitenciária, mas também em sua 

rua, seu bairro, sua cidade. 

Observamos que nos anos de 2011 e 2012, no campo da política, uma 

crescente de movimentações dos sujeitos da cidade de Natal em processo de 

reivindicação de seus direitos. Nessa conjuntura dois acontecimentos, em 

relação ao Programa, nos chamaram bastante a atenção durante a pesquisa e 

nos ajudaram a compreender um pouco do Lições. 

Em 2011, o terceiro ano do mandato de Micarla de Sousa na prefeitura 

da Cidade de Natal observou uma crescente de movimentações que exigiam o 

seu afastamento enquanto prefeita, face à precarização dos serviços 

essenciais do município e dúvidas sobre sua probidade admnistrativa.  

A suspeita da existência de um esquema de favorecimento através de 

contratos de aluguel à preços bastante superiores aos praticados pelo 

mercado, a fim de favorecer determinadas empresas que haveriam financiado 

sua campanha à prefeitura, movimentou os setores mais à esquerda no sentido 

de cobrarem da Câmara dos Vereadores de Natal a implementação de uma 

Comissão Especial de Inquérito, CEI, para que se procedesse com a 

investigação. As manifestações ganharam o apoio dos setores médios, em 

virtude do abandono da conservação das vias públicas da cidade, e na 

intenção de pressionar de maneira mais contundente o legislativo municipal, no 

dia sete de junho de 2011, os manifestantes ocuparam a Câmara dos 

Vereadores, permanecendo acampados no local por 13 dias. 

À época, os próprios manifestantes contribuíram com a compreensão do 

que estava acontecendo através de um artigo publicado no Blog “De Olho no 
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Discurso”44, percebendo a importância da informação e do apoio popular em 

suas ações. Na palavra dos sujeitos que ocuparam a Câmara: 

 
Hoje, em mais uma manifestação promovida pelos e pelas 
integrantes do movimento #ForaMicarla, diversos grupos de 
atuação política (formais e informais, partidários e apartidários, 
todos unidos pela consciência do seu dever cívico para com a 
cidade onde vivem) ocuparam o pátio interno da Câmara 
Municipal de Natal. Esse é mais um ato que expressa o repúdio 
à péssima administração que vem sendo realizada pelo atual 
governo do município. Um grupo que tem como símbolo maior 
a própria prefeita, Micarla Araújo de Sousa Weber, mas que é 
composto também pela vice-prefeitura e pela maioria dos 
vereadores. 
Nós defendemos não apenas uma simples retirada da prefeita 
do cargo que ocupa, mas também, impreterivelmente, que 
tanto a própria Câmara Municipal quanto o Ministério Público 
do Rio Grande do Norte ajam para investigar as ações da 
prefeitura e do poder legislativo com maior afinco. Que essas 
instituições se coloquem ao lado do povo, em uma defesa 
intransigente dos direitos das cidadãs e dos cidadãos. Nós do 
movimento #ForaMicarla acreditamos que fazemos a nossa 
parte ao provocar as autoridades da cidade para que tomem o 
rumo da moralização e do fortalecimento do poder público em 
benefício da sociedade natalense. 
Se algumas dessas autoridades alegam que “não existem 
provas” para que o curso de uma ação mais contundente seja 
tomado, nós podemos certamente listar muitas evidências para 
nortear o caminho dos trabalhos que estamos exigindo. 
Eis algumas das causas da nossa justa raiva, entremeadas por 
questionamentos e sugestões: 
• Aluguéis e compras vêm sendo efetuadas com notório 
superfaturamento dos preços; há necessidade de uma CEI dos 
aluguéis isenta, que não esteja sob domínio da bancada 
situacionista (a relatoria e a presidência estão ocupadas por 
vereadores micarlistas). 
• Descaso com o Transporte Público: buracos em inúmeras 
ruas e avenidas da cidade; sucessivos aumentos da passagem 
de ônibus; falta de licitação para a prestação do serviço de 
ônibus; falta de ampla discussão acerca de uma reforma ou 
cancelamento do Termo de Ajustamento de Conduta que 
regulamente os aumentos na tarifa. 
• Descaso com o Meio Ambiente: derrubada de centenas de 
árvores sem que haja uma contrapartida satisfatória na criação 
de áreas verdes; caos administrativo na Urbana, afetando a 
coleta de lixo e abalando o vínculo empregatício dos garis que 
trabalham para a sociedade. 
• Descaso com a Educação: merenda estragada nas escolas 
municipais; péssimas condições de trabalho e estudo, além da 
falta de vagas ofertadas para o ensino fundamental. 
• Descaso com a Saúde: terceirização injustificada (ou 

                                                             
44http://deolhonodiscurso.wordpress.com/2011/06/09/carta-do-movimento-foramicarla/ 
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justificada pela confissão de incompetência) do atendimento à 
população; propaganda enganosa acerca da real relação 
custo/benefício que ocorre na implementação de AMEs e 
UPAs, além da privatização do setor 
• Falta de canais de participação popular no processo 
orçamentário, o que resulta em absurdos como os 
R$200.000,00 destinados para um inexistente “Zoológico” da 
cidade. 
• Ocorrência de nepotismo na administração pública; ocupação 
de cargos comissionados, estágios e secretarias por parentes e 
cabos eleitorais de políticos que estão no governo. 
• Falta de transparência nas contas públicas; a dispensa de 
licitação (recurso emergencial) tornou-se a norma nos 
processos de contratação de serviços e na compra de 
materiais de custeio (como exemplo podemos citar o caso da 
compra de 2.500 copos descartáveis por R$3.765, informação 
que está no Diário Oficial). 
• Falta de projeto de governo: daí decorre a substituição 
constante de secretários; além de diversas obras paralisadas 
ou atrasadas. 
• Falta de fiscalização do Plano Diretor: verticalização 
excessiva em áreas onde a lei não permite que isso aconteça; 
aumento do IPTU sem que a população usufrua de maiores 
benefícios custeados pelo imposto. 
• Falta de pagamento aos artistas que prestaram serviços à 
Funcarte, e proibição das manifestações artísticas de rua e 
demais locais públicos que não sejam previamente autorizadas 
pela administração municipal. 
• Falta de pagamento a diversos fornecedores e prestadores de 
serviços, o que tem prejudicado, entre outras coisas, a 
manutenção da infra-estrutura e da qualidade do ensino nas 
escolas do ensino fundamental; 
• Gasto excessivo e imoral com publicidade e propaganda, 
enquanto áreas essenciais estão sendo prejudicadas por falta 
de recursos; propaganda enganosa custeada com dinheiro 
público, que não condiz com a realidade que observamos no 
município. 
Os pontos acima listados são uma parte dos motivos que tem 
feito milhares de pessoas saírem às ruas nas últimas semanas. 
Queremos pressionar e dialogar com o poder público para que 
as devidas averiguações e cabíveis providências legais sejam 
tomadas. Não vamos desistir dessa luta! Continuaremos 
vigilantes, empenhadas e empenhados em conscientizar e 
mobilizar a população de Natal contra governos como o da 
prefeita Micarla de Sousa. 
Ass.: Coletivo Popular #ForaMicarla e #XoInseto 

 

No curso da pesquisa compreendemos que a vivência no Lições de 

Cidadania à partir das opções políticas de cada um dos sujeitos com ele 

implicados, associada a percepção do momento histórico de lutas e suas 

causas na cidade de Natal, fez com que alguns dos extensionistas também se 

incorporassem à ocupação. 
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Posteriormente, afirmando o posicionamento do Programa, as reuniões 

ordinárias dos núcleos começaram a ser deslocadas da UFRN para a Câmara. 

Àqueles que não permaneceram ocupando o local, ao tempo de sua 

permanência prestavam solidariedade aos ocupantes. 

O acirramento dos ânimos e a pressão estatal para que os jovens 

desocupassem o prédio, sob constante ameaça de uso da força policial para 

tanto, fez com que o núcleo mais jovem do Programa, o Escritório Popular, 

associado a alguns outros advogados sensíveis à causa, assumissem a defesa 

do Movimento. 

Não foi possível auferir o ineditismo da ação, posto que não tivemos 

acesso e tampouco fazia parte dos caminhos de nossa pesquisa enveredar 

pelas ações estudantis durante os anos de ditadura civil e militar em nosso 

Estado. O que sabemos é que o estranhamento ficava evidenciado. Estudantes 

do Curso de Direito da UFRN, historicamente conservadores, de um lado 

participando da ocupação e do outro realizando a assessoria jurídica. 

No ano seguinte, o aumento dos preços da passagem de ônibus em 

Natal motivaram um novo movimento de reivindicações, denominado de 

Revolta do Busão. Novamente os estudantes do Programa puseram-se nas 

ruas e na assessoria jurídica àqueles que foram presos, torturados e 

perseguidos pelo aparato policial da cidade. Novamente o Blog “De Olho no 

Discurso”, de autoria do Jornalista e professor da Universidade Federal do 

Ceará, Daniel Dantas Lemos, nos explica os fatos: 

No fim de agosto e início de setembro do ano passado, Natal 
foi revirada pela #RevoltadoBusao.  Estudantes e militantes de 
diversos movimentos sociais tomaram as ruas da cidade em 
um movimento organizado contra o aumento das passagens de 
ônibus - que passaram de R$ 2,20 a R$ 2,40.  
O primeiro protesto, em 29 de agosto, saiu das proximidades 
do Natal Shopping e seguiu rumo ao Midway Mall.  Na esquina 
das avenidas Antônio Basílio e Salgado Filho, o Batalhão de 
Choque esperava os estudantes.  Ainda que o comandante da 
PM, Coronel Araújo, tenha dito em entrevista à tevê que os 
policiais haviam disparado apenas uma bomba de efeito moral 
e os estudantes seriam responsáveis pela derrubada de um fio 
de energia, os vídeos postados no Youtube comprovaram o 
contrário. 
O episódio da violência desmedida da polícia reprimindo a 
manifestação fez com que o protesto de dois dias depois, 31 de 
agosto, fosse bem maior e percorreu cerca de 14 quilômetros 
em Natal. 
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No início de setembro a Câmara Municipal revogou o aumento 
concedido pelo Executivo - dando a impressão de que, mais 
uma vez, a ação popular nas ruas da cidade teria sido 
vencedora. 
No entanto, para a surpresa de todos, os empresários 
resolveram suspender as gratuidades do sistema alegando que 
a suspensão do aumento lhes provocou desequilíbrio 
econômico-financeiro. 
[...] 
Militantes sociais tratados como criminosos - assim como nos 
dias do Regime Militar.  A inteligência da Polícia Civil chegou a 
sugerir que fosse solicitado ao twitter, facebook e outras redes 
sociais informações suficientes para identificar os IPs dos 
usuários que postaram informações sobre a 
#RevoltadoBusao.  Não consta do inquérito se a quebra de 
sigilo foi ou não solicitada. 
Diversos militantes foram ou estão sendo investigados e há, no 
inquérito, dossiês sobre alguns deles.  Como, por exemplo, a 
atual coordenadora do DCE da UFRN, Danyelle Guedes. 
A UFRN merece uma atenção especial da Polícia Civil.  Além 
de ter a coordenadora do DCE sob investigação, lembremos da 
prisão da professora Sandra Erickson na noite de 18 de 
setembro - prisão que o blog transmitiu ao vivo - pelo único 
crime de perguntar à PM porque os ônibus estavam sendo 
desviados.  Além disso, em um relatório de inteligência afirma-
se, como que para criminalizar a própria estrutura da 
Universidade, que a chamada comissão de segurança da 
#RevoltadoBusao se utilizava de rádio walk-talkies - coisa que 
pessoalmente não vi em nenhum evento.  O relatório ainda 
registra a presença do professor Robério Paulino, ex-candidato 
a prefeito pelo PSOL, na delegacia para prestar assistência aos 
detidos na noite do protesto. 
Enquanto homicídios superam um ano sem ser esclarecidos, o 
inquérito contra um dos investigados na #RevoltadoBusao já foi 
concluído. 
A investigação contra Felipe Serrano se encerrou, a denúncia 
foi apresentada pelo MP e recebida pela justiça na última 
sexta-feira. 
O governo do DEM reinaugurou o DOPS? 

 

  Qual não foi nossa surpresa, durante o curso da pesquisa, ao observar 

que entre os perfis da rede social facebook que estavam sendo investigados 

pela policia, estava o do Programa Lições de Cidadania e de uma das suas 

extensionistas, conforme a Figura 04. 
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Figura 04 – Lista dos perfis investigados pela Polícia 

 

Fonte: http://www.blogdodanieldantas.com.br/2013/03/revoltadobusao-militantes-de-

partidos.html 

 

Não encontramos nenhum desdobramento desses fatos, mas decerto 

que reverberou dentro do Programa. Compreendemos que o avanço dos 

instrumentos de controle e repressão estatal e os compromissos do poder 

público com o empresariado Potiguar, desembocando nestes dois momentos 

de reivindicação dos sujeitos do Lições de Cidadania, em 2011 e 2012, 

favoreceram a problematização sobre a própria identidade do Programa. 

Encontramos assim com a quarta e ultima etapa da pesquisa. 

 

3.4. Reinventando-se: o Programa Motyrum de Educação Popular em Direitos 

Humanos (2013) 

 

Desde o ano de 2010, quando da descoberta de um programa de 

extensão homônimo no campi da UFGM em Betim, Minas Gerais, que se deu 

inicio aos primeiros passos rumo à alteração do nome “Lições de Cidadania”. 

Propostas como “Justa Raiva”, “Inédito Viável”, “De Pé no Chão”, “Encontros 

de Cidadania” surgiram, porém, ante a demanda e a centralidade da 
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organização do Programa, o debate foi paralisado, conforme problematizou o 

estudante Lourival, em e-mail enviado em 22 de outubro de 2010: 

 

Pessoal, acho que não devemos mudar. 
Sinceramente, não me preocupo com o que fulano ou sicrano 
imaginam que seja o projeto. eu me policio muito para não cair 
num discurso vazio e afastado da prática. tento não me perder 
em palavras, mas no mover das minhas mãos. me preocupo 
menos com o nome do projeto do que só ir sexta deixar a 
defesa que construímos com a comunidade (prometida para 
segunda) no IDIARN, me preocupo menos com os 
preconceitos que o nome do projeto vai despertar[...] do que 
dizer o nome de alguém errado na comunidade. 
eu não atuo num projeto que se preocupa com o que vão 
pensar do nome dele, atuo num projeto que desconstrói 
preconceitos. muito menos me preocupo com os projetos que 
bebem das mesmas fontes até porque se eles forem populares 
eles a todo momento devem ver antes de julgar, pois se não 
forem assim menos ainda me importo com o julgamento. 
pessoalmente eu não estou nem ai com o nome que levamos, 
minha luta é muito maior que nomes, símbolos, minha luta é 
forjada no dia-dia, nas atitudes que eu tomo para colocar tijolos 
nessa construção. parte de um pressuposto único que é a fé 
nos homens e mulheres. 
as palavras foram feitas por homens, podem ser reconstruídas. 
o grande legado desse projeto é o compromisso com os 
oprimidos e o poder transformador desse compromisso. tudo 
que estiver fora disso para mim é se propor a tudo e tender ao 
nada. 
acho que diante dos desafios que nossa realidade impõe, 
debates muito mais transformadores precisam ser travados, 
como o da defesa do IDIARN, como o da ausência de 
membros nas reuniões, como nosso compromisso que deve 
ser reafirmado diariamente, como o da renovação, como o de 
ser líder e sujeito dentro do projeto. não nos percamos no 
discurso, esse é meu grande medo. 

 
 

Porém, a mudança de cenário político e de compreensão dos sujeitos 

que faziam o Lições, demandou no ano de 2013, no encontro de vivência do 

Programa, que os sujeitos retomassem o debate. 

Na tentativa de responder à questão “Por que mudar?” os extensionistas 

presentes naquela vivência, quais sejam: Juliana Muniz, Analice, Lorena 

Olegário, João Pedro Laurentino, David Emmanuell, Mayara Pais, Vanessa 

Macêdo, Jessika Rufino, Denis Torres, Clarissa Pais, Mariana Belchior, Rafael 

Dias, Raissa Freire, Allyne Macedo, Luciana Ramos, Lorena Cordeiro, Magnus 

Henry, Magno Catão, Morgana Nina, Raul Rocha, Victor Darlan, Madson Vitor, 
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Lara Sena, Nayara Costa, Karina Bezerra, Diego Akangasu, Giovana Galvão, 

Flavia Borges e Mateus Alves; afirmaram que o nome “Lições de Cidadania”,  

 

Não explica a atuação do programa, nem pelo Lições (falta de 
dialogicidade), nem pelo conceito de cidadania, que é burguês, 
castrador, domesticador. Isso sem falar no símbolo do 
programa, que é uma família tradicional, sendo um verdadeiro 
ícone da ideologia conservadora da cidadania. 
O nome e o símbolo apresentam previamente os grupos. Existe 
concretamente uma dificuldade de diálogo com outras 
instituições e militantes em função da ideia construída em torno 
do nome do programa. 

 

Ante a essa percepção, os sujeitos presentes, passaram a elencar 

critérios para a elaboração do novo nome. 

Cinco foram estabelecidos: 1 - Dialogicidade, 2 - Unidade; 3 - 

Identificação com @ Oprimid@/com as Lutas; 4 - Identificação com o Trabalho 

Desenvolvido pelo Programa, 5 - Originalidade.  

Embasados nesses critérios, os extensionistas passaram a sugerir 

nomes. Os que ficaram registrados em ata e que diretamente concorreram para 

o nome final foram: Motyrum, Vivências Reais, Resistência Motyrum, Inédito 

Viável, De Pé no Chão, Sabiá-da-praia, Sabiá-do-sertão, Resistência Potiguar, 

Diálogos de Autonomia, Pés Descalços, Diálogo Popular e Ciranda de 

Saberes. 

Foi proposta então uma primeira votação, na qual todos os sujeitos 

poderiam escolher dentre esses, os três que em sua opinão melhor 

atendessem aos critérios estabelecidos. Após essa bateria, os nomes mais 

votados foram: Motyrum com 8 votos, Resistência Motyrum com 17 votos, 

Sabiá do Sertão com 20 votos e Resistência Potiguar com 13 votos. 

Após um tempo de diálogo em busca do consenso, e a movimentação 

das consciências sobre as próprias consciências restou em dúvida entre 

Motyrum e a proposta, que já não mais configurava entre as mais votadas, mas 

que foi reabilitada à decisão em virtude do pedido de muitos dos presentes, “De 

Pé no Chão”. 

Numa votação cujo resultado final foi de 15 votos para Motyrum e 14 

para “De Pé no Chão”, o nome Motyrum sagrou-se vencedor. A partir daquele 

momento, não mais existia o Programa de Educação Popular em Direitos 
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Humanos – Lições de Cidadania. Inaugurava-se o novo. O tempo do Programa 

Motyrum de Educação Popular em Direitos que aflorou se constituiu, 

finalmente, no marco que encerrou temporalmente nossa pesquisa. 

Sobre esse processo de morte e vida, os próprios sujeitos escreveram 

uma carta aberta que afirma os caminhos e opções que levaram a essa 

mudança e que dela decorrem. Publicado em 13 de março de 2013 no sitio do 

Centro Acadêmico Amaro Cavalcanti45, eis as palavras dos Sujeitos: 

 

Motyrum, em tupi-guarani, significa grupo de pessoas que se 

unem para a construção de algo coletivamente, uns ajudando 

os outros. 

“Não há paz, quebram até as flores.” 
“E de guerra em paz 

De paz em guerra 
Todo o povo dessa terra 

Quando pode cantar 
Canta de dor.” 

 
Os homens e as mulheres se fazem sujeitos ao pronunciar o 
mundo, essa pronúncia se dá através da palavra maciça que é 
práxis, e, por isso, transformadora. A existência humana não se 
faz no silêncio, ao contrário, se faz na palavra que pronuncia o 
mundo, e que, ao ser pronunciado, volta aos pronunciantes, 
dessa vez, problematizado e assim exige uma nova pronúncia. 
A palavra, portanto, não é só palavra. A palavra é ação, é 
reflexão. É pronunciando o mundo que o homem e a mulher se 
fazem históricos, vivem o mundo não como coisas, mas como 
sujeitos que transformam o mundo quando o problematizam e 
agem. Portanto, dizer o mundo, pronunciá-lo, não deve ser 
privilégio de alguns poucos, mas sim direito de toda a 
humanidade.  
 
Desse modo, dar nome às coisas toma um significado ainda 
mais forte. Um nome não é apenas som ou grafia, ele carrega 
consigo concepções de mundo, opções políticas, traz cultura, 
identidade. Um nome nunca será capaz de indicar a essência 
da coisa e nem de dizer a coisa em abstrato, pois a coisa só 
tem sentido na proximidade com os homens e mulheres.  
 
Nomear um coletivo, portanto, não é mera exigência estética, 
está relacionado com a identidade do grupo, com a sua ação. 
Por isso, os homens e mulheres que vem construindo 
conjuntamente o Programa de Educação Popular em Direitos 
Humanos Lições de Cidadania sentiram a necessidade de dar 
uma nova pronúncia ao coletivo. “Lições de Cidadania” já não é 
o nome que identifica a nossa práxis e, por isso, não é 

                                                             
45 http://amarocavalcanti.wordpress.com/2013/03/13/nota-do-programa-motyrum-sobre-a-
mudanca-de-nome/ 
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suficiente para a construção de nossa identidade. 
O nosso coletivo nasceu como um meio de combate às 
opressões no mundo, e tem o objetivo de transformar a 
universidade e o saber produzido por ela em um instrumento 
dos oprimidos e das oprimidas, pois fazemos a opção política 
pelos esfarrapados e esfarrapadas do mundo, que têm sua 
palavra silenciada. 
Embora o termo cidadania possa ser ressignificado, como 
Augusto Boal busca fazer em suas obras, é preciso fazer um 
contorcionismo hermenêutico para justificar o "Lições" de 
Cidadania de uma maneira progressista e libertadora. O nome 
do programa vinha representando o aspecto mais tradicional do 
termo, trazendo a ideia bancária de que alguém ensina lições 
de como ser um bom cidadão ou como tornar-se um cidadão 
capacitado para outrem, diferente da construção coletiva de 
novos saberes que o programa entende como pressuposto 
fundamental para uma educação libertadora. A própria ideia de 
Lição de cidadania já remete que só é cidadão aquele que 
aprende a ser e que, portanto há cidadãos e não-cidadãos - 
aqueles que não se adequaram às normas cívicas. 
 
O Programa Lições de Cidadania tem avançado muito nos 
últimos anos: ampliou seus campos de atuação; conseguiu 
acolher estudantes e professores de diversos cursos; conta 
com a participação ativa de 6 advogados que passaram pela 
extensão popular; tem extensionistas ocupando diversos 
espaços críticos e atuando diretamente com os movimentos 
sociais. O programa mudou, avançou, cresceu em pensamento 
e atuação critica. Mas o nome continuava. O nome e o símbolo 
- uma família heterossexual, formada por pai, mãe e filho - 
reforçando ainda mais a descontextualização entre as ações 
que o programa vem desenvolvendo e o nome com o qual se 
apresentava. 
 
Somos latino-americanas e tivemos nosso direito de pronunciar 
o mundo negado por processos encobridores que remontam à 
invasão de nosso continente até aos regimes totalitários 
apoiados pelo imperialismo em nome da “Democracia”. Somos 
ainda Carlos Marighella, Juliano Siqueira, Dermi Azevedo, 
Mailde Pinto, Hélio Vasconcelos, Gregório Bezerra, Maria Laly, 
Maria Diva, Nivaldo Monte, Frei Tito, Mery Medeiros, Sabino 
Gentilli, Clara Camarão, Marcos Guerra, AtonFon, Zumbi, os 
heróis e heroínas potiguares de 23 de novembro de 1935, 
somos xs militantes por um mundo mais justo e xsoprimidxs 
que a história teve a ousadia de encobrir os nomes. Somos 
San Martí, Simon Bolivar, Tapuias, Potyguaras, Guaranis. 
 
Por isso precisávamos de um nome, de uma identidade, de 
uma palavra popular, feminista, negra, indígena, da juventude, 
dos oprimidos, dos condenados da terra, condenados do 
mundo e da história, que indicasse nossa opção lúcida e 
consciente pelos explorados e exploradas, pela libertação das 
correntes opressoras. Assim, escolhemos um novo nome que 
simboliza o nosso comprometimento com a luta histórica dos 
povos que tiveram sua identidade roubada, assim como ainda 
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ocorre hoje em todos os espaços em que atuamos. Favelas, 
Campos, Presídios, comunidades indígenas, etc. Escolhemos 
um nome que significa mais que a união de pessoas, mais que 
um simples multirão. Talvez ainda mais que um "tamo junto". 
Escolhemos um nome que simboliza a resistência, a luta e a 
revolução. 
 
Desse modo:  
 
“Aos Povos do Terceiro Mundo 
que vencem o fratricídio 
 
À mulher 
camponesa e proletária 
que suporta o uxoricídio 
 
À juventude 
Do mundo inteiro que se rebela contra o filicídio 
 
Aos Anciões 
sepultados vivos nos asilos.” 
 
Somos, a partir de agora, Programa Motyrum de Educação 
Popular em Direitos Humanos. 
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4. CELEBRAR A CAMINHADA, O CAMINHO E O CAMINHAR 

 

 

 

CANÇÃO ÓBVIA46 

Escolhi a sombra desta árvore para 
repousar do muito que farei, 

enquanto esperarei por ti. 
 

Quem espera na pura espera 
vive um tempo de espera vã. 

 
Por isto, enquanto te espero 

trabalharei os campos e 
conversarei com os homens. 

 
Suarei meu corpo, que o sol queimará; 

minhas mãos ficarão calejadas; 
meus pés aprenderão o mistério dos caminhos; 

meus ouvidos ouvirão mais, 
meus olhos verão o que antes não viam, 

enquanto esperarei por ti. 
 

Não te esperarei na pura espera 
porque o meu tempo de espera é um 

tempo de quefazer. 
Desconfiarei daqueles que virão dizer-me,: 

em voz baixa e precavidos: 
É perigoso agir 

É perigoso falar 
É perigoso andar 

É perigoso, esperar, na forma em que esperas, 
porquê êsses recusam a alegria de tua chegada. 

 
Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me, 

com palavras fáceis, que já chegaste, 
porque esses, ao anunciar-te ingenuamente, 

antes te denunciam. 
 

Estarei preparando a tua chegada 
como o jardineiro prepara o jardim 

para a rosa que se abrirá na primavera. 
 

Paulo Freire 
Genebra, Março 1971. 

 

 

                                                             
46

 In: FREIRE, Paulo. Pedagogia da Indignação: Cartas Pedagógicas e outros escritos. São 
Paulo: Editora UNESP, 2000. 
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Nas páginas que nos conduziram até aqui, apresentamos o que a 

pesquisa nos permitiu compreender sobre a experiência educativa do Lições de 

Cidadania, desde sua criação, no ano de 2005, até a conclusão do seu ciclo  

em janeiro de 2013, quando esse movimento educativo dos estudantes de 

Direito da UFRN, transmutou de Lições para Motyrum. 

Ouvir os extensionistas nos possibilitou duas coisas fundamentais: uma 

maior aproximação às experiências educativas que eles vivenciaram e a 

reconstituição de aspectos importantes da trajetória histórica do Lições.  

O percurso que trilhamos, buscando saber um pouco mais sobre as 

práticas educativas do Lições, foi orientada por duas questões: Quais os 

fundamentos educativos do Lições de Cidadania? E, como esse projeto 

operava no mundo?  

Essas perguntas nos indicaram um caminho e, optar por ele implicava 

necessariamente na renúncia de todos os outros. Mas, “sem esperar na pura 

espera”, procuramos identificar e problematizar as experiências educativas que 

o projeto proporcionava e, em virtude disso, sabíamos que poderíamos ter 

mudado de caminho durante a caminhada. Mesmo assim, no exato instante em 

que optássemos por um novo, igualmente estaríamos renunciando aos demais.   

Compreendendo que fizemos a opção de voltar o nosso olhar para as 

práticas educativas do Lições, não como se olha para um objeto, estático e 

inanimado, mas para uma movimentação viva, posto que é parte da vida de 

pessoas e do próprio pesquisador, observamos nossa pesquisa voltar-se para 

um fenômeno, sendo possível avançar em sua compreensão na medida em 

que os sujeitos que o vivenciaram puderam partilhar conosco suas impressões 

e sentimentos.  

Optamos ainda por ouvir, para esta pesquisa, somente aqueles que 

foram ou ainda são extensionistas do Programa, convidando nesta ação a 

outros pesquisadores para que busquem compreender o mesmo fenômeno 

partindo de outras perspectivas, tal e qual a dos Docentes, e principalmente 

das Comunidades com as quais o Programa dialogou ao longo de sua 

existência. 

Optamos por um paradigma, que em nossa jornada foi adotado como 

método, de modo a desbravar as veredas do fenômeno, buscando no caminho 
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os indícios para o desvelamento da experiência educativa que constituiu o 

Projeto, e posteriormente Programa, Lições de Cidadania. 

Finalmente, fizemos a opção de tecer este trabalho, organizando-o por 

meio de uma arquitetura que materializa os momentos do método e, tende a 

uma maior compreensão do Programa. 

Desse modo, passada a introdução, no primeiro capítulo dessa 

dissertação, nos foi possível Conhecer alguns aspectos do pesquisador e da 

pesquisa, compreendendo um pouco da relação entre eles. A seguir, no 

segundo capitulo, pudemos Despertar para aquela que seria a melhor maneira 

de transpor os obstáculos no caminho do desvelamento do fenômeno, nos 

organizando, para tanto, em um método. O terceiro capítulo, por sua vez, nos 

permitiu Dialogar com os extensionistas, por meio da palavra autêntica de 

cada pessoa com as quais nos encontramos, e Avaliar junto a eles as 

experiências educativas que vivenciaram.  

O quarto e último capitulo é, pois, tempo de Celebrar, recordando a 

caminhada que se passou, com os pés no caminho presente, e esperançosos 

por tudo aquilo que ainda se há por caminhar.  

Saber de todas essas opções significa sabermos também de nossas 

limitações, mas, recordando Freire (1996. p. 50), nos conforta o fato de que “só 

entre mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente”. 

Realizar a pesquisa e escrever o texto produziu um movimento 

complexo em nossa própria consciência, de forma que nos permitiu 

compreender que nas veredas da história, esta primeira sistematização do 

Lições de Cidadania, foi a possível, e mesmo ante a inexorável incompletude, 

ela atingiu, para este pesquisador, àquilo a que se propôs: identificar, 

problematizar e compreender elementos que compuseram a experiência 

educativa do Lições de Cidadania, no recorte temporal de sua existência, 

apontando seus fundamentos e fazeres, garantindo em todo o percurso e 

nesse texto dissertativo a voz das pessoas/extensionistas que o construíram. 

Neste sentido, organizamos esta conclusão em duas etapas. Na primeira 

apresentamos três elementos que forneceram as bases para que o Lições de 

Cidadania acontecesse: Os seus fundamentos educativos, a saber: seu caráter 

fluido, entranhado do conceito de Trânsito formulado por Paulo Freire e a 

Experiência enquanto movimento de reorganização das práticas e consciência 
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dos sujeitos envolvidos no Projeto, entrecortado pela Configuração histórica na 

qual o Lições de Cidadania aconteceu, enquanto elemento que propiciou a 

própria criação 

Na segunda etapa apresentamos nossa compreensão do fluxo da 

experiência educativa do Lições de Cidadania em si. Percebido em três 

instantes: uma espécie de orientação geral, um Sul para o Programa; a 

compreensão de como essa orientação operava no mundo; e, a repercussão 

desses elementos nos sujeitos. 

O que temos, portanto, a celebrar, e que apontaremos a seguir, não é 

senão a afirmação daquilo que nós mesmos aprendemos na caminhada com o 

Lições de Cidadania, no diálogo com os outros extensionistas, que também 

empreenderam essa jornada. 

Como ponto de partida, celebramos a compreensão da fluidez do 

Programa. Durante a pesquisa, em todo o tempo de fluxo do fenômeno, 

encontramos indícios que nos permitiram afirmar a possibilidade perene de 

reorganização do seu fazer, na busca por uma resposta concreta e efetiva à 

realidade, enquanto modo de operar do Lições. Esse fato nos permite a 

visualização de uma alegoria que nos remete a pensar a caminhada do 

Programa como um rio que, apesar da diversidade de terrenos, não deixou de 

fluir, organizando seu curso com essa terra que lhe era estranha.  

Desde a sua nascente, como nos sugere Caio Victor acerca da 

operacionalização do Projeto (“A ideia ainda não estava concebida”; “A gente 

não tinha a ideia de ser um projeto autônomo”; “a gente ia tateando e 

descobrindo o que devia ser feito”), passando pelos equívocos da primeira ida 

à comunidade do secretariado de 2007; a fluidez para a criação de um núcleo 

para trabalhar com as crianças a fim de seus pais participarem melhor das 

reuniões do Projeto, até a reorganização do pensamento sobre as funções 

deste mesmo núcleo infantil; a mudança dos organogramas, dos nomes, e dos 

modelos de gestão; a reorganização do modelo de formação e seleção de 

novos extensionistas, a criação de novos núcleos e, finalmente, a própria 

mutação de si, morrendo para viver como Motyrum. A esses e outros 

elementos o Lições construiu e se reconstruiu.  

Ante a essa constante, se enche de sentido aquilo que observamos no 

diálogo entre Lourival e Hélio (2013), numa paráfrase a Freire, quando em sua 
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obra Pedagogia da Autonomia (1996, p.76), afirma que “o mundo não é, o 

mundo está sendo”: 

 

Lourival – É justamente o que está sendo, né? O projeto não é, 
está sendo isso hoje. Pode ser que mude de novo, e mude 
mais mil vezes o nome, né, e isso vai depender de quem está 
fazendo o programa.  
 
Hélio – A gente tá se aventurando. 

 

Observar a afirmação de Lourival de que o Lições de Cidadania “não é, 

está sendo”, nos permitiu problematizar o aspecto aparentemente paradoxal do 

Programa, já apresentado anteriormente nesta dissertação, em que o elemento 

mais presente era o a ser criado. 

Compreendemos que essa característica fundante na experiência 

educativa do Lições de Cidadania, para além de desconstruir a ideia de um 

paradoxo, ainda, num processo dinâmico de construção e reconstrução, 

afirmava um fazer próprio do humano e se dava em virtude da ação dos 

sujeitos implicados ao longo do processo histórico.  

Foram os sujeitos que deram forma a iniciativa em toda a sua existência, 

sempre partindo de demandas concretas, ratificando a palavra de Lourival ao 

dizer que “Pode ser que mude de novo, e mude mais mil vezes o nome, né, e 

isso vai depender de quem está fazendo o programa”. 

Esse tensionamento do Programa entre aquilo que está dado no hoje, 

mas que tende ao novo no Amanhã em razão deste mesmo hoje, nos permitiu 

compreender que o fazer da Experiência Educativa do Lições de Cidadania 

está radicalmente ligado ao conceito freireano de Trânsito. 

Para Freire47, todo Hoje é um processo dinâmico que “implica 

necessariamente em algo que foi, em algo que vem, em algo que será”. Seria a 

própria capacidade criadora e recriadora dos seres humanos o elemento 

determinante para a inexistência, por exemplo, de uma cultura estática, e, por 

isso, ela mesma seria uma vir a ser constante. Ante a isso o próprio Freire aduz 

que: 

 

                                                             
47Conceito de Trânsito. Datilografado original, acessado em Acervo Paulo Freire: 
http://acervo.paulofreire.org/xmlui/handle/7891/2412 
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É na mudança constante, em que implica a sociedade, se 
processa exatamente uma busca de plenitude que elementos 
ingredientes que chamaríamos - tempo histórico - fazem, na 
medida em que buscam esta mesma plenitude, de tal forma 
que um tempo histórico se caracteriza exatamente por esta 
movimentação de certos temas, de certas tarefas, certos 
anseios, certos valores, que o constituem e que buscam 
plenificar-se. O homem, dentro disso tudo participa envolvido 
por estes temas, estas tarefas, estes valores, como sujeito. 
Na medida em que a plenificação se faz, a sociedade, dentro 
deste tempo histórico, estará em mudança apenas. Nesta 
etapa a sociedade está exatamente em mudança como é 
natural a qualquer sociedade humana (Figura 1).  
 

 
 

Num determinado tempo, deste tempo histórico, desta 
determinada sociedade, vai-se verificar o fenômeno contrário. 
Uma descida que implica num certo esvaziamento dele. Alguns 
deles se plenificaram, outros nem chegaram a se plenificar, 
mas começa já a sua descida. 
Se a descida significasse uma parada, então é que a 
sociedade tinha se acabado, mas não era possível. No 
momento em que esse sistema que subiu e agora começa a 
descer, começa a se verificar a ascensão de novos. Esses 
daqui, quando descem, representam exatamente o Ontem da 
sociedade. Este movimento de descida e que vemos, não há 
fronteiras rigidamente geográficas entre os tempos históricos. 
Este pedaço (figura 1) que é diferente do de cá, ele é algo de 
cá, e é algo que vem, é exatamente o Trânsito. 
Então uma sociedade que faz isto não está em simples 
mudança, está em trânsito. Por isso a gente pode afirmar que 
toda a sociedade que transita se nutre de mudanças, mas nem 
toda a mudança é trânsito. Todo o trânsito é mudança, mas 
nem toda mudança é trânsito. 
O trânsito é a superação (descida) de certos valores, certos 
temas, certas tarefas, que no momento anterior se plenificaram 
total ou parcialmente, mas que começam a descer, anunciando 
a subida de novos, esses de cá carregados de Ontem, 
carregados de história, esses de lá, carregados de futuro, 
então, graficamente o trânsito é isto (figura 1). 
O trânsito é, em certo momento, um alongamento de Ontem 
(figura 2).  
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Em outro momento é um adentramento do Amanhã. Por isso, o 
trânsito é muito mais do Amanhã que do Ontem, porque ele 
guarda em si valores que buscam uma plenificação e essa 
plenificação se vai fazer exatamente neste Amanhã. 
[...] 
O trânsito é mesmo uma passagem. 

 

Esse movimento de passagem empreendido pelo Lições de Cidadania 

ao longo de sua história, em um constante Subir e Descer de valores, temas e 

tarefas, conforme Freire, fica evidente quando observamos, por exemplo a 

compreensão dos próprios sujeitos, das diferentes épocas, sobre o próprio 

Lições. Desse modo, para Caio Victor (2013), um dos fundadores do então 

Projeto Lições de Cidadania, 

 

O Lições enquanto movimento acadêmico precisa ser 
essencialmente científico, porque esse é o papel que a 
sociedade espera dele, cientificidade exige crítica, e 
obviamente que não se consegue, é normal, mas o máximo de 
imparcialidade possível, em relação ao objeto de estudo, o 
mínimo possível de preconcepções estabelecidas, em relação 
ao que estudar, ao que ler, ao que não ler, à impossibilidade 
científica de se fazer parte de análise por homem e não por 
ideias, se entrincheirar, que eu acho que é isso que está 
acontecendo, em determinados conceitos, e deixar de ver 
outras possibilidades científicas e de pontos de vista, eu acho 
que está acontecendo esse entrincheiramento, que está 
existindo uma confusão, entre movimento acadêmico e 
movimento social, eu vejo muitas vezes hoje o Lições como um 
movimento de Sindicato! Como um movimento, enfim... um 
movimento social de bairro. Um movimento social qualquer! 
Quando, penso eu, ele não deveria se prestar a esse papel. 
[...] 
Nossa ideia é mudar o mundo, o mundo está ruim e precisa ser 
mudado. Acho que existem vários mundos que a gente 
consegue mudar, estes mundos são as cabeças das pessoas, 
as concepções, as ideias sobre a vida, sobre o Direito. Alguns 
mudam demais e precisam fazer o caminho de volta, mas a 
grande contribuição acho que foi isso. Em 2005 não existia 
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nenhuma extensão, que eu digo “popular”, entre 2005 e 2007, 
e a gente pela primeira vez consegue recursos para um projeto 
de extensão do governo federal, a gente pela primeira vez 
realiza uma iniciativa fora de Natal em áreas de assentamento, 
mobiliza um grande número de pessoas do curso para uma 
ação mais perene de educação e contato dos estudantes de 
Direito com o povo, consegue criar um espaço institucional 
respeitável, que pode dialogar, eu sei que depois foi 
transformado em Programa. Enfim, é essa evolução, 
aprendendo com os erros, aprendendo os próprios caminhos 
institucionais que precisam ser driblados em uma universidade, 
para que ações como essa possam acontecer, a gente deixa 
esse aprendizado. 
 

Do período seguinte, Lívia Rebouças (2013), à época estudante de 

psicologia e secretária do Lições de Cidadania a partir de 2007, recorda que: 

 
 
Às vezes eu conversava com Jules e assim, no começo a 

gente ficava com uma coisa muito de "Não, a gente tem que 

ser neutro, sem envolvimento com movimentos", e no final, 

assim, pra gente ver que a gente era um movimento também! A 

gente via a importância da gente tá junto, da gente levantar a 

bandeira de luta da gente pela questão dos Direitos Humanos, 

pela questão do Direito à Moradia, e enfim, a gente 

amadureceu muito nesse sentido de sair daquela mentalidade 

ingênua de "Não, vamos ficar aqui no nosso lugar e fazer o que 

a gente pode pra ajudar as pessoas" e realmente ir pra junto 

das pessoas, né? Porque no começo a gente chegava nos 

encontros e tentava despertar as pessoas para a importância 

delas estarem lutando pelos direitos delas, e tudo, e no final foi 

um assim, apesar de que desde sempre eu acho que a 

mentalidade da gente era a coisa do "estar junto", do construir 

a partir do outro e com o outro, mas na prática não ficava tanto 

assim, e já no final do meu processo junto com o Lições, eu 

conseguia enxergar isso. Essa prática e teoria ser uma coisa 

coerente, assim, do discurso da gente ser coerente e da gente 

ter entrado assim de cabeça nas coisas. 

 

 

E finalmente, do último período de sua existência, já enquanto Programa 

de Educação Popular em Direitos Humanos – Lições de Cidadania, podemos 

acompanhar as compreensões de Denis Torres (2012), Fernando Régis (2012) 

e Artur Caldas (2012), em diálogo:  

 
 
Denis: Talvez o Lições seja a releitura de um movimento 
estudantil que precisa aproximar mais os estudantes do povo; 
talvez o Lições seja um projeto de extensão que se propõe a 
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tirar a Universidade daqui, a romper com esse ciclo 
autopoiético de produção de conhecimento e inserir o Povo 
nessa construção; talvez o Lições seja essa construção mais 
moderna mesmo.  
 
Fernandinho – Eu acho que ele busca a essência no povo. Só 
pra fechar o que ele falou. Busca a essência no Povo. O 
trabalho é com o povo, né.  
 
Artur – Acho que o nome do Lições tem muito a dizer sobre o 
que é o Lições mesmo, sabe? Não! Não o nome "Lições de 
Cidadania" (risos). Mas o nome "Programa de Educação 
Popular", entendeu? A educação popular que o Lições se 
propõe a fazer eu acho que tem muito a ver com o que o 
Lições é realmente. É um grupo de estudantes que se 
colocaram em movimento, e aí tem a questão de se é 
movimento estudantil por ser feito por estudantes, com a 
perspectiva política, ideológica, de mudança do mundo, eu 
acho que isso tem muito a ver com o movimento estudantil por 
isso, né, o movimento estudantil sempre esteve presente nas 
mudanças do mundo. E não podia ser diferente de ser também 
movimento estudantil pautado pela educação popular. O 
Lições, se fosse pra definir assim, é movimento estudantil sim, 
é movimento estudantil pautado pelas práticas da educação 
popular. Não há como se pensar em Lições sem pensar em 
Movimento Estudantil e não há como se pensar em Lições sem 
pensar em Educação Popular, eu acho.  

 

Ante a essa diversificação nas perspectivas, fortemente relacionadas às 

épocas de passagem de cada sujeito, nos foi possível compreender que esse 

trânsito do Programa, seu não engessamento, o seu “estar sendo” colaborava 

com o desejo de acolhimento apontado anteriormente (“O espírito que a gente 

tinha naquela época era cativar. Abraçar”; “Abraçar pessoas que inclusive nas 

entrevistas não tinham o perfil”; “E a gente dizia: “- Rapaz... mas é uma pessoa 

boa, vamos colocar”), conforme apontou o extensionista Magnus Henry (2012): 

 

Exatamente por essa falta de concretude desse projeto de 
mundo, de a gente não saber o que é esse projeto, e eu acho 
bom que a gente não saiba, porque se o Lições tivesse a gente 
não agregava a galera que a gente agrega, muita gente 
deixaria de entrar no Lições se a gente tivesse esse algo 
concreto, entendeu? Eu acho que o Lições ele deve ser uma 
parada de transição, assim. Talvez. De exatamente por ele não 
ter esse projeto definido e claro, você se identifica com aquilo. 
Porque os projetos da esquerda, por exemplo, assustam a 
maior parte da população. Me assustava antes de entrar dentro 
do Lições. E assusta boa parte do mundo, se você for 
perguntar. Talvez essa falta de projeto, de identificar o que é 
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que o Lições quer, assim, só "mudar o mundo", a gente diz. 
Tudo bem. Mas "mudar o mundo" é algo muito amplo, a gente 
não tem aquela parada fechada. Então talvez essa falta de 
projeto seja o que torna o Lições atrativo a boa parte dos 
estudantes que entram. E uma vez dentro - pelo menos foi isso 
o que aconteceu comigo - uma vez dentro, mudou 
completamente o que eu achava do mundo, completamente o 
que eu achava do Direito, o que eu achava das ciências como 
um todo, e dos movimentos e partidos, e depois disso eu entrei 
no movimento estudantil. Eu acho que talvez seja uma parada 
de transição, assim. Não sei.  

 

 A fala dos sujeitos, sobretudo a de Magnus (“uma vez dentro, mudou 

completamente o que eu achava do mundo, completamente o que eu achava 

do Direito, o que eu achava das ciências”), nos conduziu em busca da 

compreensão de quais elementos seriam capazes de acionar no mundo esse 

novo pensar e fazer dos extensionistas do Programa. 

Compreendemos então, que dois elementos eram fundantes para a 

reorganização do ethos desses sujeitos: a configuração política/educativa e as 

experiências. O primeiro por funcionar como palco de possibilidades onde 

aconteceu o Lições de Cidadania, compreendendo, por exemplo, que numa 

conjuntura de refluxo histórico, como a que se estabeleceu em 1964, é possível 

que o Lições nem fosse criado, ou se criado, fosse abafado, extinto, talvez 

perseguido. O segundo, por ser exatamente o fazer do Lições em si, uma 

experiência educativa, cujas experiências que dela derivaram, reorganizaram 

de algum modo o fazer dos seus próprios sujeitos. Em certa medida, o fazer 

dos sujeitos organizou a experiência educativa que é o Programa, que 

reorganizou as experiências dos que criaram o programa e dos novos 

extensionistas. 

Sobre a configuração, apresentamos no capítulo anterior, em uma breve 

leitura (p.43), o cenário no qual se organizou o Lições de Cidadania no ano de 

2005.  

Em 2013, quando do encerramento das atividades do Programa, era 

possível constatar, após um decênio sob a administração do Partido dos 

Trabalhadores, no Governo Federal, um aprofundamento na democratização 

do ensino superior, em que pesem todas as dificuldades de um governo de 

composição e o equivoco instrumental de utilização das instituições privadas 

para este fim. 
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Fora da universidade, constatamos a ampliação da renda e o acesso 

aos serviços essenciais e bens de consumo primários, que permitiram que 

novos sujeitos participassem da vida política do país.  

As politicas afirmativas, a ampliação de financiamentos, como o que, por 

exemplo, permitiu a realização desta pesquisa, e a preocupação com a 

manutenção dos estudantes, foram fatores que colaboraram para que cada vez 

mais aqueles que não conseguiam ingressar numa universidade pública, em 

virtude do desmantelamento da educação pública engendrado pela ditadura 

civil e militar instaurada em 1964, agora o conseguissem. 

Enquanto sujeito implicado na história da construção do Lições de 

Cidadania, foi possível acompanhar de perto, seleção após seleção, a força 

desses novos sujeitos na alteração da correlação de forças no espaço 

universitário.  

Não queremos dizer com isso que seria a acessibilidade à universidade 

por parte de sujeitos advindos de extratos econômicos mais pobres que geraria 

na instituição uma guinada à esquerda, pois não basta ser de um grupo social 

vulnerável que a consciência crítica se instala, não é assim. Porém, a entrada 

de mais pessoas dos grupos sociais mais vulneráveis contribuiu com o avanço 

da democratização da UFRN. Considerando esses aspectos, pensamos que 

isso também é motivo para celebrar. 

Sobre o segundo elemento, dois caminhos, que se complementam, nos 

ajudaram a compreender um pouco mais de como a experiência opera na 

relação entre os sujeitos e o Programa. 

O primeiro caminho se traça na compreensão de que o vocábulo 

experiência é composto da junção dos termos latinos “Ex”, cujo significado está 

relacionado àquilo que está “fora”, e a base verbal “Periri”, mesma da palavra 

Perigo, e cujo significado gira em torno de “testar”, “provar”. Em uma tentativa 

de tradução mais literal encontraríamos um sentido que nos rememora “o 

perigo ou a incerteza de ir lá fora”, quase que desafiando o sujeito que deseje 

obter experiência a ir lá e se aventurar. É nesse sentido que compreendemos a 

experiência de viver, e que coaduna perfeitamente com a resposta de Hélio 

Miguel às afirmações de Lourival sobre o trânsito do Lições (“A gente tá se 

aventurando”). 
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Esse conjunto de compreensões nos remete diretamente à organização 

do nosso pensamento acerca da peregrinação enquanto elemento fundante da 

experiência educativa do Lições de Cidadania, conforme anteriormente nos 

referimos (p.59), em que peregrinar, literalmente “ir pelos campos” (per agri), 

denota um necessário movimento de aventurar-se, ir lá fora, apesar dos 

perigos e incertezas.  

No caso do Lições de Cidadania, especificamente e conforme já 

apontamos anteriormente, o deslocamento dos espaços habituais de produção 

de vida permitiu aos sujeitos o contato com o outro, cujo ethos diferia, mas que 

partilhava consigo a condição de ser humano, sujeito da história. 

Esse movimento nos permitiu compreender que a experiência dos 

extensionistas aproxima-se do conceito da Zona de Desenvolvimento Proximal 

de Lev Vigotsky, porém reorganizado ao cotidiano do Lições de Cidadania, em 

que o outro, essencialmente diferente e permitindo pela partilha os avanços 

que não se dariam espontaneamente, não seria um ente individual, mas sim 

um ente coletivo, composto de diversos sujeitos e de uma territorialidade 

específica, em outras palavras, as comunidades que dialogaram com o Lições. 

Nas palavras de Davis, Silva e Espósito (1989, p.52),  

 

A interação com o outro - seja ele um adulto ou uma criança 

mais experiente - adquire, assim, um caráter estruturante na 

construção do conhecimento na medida em que oferece, além 

da dimensão afetiva, desafio e apoio para a atividade cognitiva. 

A interação social atua dessa forma, sobre a Zona de 

Desenvolvimento Proximal, fazendo com que processos 

maturacionais em andamento venham a se completar, 

fornecendo novas bases para novas aprendizagens. 

 

Compreendemos, então, na observação dos sujeitos, que não era o 

simples fato de se deslocar até a comunidade o fator decisivo para que o 

estudante reorganizasse com o Programa o seu fazer. Nenhum fator poderia 

ser verdadeiramente decisivo, senão a soma e articulação de vários. No 

deslocamento qualificado da interação com o outro, e mais que isso, na 

vivência dos sujeitos quando desse encontro, que se operava o processo 

educativo dos extensionistas. 
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Esse segundo caminho, em que a vivência é o elemento central, nos 

permitiu um novo encontro com Vygotsky (2010) acerca da interação com o 

meio. Questionamo-nos então, se seria possível relacionarmos as mudanças 

que se dão no processo de desenvolvimento das crianças com as 

possibilidades de mudanças dos Extensionistas, durante o processo educativo 

do Lições de Cidadania.  

É fato que a criança se modifica no processo de desenvolvimento, bem 

como se modifica sua relação com o meio; ao estabelecer uma relação 

dialética com este, o papel e significado atribuídos aos elementos do meio vão 

se alterando na medida em que a criança peregrina por novas experiências, 

levando a um outro significado e consequentemente um outro papel para tais 

elementos, em virtude das mudanças no seu próprio desenvolvimento. 

Ou seja, ao ter sido modificada a relação da criança para com aquele 

elemento do meio, este é reinterpretado e pode adquirir um novo significado 

para o sujeito, sendo isto possível a partir da vivência (Vygotsky, 2010, 

tradução de Vinha). 

Compreendemos que o desenvolvimento dos sujeitos, que se dá a partir 

da sua inserção no meio cultural e é mediada pela linguagem e por 

instrumentos socioculturais à disposição do sujeito na relação com os outros e 

com o meio, permite a ele um processo de apropriação das práticas sociais e 

culturais, ao mesmo tempo em que “converte” (Pino, 2010) esse material em 

funções humanas. Assim, dá-se a internalização do seu mundo cultural, 

estando a vivência implicada nesse processo de significá-lo, diante das 

situações criadas nessas relações. 

Para uma melhor compreensão da importância da vivência nesse 

processo de significação do mundo, e de consequente ressignificação das 

experiências e do “material” humano a partir das vivências, faz-se necessário 

analisar a etimologia do termo russo para vivência, qual seja perejivánie. 

Segundo Pino (2010), “trata-se de um substantivo formado pelo prefixo pere- 

(através) e o verbo -jit’ (viver), que etimologicamente significa ‘viver através de’, 

ou seja, da experiência concreta”. 

Nas palavras do próprio Vygotsky, em tradução de Vinha (2010, p. 686), 

a vivência é delineada como: 
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Uma unidade na qual, por um lado, de modo indivisível, o meio, 
aquilo que se vivencia está representado – a vivência sempre 
se liga àquilo que está localizado fora da pessoa – e, por outro 
lado, está representado como eu vivencio isso, ou seja, todas 
as particularidades da personalidade e todas as 
particularidades do meio são apresentadas na vivência, tanto 
aquilo que é retirado do meio, todos os elementos que 
possuem relação com dada personalidade, como aquilo que é 
retirado da personalidade, todos os traços de seu caráter, 
traços constitutivos que possuem relação com dado 
acontecimento.  

 

Compreendemos que o elemento da experiência no cotidiano do 

Programa Lições de Cidadania se organizou através da interação com os 

sujeitos e com o meio, para que na caminhada os extensionistas pudessem 

entranhar aquilo que inicialmente eles estranhavam.  

Celebrando os três elementos apontados até aqui, fundantes na 

constituição do Programa, para que ele fosse como foi, passamos a tratar de 

nossa compreensão do fluxo da experiência educativa do Lições de Cidadania 

em si. 

Compreendemos, então, que apesar da inexistência de um conceito 

estático de “Lições de Cidadania”, a sistematização das práticas educativas do 

Programa nos mostrou na voz dos sujeitos que havia, enquanto um Sul, a 

intencionalidade dos processos de ressignificação do mundo, apresentados 

anteriormente.  

Uma palavra em especial, recorrentemente utilizada pelos sujeitos, se 

destacava. O termo “espirito”, utilizado por Jules em mais de uma oportunidade 

(“o espírito que a gente tinha naquela época era cativar”; “Porque a nossa 

ideia, o espirito do Lições era o seguinte”) e também presente nas palavras de 

Renato (“e a nossa ideia, a nossa preocupação, era que o pessoal que 

entrasse sentisse o espírito, né, do projeto”), era exatamente o elemento que, 

constituindo-se enquanto um liame subjetivo que organizava uma linha de 

pensamento para o fazer do Programa, suleava, por conseguinte, o caminho 

para a ressignificação do mundo pelos sujeitos. 

Na tentativa de compreender melhor como operava esse elemento que 

permeou o Lições desde a sua fundação e permaneceu presente nos diálogos 

e fazeres das gerações seguintes, buscamos na fala de Renato Martins (2013) 

a sua compreensão sobre o tema. Para ele, o espírito do Lições seria: 
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Essa questão de se despir dessa coisa do Direito, do 
encastelamento do Direito, achar que o Direito pode salvar o 
mundo, e que você vai na comunidade pra salvar os coitados 
que lá vivem, entendeu? Que você é superior intelectualmente, 
e que você vai contribuir com aquilo, vai doar o seu tempo, o 
seu esforço pra salvar os coitadinhos que tão morando no 
assentamento. Então a preocupação nossa era isso, era de 
saber que nós somos estudantes como qualquer um, como um 
estudante de Matemática, de Psicologia, de qualquer curso 
superior, e que vamos lá tentar construir alguma coisa com a 
comunidade, e aprender muito mais do que ensinar. Então 
essa era a ideia. Porque se o programa virasse algo 
burocrático perdia o sentido. Algo muito formal, algo de cima 
pra baixo. Perderia totalmente o sentido.  

 

Renato aponta essencialmente para a horizontalidade, numa concepção 

freireana, a qual nos referimos no capitulo três, e para o processo consciente 

do respeito e necessidade pela diversidade de saberes, associados à prática 

da extensão na comunidade. Esses são elementos constitutivos do “Espírito do 

Lições”, que suleou a experiência educativa do Lições de Cidadania. 

Sobre a operacionalização dessa experiência no mundo, Renato nos 

aponta qual o caminho trilhado pelo Programa: 

 

Era um compromisso nosso fazer com que cada vez mais os 
alunos que entrassem no curso pudessem ter a oportunidade 
de conviver com essa realidade. Eu lembro muito bem disso. 
[...] A gente tinha esse compromisso, de dizer: Ó, todo mundo 
que entra aqui, branco, de classe média, tem que conhecer a 
realidade de um assentamento que fica bem aqui, à uma hora 
da gente, em Ceará-Mirim. Eles têm que conhecer isso, porque 
a gente tem que mudar esse país.  
Então um dos nossos compromissos era esse, era mudar a 
realidade desse curso a partir do primeiro semestre, a partir 
dos primeiros dias. Então você era bombardeado com aquilo. 
Olha: Nós vamos no assentamento, quem quiser ir, a Van está 
livre, então o pessoal chegava, assinava o nome, ia simbora, 
chegava lá, se dava conta de um novo mundo. Que você nunca 
tinha visto, que você não sabia que existia! Criança passando 
fome, uns meninos de pés descalços, tudo jogando bola e a 
poeira subindo, as mulheres reclamando porque apanharam do 
marido, o marido embriagado. Então essa realidade era muito 
forte pra eles, esse impacto era muito forte, e a gente sentia 
que mudava completamente. Aí o quê que a gente fazia: 
Levava o pessoal e quando eles voltavam, voltavam 
defensores dos Direitos Humanos, e querendo intervir, com o 
espírito do Lições. É isso que eu digo que é o espírito, 
entendeu?  
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[...] 
Todo mundo achava assim um negócio meio estranho. Um 
curso elitista vai ter essa história de assentado? Assim... quer 
dizer, é um negócio meio estranho, todo mundo 
desconversava, entendeu? Pelo menos os professores que a 
gente conversava, a gente ia atrás. Até pra assinar esse 
projeto [...] Era difícil os professores se comprometerem pra 
assinar.  
E a gente venceu essa batalha quando começamos a ganhar 
os alunos. [...] isso começou a se multiplicar. Então a gente não 
deixava espaço pra eles se contaminarem [...] entendeu? Já no 
primeiro... na primeira semana de aula, a gente já 
bombardeava. E aí chegava uma galera perguntando “como é? 
quero ir” e tal. A gente arrumava lugar e aí dava um jeito do 
pessoal visitar a comunidade. Isso criou vários vínculos. Tem 
grupos que até hoje vão lá. Isso foi importante. 
E aí surgiu muita gente, né? A política dentro do curso mudou 
completamente. O Centro Acadêmico era dominado pela pauta 
conservadora, pelo pessoal voltado ao próprio curso, de fazer 
seminário pra erudição, pra chamar o pessoal da Europa, dos 
Estados Unidos, disso tudo. A gente achava isso errado, é 
tanto que a nossa ideia era montar um evento, trazer o pessoal 
da comunidade pra dentro da Universidade. A ideia da gente, 
quando a gente montou esse evento, era colocar os 
assentados na primeira fila, na primeira cadeira e colocar o 
reitor na fila de baixo. Entendeu? Chamar o reitor pra não subir 
à mesa. Isso foi uma confusão grande, porque o reitor não 
pode, num evento, deixar de subir à mesa. Pelo protocolo lá do 
cerimonial, entendeu? A ideia da gente era “vamo montar a 
mesa. Dona Maria do assentamento São Sebastião, fulaninho 
e tal”. Botar os assentados na frente e deixar o reitor sentado 
na plateia. Isso aí foi uma confusão grande. Eu nem lembro 
desse evento, se realmente ocorreu, mas o planejamento, a 
gente planejou. Tá concebendo a ideia que era, a mudança de 
paradigmas? Isso tudo por um grupo de alunos, que eu não sei 
de onde surgiu, mas a gente começou a se revoltar ali, com 
aquela realidade. A ideia da gente era mudar [...], então vamos 
começar a agregar pessoas pra mudar [...], e o embrião disso 
tudo era o Lições, entendeu? Era o pessoal que tava 
contagiado com a ida ao assentamento, com essa mudança, 
que tava lendo Paulo Freire... então foi esse pessoal que 
começou a mudar esse paradigma aí.  

 

Compreendemos que a proposta educativa apresentada pelo Lições 

estava comprometida com a mudança do mundo tal e qual havia sido 

constatado pelos extensionistas e que o caminho para executá-la passava pela 

ressignificação deste mundo através da leitura implicada da conjuntura, 

mediatizada pela experiência (“A gente tinha esse compromisso, de dizer: Ó, 

todo mundo que entra aqui, branco, de classe média, tem que conhecer a 

realidade de um assentamento”; “Eles têm que conhecer isso, porque a gente 
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tem que mudar esse país”), numa correlação de forças em que era prioridade o 

foco na disputa ideológica pelo curso de Direito e pelos estudantes (“um dos 

nossos compromissos era esse, era mudar a realidade desse curso a partir do 

primeiro semestre, a partir dos primeiros dias”; “Então a gente não deixava 

espaço pra eles se contaminarem48”), para que se realizasse uma mudança de 

um dado modelo de Direito, de Universidade e de Mundo (“Tá concebendo a 

ideia que era, a mudança de paradigmas?”). 

Colaborando em nossa compreensão sobre aquilo que estava posto 

anteriormente ao Lições e qual seria esse processo de mudança de 

Paradigma, Lívia (2013) apontou que: 

 

historicamente a gente sabe que o curso de Direito ele é um 
curso muito voltado pras elites, é um curso extremamente 
conservador, né, que hoje ele já vem ganhando ou pelo menos 
vem se tentando dar uma nova cara pra ele, e quando eu 
descobri que o Lições existia eu fiquei: Caramba, sério, assim, 
será que eles fazem mesmo isso, realmente existem pessoas 
dentro do Direito que têm esse tipo de discussão? Se 
preocupam com a Educação? Não só com a coisa legalista, 
que é o que eu acho que a gente vê mais comumente por aí, e 
assim, eu acho que a jogada do Lições era uma coisa de tentar 
primeiro fazer do Direito uma coisa visível pras pessoas. 
Praquelas pessoas que estavam nos assentamentos, pra 
galera das escolas públicas que a gente também fez 
intervenções. De eles poderem enxergar a instrumentalidade 
do Direito na vida deles e que eles, não só o advogado, mas 
que eles poderiam ser operadores do Direito na vida deles. De 
usar aquilo em prol de melhoras não só individuais, mas 
principalmente coletivas, assim, de que juntos e através da 
educação, através da reflexão sobre a vida deles, sobre as 
questões políticas, geográficas, espaciais, que eles pudessem 
caminhar. Então eu acho que foi uma ideia muito bem 
colocada, acho que no tempo certo, e vendo hoje a proporção 
que o projeto tomou, né, você percebe a contribuição que esse 
projeto que começou assim como uma coisa pequena, né, que 
lógico que eu acho que tinha uma visão ambiciosa, porque 
assim você mudar um paradigma de pensamento, você mudar 
uma mentalidade, é uma coisa grande. É grandiosa. E foi 
basicamente o que as pessoas que estavam iniciando ali se 
propuseram. Então, graças a isso, hoje a gente vê o projeto 
sendo reconhecido não só dentro do curso de Direito, mas 
dentro da UFRN, e na cidade, em Natal e em outros lugares 
também, né, então é um legado, é uma força assim, geradora, 
enorme! É muita coisa! 

                                                             
48

 O termo “contaminarem” presente na fala de Renato, se refere a introjeção por parte dos 
estudantes de Direito dos elementos mantenedores do que está posto, em certa medida o polo 
ideológico opositor àquilo que era pautado pelo Programa. 
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Compreendemos ainda, que a necessidade da existência de um projeto 

como o Lições de Cidadania se evidenciava na observação do estranhamento 

apontado por Renato (“Todo mundo achava assim um negócio meio estranho. 

Um curso elitista vai ter essa história de assentado? Assim... quer dizer, é um 

negócio meio estranho, todo mundo desconversava, entendeu?”) e da surpresa 

relatada por Lívia (“Caramba, sério, assim, será que eles fazem mesmo isso, 

realmente existem pessoas dentro do Direito que têm esse tipo de 

discussão?”).  Justamente em função desses elementos dissonantes e desses 

sujeitos que não se encontravam sintonizados com o modelo posto é que foi 

possível a construção do Programa, tal e qual aponta Artur: 

 

Eu acho que é meio que natural, sabe, no curso de Direito, 
nascer uma ideia como o Lições. Não por causa da estrutura 
do Direito, não por causa... mas justamente pelo curso ser tão 
conservador. E aí é que eu acho que as pessoas que não são 
desse jeito, que não seguem esse padrão conservador, elas se 
organizam e se destacam dentro desse bolo de 
conservadorismo que é o curso de direito, e a galera que tem 
um pensamento diferente ela vê que tem que fazer alguma 
coisa pra mudar também o curso. Acho que o Lições tem 
também esse papel de mudar o curso. E a galera que foi atrás 
disso, de criar o Lições e transformar o Lições para o que é 
hoje, percebeu isso. O dever que essas pessoas que 
pensavam diferente, viam o Direito de uma maneira diferente, 
tinham de mudar o próprio curso de Direito e o papel que o 
Lições teria dentro dessa mudança do curso de direito, né, 
dentro da mudança do ensino jurídico, e é aquela história... tem 
também outra coisa que meche muito: a gente vê o seminário 
de integração. Muita gente que entra fala: Porque é que você 
entrou no Direito? "Não, porque eu quero fazer justiça no 
mundo, não sei o que"... e faz aquele discurso, né. Sendo que 
aquelas pessoas mesmo antes do Lições podiam ter o ideal de 
justiça que é ali somente o da classe dele, porque é o que ele 
conhece, a prática de alteridade deles é com quem ele 
conhece, é com a classe média, é com a classe alta. Ele não 
conhece a pobreza. E aí essas pessoas, com o Lições, elas 
conseguem construir essa prática de alteridade diferente, e 
essa concepção de justiça também diferente. No direito tem 
muita gente que entra pra fazer concurso, né. Tem muito esse 
viés concurseiro. Mas tem gente que entra e "Não, eu quero 
fazer justiça." E aí vê no Lições um outro modo de fazer uma 
outra justiça, uma outra concepção de justiça, né. 
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Buscamos ao longo de nossa pesquisa compreender o que 

objetivamente, e a partir de suas falas, havia mudado, e ainda, em que, na 

compreensão desses sujeitos, o Programa contribuiu para a reorganização e 

ressignificação do mundo. Acreditamos que o diálogo, que melhor nos 

apresentou resposta para essas questões, sendo travado por Fernandinho, 

Denis, Artur e Magnus (2012), nos apontou que: 

 

Fernandinho – Talvez dois sentimentos definam bem o que é 
que motiva a gente a continuar aqui, que é: a justa raiva e a 
esperança. E é interessante o trabalho de extensão, porque o 
contato com a realidade só faz aumentar a justa-raiva. E isso 
cria motivação pra você continuar trabalhando. Agora você só 
continua trabalhando se você tiver esperança. Esperança de 
um mundo melhor, né. E é interessante, isso. Muito 
interessante pra mim. A primeira vez que eu visitei o 
Leningrado, assim, foi aquele deslumbramento, né, de 
conhecer a comunidade, e tal. [...]Aí quando eu fui, e comecei a 
ir pros encontros, e comecei a ver a realidade, os problemas, e 
tudo o mais, isso aumentou a justa-raiva, né. Então, na medida 
em que ia aumentando a justa-raiva, eu queria ir mais pros 
encontros, me apropriar mais de tudo, e trabalhar mais. Foi 
crescendo, sabe? A experiência de extensão, a vontade de 
continuar no Lições. Agora não adianta eu continuar aqui se eu 
não tiver esperança de que a gente pode superar essa 
realidade. Esse estado de coisas, né. Pra um mundo melhor. 
 
Denis – Estar no Lições é parte do projeto de transformação do 
mundo que eu quero, né. Como Artur falou, também. Porque 
assim, hoje eu acredito que como a gente vive, não existe lugar 
pra todos buscarmos o ser-mais de Paulo Freire, pra todos 
buscarmos um mundo onde possamos ser efetivamente livres, 
mesmo que não seja só essa liberdade de fora das prisões, 
mas sim efetivamente livre pra buscar realizar o que a gente 
deseja. Então eu enxergo o Lições, a finalidade do Lições, é 
servir a esse mundo, né, servir à transformação desse mundo. 
E assim, servir em dois pontos, principalmente: que é a 
transformação dos extensionistas que compõem o Lições, e a 
transformação da população com a qual a gente trabalha. 
Lógico que esse não é um trabalho de formação completa das 
pessoas, até porque a gente nunca se forma completamente, 
né, a gente tá sempre aprendendo, mas é um primeiro passo, 
né. O Lições é um primeiro passo nesse sentido, no caminho 
desse mundo diferente, esse mundo diferente que, pra existir, 
precisa existir pessoas diferentes pra mudá-lo. E aí eu vejo no 
Lições essa ferramenta. Essa ferramenta de mudança de 
pessoas aqui dentro, continuo por causa disso, pra tentar 
formar novos quadros, e pra tentar, a partir do diálogo com as 
comunidades, também formar novas pessoas a serviço desse 
projeto de mundo que eu enxergo hoje: um projeto de mundo 
onde a gente possa ter espaço pra todos, mesmo. E pra todas. 
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Artur – uma coisa é assim, a gente vai, a gente assiste 
televisão, a gente vê Profissão Repórter com as mulheres lá, 
no cárcere, né. Aí você se sensibiliza, não sei o que, né. Agora 
quando você vai lá na comunidade, você vai lá no presídio, 
você vê aquela situação, você sente o cheiro do presídio, você 
conversa com aquelas pessoas, você vê, você toca naquelas 
pessoas, é uma nova forma de compreender, é compreender 
com outros sentidos que não só a leitura, que não só a visão. E 
aí é impossível você ver aquela situação e não conseguir 
pensar: "Pô, eu tenho que fazer alguma coisa." E é isso que 
move dentro do Lições. Ao ver aquilo eu não posso não fazer 
alguma coisa.eu não consigo ver aquilo e ficar parado! É 
impossível você ver aquela situação, você ver uma criança lá 
morrendo e tomando paracetamol pra morte dela, e você ficar 
parado. Não dá pra ficar parado com isso. E é isso que me 
move a continuar no Lições: conseguir continuar me 
indignando com essas coisas, entendeu? É impossível você 
ficar resignado com essa situação. Uma coisa que me motiva 
muito a continuar no Lições também, é saber que a gente não 
tá fazendo um trabalho assistencialista. Que a gente não vai 
chegar lá na comunidade pra dizer que o pessoal... que o 
menino lá que Fernandinho até botou num post lá, de um 
menino que não anda porque está com bicho de pé. "Ah, 
vamos tratar do menino!" Quer dizer, vamos tratar do menino 
sabendo que nós vamos ficar tranquilos, mas sabendo que tem 
25 milhões de meninos daquele jeito no mundo, entendeu? 
Acho que o trabalho do Lições pensa nisso: não basta que se 
acabe com os bichos dos pés de um menino. Tem uma ruma 
de menino no mundo que vai continuar com bicho de pé. O que 
me motiva a ficar no Lições é justamente tentar mudar a 
realidade e sair dessa perspectiva. 

Magnus – Essa vontade de mudar o mundo que tem se 
repetido nas falas não havia dentro de mim, antes de eu entrar 
dentro do Lições. Talvez tivesse assim como um embrião, lá. 
Porque é meio incômodo você estar na realidade, viver a 
realidade é um tanto incômodo. Talvez essa vontade de mudar 
houvesse dentro de mim mas como embrião, tá ligado. E por 
que eu continuo no Lições hoje? Foi porque essa vontade de 
mudar o mundo, que não havia dentro de mim de fato, que 
surgiu depois de estar vivendo a realidade... porque o que é 
que eu compreendo, é que tipo, todas as outras ações que 
havia no mundo, pra mim, antes de viver a comunidade e estar 
junto com os sujeitos que eram oprimidos, era muito abstrato 
pra mim. Sempre que eu era mais novo, era muito abstrato. 
Apesar de eu ser pretinho, o máximo de opressão que eu sofria 
era ouvir "ah, o seu cabelo é ruim", tipo, que é foda, mas no 
meu tempo, dentro da minha juventude, eu não via como algo 
"Pô, que opressor". Não enxergava isso; eu não me sentia 
oprimido. Então as opressões sempre foram num meio muito 
abstrato. Uma vez entrando no Lições e vivendo as 
comunidades que têm os seus direitos violados, sujeitos que 
têm seus direitos violados, vivendo junto mesmo, assim, não 
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apenas de tá passando e ver gente pedindo grana, ou então na 
TV, como no caso dos apenados... Não. Uma vez quando a 
gente foi pro Lênin a gente tava vivendo com aquela galera do 
Leningrado. Criou-se um vínculo de verdade. Então as 
opressões no mundo se tornaram muito mais concretas. E essa 
concretude das opressões fez com que surgisse e se 
expandisse dentro de mim, e me encharcasse de vontade de 
mudar o mundo. De inconformismo com tudo isso. Então eu 
acho que eu continuo no Lições exatamente porque surgiu isso 
em mim, essa vontade, essa inquietude, não aceitar que haja 
uma naturalização das opressões. Por exemplo, essa parada 
de eu achar normal dizerem que o meu cabelo era ruim, tá 
ligado? Era uma parada muito naturalizada. Era uma coisa que 
eu não via como algo diferente. Era de boa. Então as 
opressões vieram se tornando concretas. Tanto as opressões 
que eu sofria enquanto negro, quanto a opressão dos outros. 
Eu não tinha um projeto de mundo, que hoje eu tenho. Hoje eu 
vejo muito claramente o que eu quero pro mundo, que antes do 
Lições e antes de militar em outros espaços também não havia 
pra mim. [...] Eu não militaria em nenhum espaço, seja em favor 
de Direitos Humanos, ou em favor de uma sociedade diferente, 
a favor do socialismo, não militaria se não fosse pelo Lições.  

 

Finalmente, enquanto sujeito implicado e que participou de toda essa 

construção, peço licença para assumir aqui a minha voz. O que vi e aprendi 

desde o ano de 2007 até o ultimo dia de existência do Lições de Cidadania, 

revisitado, agora enquanto pesquisador, nas páginas dessa dissertação, foram 

os primeiros passos na construção de um Curso de Direito, uma Universidade, 

um País realmente democrático, descolonizado e com voz, conforme eu 

acredito. Estudantes que inspirados por Paulo Freire, em conceitos como 

Horizontalidade e Autonomia, que escolheram o lado dos Oprimidos, para a 

partir deles e com eles dizerem o mundo... foi realmente inspirador.  

Conforme afirmei anteriormente, este foi só o primeiro passo na 

compreensão desta experiência educativa. Oxalá que outros desejem seguir 

por estas veredas e nos ensinem mais e mais sobre os diversos elementos 

deste Programa e também daquilo que renasceu de si, o Motyrum. 

Termino este texto com aquilo que foi mais presente e importante nesta 

construção. A palavra autêntica dos sujeitos: 

 

Em 13 de maio de 201249, Fernando Régis escreveu: 

                                                             
49

 E-mail enviado ao grupo de e-mails do Lições de Cidadania 
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Há certas experiências e emoções que só o trabalho de 

extensão popular pode nos proporcionar enquanto estudantes 

universitários. É por isso que eu venho aqui compartilhar com 

vocês um momento marcante que o núcleo urbano viveu hoje. 

Visitamos algumas comunidades, e a realidade delas é 

completamente chocante. 

 

É difícil ver uma criança engatinhando na areia sem conseguir 

ficar em pé, porque seus pés estão pretos de bicho-de-pé, e 

não ficar sensibilizado. Isso é só um exemplo que mostra que 

há muito de dignidade humana sendo ferida. A demanda é 

grande, companheiros! 

 

Passei o caminho de volta pra casa pensando bastante. Agora 

faz sentido demais aquele debate que o Lições teve na 

vivência do ano passado, sobre o crescimento do programa. Eu 

sonho que a universidade seja repleta de extensionistas, de 

núcleos de extensão popular, para que ela conheça a realidade 

da qual se mantém alheia, e nos seus bancos de ensino se 

possa debater de fato essa realidade e pensar os seus 

problemas. 

 

Essa experiência que nós vivemos no programa é riquíssima. 

Termino o dia impregnado de realidade, de justa-raiva, de 

humanidade. TAMO JUNTO!!! 

 

E estamos mesmo! 
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Anexo 01 

Projeto do Lições de Cidadania submetido ao edital Pacificar 
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PROGRAMA RECONHECER 2006  

Ressignificando o ensino de direito e construindo práticas emancipatórias 

 

 FORMULÁRIO DO PROJETO BÁSICO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA (Titulo) Período de Execução 

 
LIÇÕES DE CIDADANIA 

Início 

10/07/2006 

Término 

22/12/2006 

Valor Total  Solicitado(em R$) Proposta em andamento 

R$ 36.250,00 (   ) Sim        ( x ) Não 

Outras fontes de financiamento (discriminar os itens 

financiados e sua aplicação nas ações e estimar em R$) : 

 

 

 

2. DADOS DA INSTITUIÇÃO  

Nome da instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Dirigente: JOSÉ IVONILDO REGO 

 

Endereço: AV. SENADOR SALGADO FILHO, N. 3000, CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

 
Bairro: Lagoa Nova Cidade: Natal Estado: RN CEP: 59072-970 

 

Telefone(s):  84/3215-3145 

 

Fax: 

 

Página na internet (home 

page): 

www.ufrn.br 
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Endereço eletrônico (e-mail): 

 

 

3. COORDENADOR(A) GERAL DA PROPOSTA 

Nome completo: Fabiano André Souza Mendonça 

 

Titulação: Doutor Área(s): Direito Constitucinal 

 

Telefones (incluindo celular e fax): (84) 3208-

9198 / 3215-3178 / 9987-8758 

Endereço eletrônico (e-mail): 

mendonca@ufrnet.br 

É  coordenador(a) de outro(s) projetos? 

(   x    ) Sim. Quais: Coordenador do Núcleo de Estudos Constitucionais da UFRN e 

do Projeto Ligas Jurídicas. 

(       ) Não 

Professor adjunto II da UFRN; Mestre e Doutor em Direito Público pela 

UFPE; Pós-Doutorado pela Universidade de Coimbra – Portugal, com pesquisa em 

Direito Constitucional e Economia; Membro da base de pesquisa Direito, Sociedade e 

Estado da UFRN; Coordenador do Núcleo de Estudos Constitucionais da UFRN. 

Já coordenou diversos projetos de extensão, entre eles oito na área de 

Direito e Cidadania (Construindo a Cidadania, DCFE, Ligas Jurídicas, Ação de Direito 

e Cidadania I e II, na UFRN e Direito e Cidadania, na Universidade Potiguar – UNP). 

Ministrou diversas palestras e cursos de formação de multiplicadores em assessoria 

jurídica popular. Coordenou projetos de elaboração de cartilhas sobre cooperativismo. 

É ex-membro do Colegiado Nacional de Assessoria Jurídica Popular (CONAJU), 

vinculado ao movimento estudantil. 

                    

 

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Nome completo: Yanko Máricius de Alencar Xavier 

 

Telefones: (84) 3215-3461 / 9987-2316 

 

Endereço eletrônico (e-mail):  

ymxavier@ufrnet.br  

mailto:mendonca@ufrnet.br
mailto:ymxavier@ufrnet.com.br
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Atividades sob sua responsabilidade na execução do projeto: Gerir os recursos 

destinados por meio do programa e administrar a logística de implementação do 

projeto, além de colaborar, orientar e supervisionar as ações desta proposta.  

 

 

5. INFORMAÇÕES SOBRE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA EXECUÇÃO DA 

PROPOSTA (Informar  sobre o envolvimento de outras organizações ou entidades) 

Entidade: INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 

Superintendência do Rio Grande do Norte. 

Responsável: Paulo Sidney Gomes Silva 

Contato: (84) 4006-2122/2136. paulosidney@ntl.incra.gov.br 

Atuação: O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária possui a missão 

instuticional de “criar oportunidades para que as populações rurais alcancem a plena 

cidadania” e de promover a “inclusão social”. Desse modo, em razão da 

Superintendência do Rio Grande do Norte do INCRA ter um vínculo com 

assentamentos rurais oriundos de reforma agrária no Estado do RN, tal instituição 

contribuirá sobremaneira para a efetivação dessa proposta. 

                 Primeiro, designando membros da sua instituição que possam promover 

palestras e participar de grupos de discussões para os discentes envolvidos na 

execução da proposta, tratando sobre a experiência profissional, o conhecimento 

teórico e a vivência prática que envolve a atuação do INCRA perante os 

assentamentos rurais do Estado do RN, bem como acerca das necessidades que os 

moradores dessas localidades possuem na área dos direitos humanos (vide item 13.1 

Ações I e II). 

                 Depois, facilitando a realização dos mini-cursos sobre direitos humanos 

nos assentamentos rurais atendidos pela proposta (vide item 13.3 Ação III). Isto é, o 

INCRA além de permitir a realização de tais mini-cursos, entrará em contato com as 

lideranças locais para determinar quais as pessoas que participarão dos mesmos, e 

assegurará uma estrutura mínima para que os mini-cursos possam ser desenvolvidos. 

Por fim, a instituição ainda fornecerá materiais didáticos a serem utilizados nas ações 

desse projeto. 

 

mailto:paulosidney@ntl.incra.gov.br
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Entidade: IDEMA - Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do 

RN  

Responsável: Eugênio Marcos Soares Cunha  

Contato: (84) 3232 1993 – com a Sub Coordenadora de Planejamento e Educação 

Ambiental Marígia Mádje Tertuliano dos Santos. 

Atuação: O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do RN tem 

como missão institucional “promover a política ambiental do Rio Grande do Norte, 

visando o desenvolvimento sustentável, aproveitando as potencialidades regionais, na 

busca da melhoria da Qualidade de Vida da população”. 

Através da Sub-Coordenadoria de Planejamento e Educação Ambiental da 

instituição, ela agirá juntamente com todos os envolvidos na execução da iniciativa, 

buscando desenvolver uma proposta de educação na área de Direito Ambiental a ser 

implemetada por meio deste projeto. Para tanto, o órgão indicará representantes para 

realizar palestras e participar de grupos de debates que serão realizados durante a 

execução da primeira fase da ações I e II desta proposta (vide item 13.1 Ações I e II) 

e tratarão acerca da experiência na área de educação ambiental e do Diereito 

Ambiental como um todo. Por fim, a instituição ainda fornecerá material didático que 

será utilizado nas ações desta proposta.   

Entidade: Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região – Rio Grande do 

Norte 

Responsável: Éder Sivers 

Contato: (84) Fone 84-4006-2800 Fax 84-4006-2806. eders@prt21.gov.br 

Atuação: A Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região (PRT-21) – órgão 

integrante do Ministério Público do Trabalho e, por conseguinte, do Ministério Público 

da União, de acordo com Art. 128, I, a, da Constituição Federal – possui a 

incumbência constitucional de defender a ordem jurídica trabalhista e os direitos 

sociais. E, em parceria com esta iniciativa, procurará desenvolver uma proposta de 

educação na área de Direito do Trabalho e dos direitos sociais e humanos a serem 

implementados pelo projeto. 

                Para tanto, o órgão indicará um Procurador do Trabalho para realizar 

palestras e participar de grupos de debates que se realizarão durante a execução da 

primeira fase, ações I e II, desta proposta (vide item 13.1 Ações I e II) e tratarão 

acerca da experiência do combate ao trabalho infantil e do trabalho em condições 

análogas à de escravo, bem como acerca da atuação do Ministério Público do 

Trabalho na implementação dos direitos sociais e dos trabalhadores. Por fim, a 

instituição também fornecerá materiais didáticos a serem utilizados na execução das 

ações desse projeto. 

 

mailto:eder@prt21.gov.br
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Entidade: ONG Encanto Jovem 

Responsável: Alessandra de Oliveira 

Contato: Fone: (84) 3201-0772. (84) 9905-7365 

Atuação: A ONG Nova Mente, pessoa jurídica de direito privado, é uma associação 

sem fins lucrativos, de atuação em nível nacional, que, no Rio Grande do Norte, 

possui a missão de “contribuir para a  modificação de adolescentes e jovens, e  

promover os Direitos Humanos, com enfoque nos direitos sexuais e reprodutivos, 

através da arte-educação e de outras metodologias educativas” e realiza trabalhos 

perante jovens de 15 a 24 anos.  

A proposta do Lições de Cidadania é que, durante a primeira fase da ação I 

do projeto, os membros desta associação realizem palestras e participem de grupos 

de discussão junto aos discentes e docentes envolvidos na execução da proposta, 

tratando acerca de suas experiências práticas junto ao público que atende, para que, 

na segunda fase da referida ação, a equipe envolvida na proposta desenvolva um 

trabalho de pesquisa e reflexão sobre essa vivência prática. 

              Na execução da ação II do projeto (vide item 13.2 Ação II), os membros 

desta associação participarão do mini-curso de qualificação em direitos humanos, 

ministrado pelos executores da proposta. 

 

Entidade: ONG Nova Mente 

Responsável: Daniel Araújo Valença 

Contato: (84) 9117-9986 danielvalenca1@yahoo.com.br 

Atuação: A ONG Nova Mente, pessoa jurídica de direito privado, é uma associação 

sem fins lucrativos, com a finalidade social de “contribuir para a formação política e 

mobilização social de adolescentes e jovens”. Atualmente, realiza um trabalho 

educativo junto ao assentamento Arati, no município de Touros/RN, com jovens e 

adolescentes entre 14 e 21 anos de idade. 

A proposta da iniciativa Lições de Cidadania é que, durante a primeira fase da 

ação I do projeto (vide item 13.1 Ação I), os membros desta associação também 

realizem palestras e participem de grupos de discussão junto aos discentes e 

docentes envolvidos na execução da proposta, tratando acerca de suas 

experiências práticas de atuação perante o público que atende (moradores do 

supracitado assentamento rural), para que, na segunda fase da ação I do projeto 

(vide item 13.1 Ação I), a equipe executora da proposta desenvolva um trabalho de 

pesquisa e reflexão com base nessa vivência prática. 

Por fim, durante a implementação da ação II desta proposta (vide item 13.2 Ação 

II), os membros desta associação participarão de um mini-curso de qualificação em 

direitos humanos com duração de 24 horas/aulas, ministrado pelos discentes e 

docentes executores do projeto, com o intuito de promover uma melhor 

capacitação desses agentes sociais na área de direitos humanos e possibilitar que 

os mesmos possam ser propagadores dos ideais do projeto. 

 

mailto:danielvalenca1@yahoo.com.br
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6.RESUMO DA PROPOSTA  (no máximo 15 linhas)  

                   O Lições de Cidadania é uma proposta de pesquisa, extensão em duas 

áreas, qualificação educacional e ensino jurídico popular, de intervenção social e ação 

comunitária, de caráter transdiciplinar, que contempla os três eixos de atuação 

propostos pelo Edital nº 4, de 21 de março de 2006, do SESu/SECAD/MEC e 

DEPEN/MJ, e tem como objetivos: 1) a reflexão e a produção acadêmica acerca dos 

direitos humanos e fundamentais, tanto individuais quanto sociais, bem como do 

processo pedagógico-educativo do ensino jurídico popular; 2) a formação e 

qualificação educacional de novos agentes sociais capazes de propagar os ideais do 

projeto; e 3) a democratização do conhecimento jurídico, notadamente acerca dos 

direitos fundamentais, sociais e humanos, por meio de práticas pedagógicas que 

visem promover a cidadania, a dignidade, a autonomia e a liberdade da população 

moradora dos assentamentos rurais atendidos pelo projeto.  

 Através de uma metodologia que contempla a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, o Lições de Cidadania pretende atuar junto a cinco 

assentamentos rurais do Estado do RN, público alvo das “ações diretas de promoção 

dos direitos humanos” dessa proposta, e junto a trinta membros das associações 

parceiras da iniciativa e vinte alunos do curso de Direito da UFRN, com vistas de 

promover a qualificação dos mesmos, na área de direitos humanos. 

 

 

 

 

7. ATENDIMENTO AO(S) EIXOS(S)  (marcar o(s) eixo(s) de enquadramento da 

proposta) 

( X ) Formação e qualificação 

( X ) Publicação 

( X ) Ações em direitos humanos voltadas a comunidades 

 

8. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

GERAIS 

 

A proposta do projeto Lições de Cidadania tem como objetivo levar a 

efeito ações diretas e indiretas, a partir da realização de um processo de 

democratização do conhecimento jurídico, mediante implementação de ações que 

caracterizam-se como uma espécie de “alfabetização jurícica popular” na área de 

direitos sociais e humanos. Em razão disso, as ações de formação e qualificação 

de agentes sociais previstas pela proposta (ação II) têm a intenção de que estes 

possam multiplicar os ideais do projeto e que possam realizar outras atividades que 
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promovam os direitos humanos perante comunidades carentes, através da prática do 

ensino e de outra práticas. As atividades de pesquisa e publicação científica (ação I e 

IV) têm a pretensão de fomentar e de acrescentar algo à discussão acadêmica sobre 

o ensino jurídico em direitos humanos e dos direitos humanos em si. E, por fim, a 

ação direta junto aos assentamentos rurais, através de práticas pedagógico-

educacionais direcionadas para o ensino rural, será voltada diretamente para a 

democratização e a alfabetização jurídica. Não obstante, o presente projeto também 

apresenta objetivos periféricos, todavia, tão relevantes quanto estes. 

Também pretende-se com a implementação desse projeto, possibilitar 

uma melhor formação ética, social e humana de todos os envolvidos na sua 

execução, e, por consegüinte, promover um maior contato entre o mundo acadêmico 

e o social, entre a universidade e a sociedade. Trata-se do outro lado do processo de 

alfabetização jurídica popular, o qual implica um processo de humanização e de 

aprendizado tanto para o educador quanto para o educando, ao passo que, nas 

palavras de Paulo Freire, “Ninguém educa niguém, ninguém educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, Paulo. Pedagogia 

do Oprimido, Rio de Janeiro, 42ª ed., Paz e Terra, 2005). 

Em comunhão com a sociedade e com o homem/educando, através da 

prática pedagógica baseada no diálogo, os educadores (executores da proposta) 

humanizam-se. Essa experiência consistirá em um ganho ímpar para todos os 

envolvidos na execução do projeto, mormente, para os estudantes de direito que, ao 

passo que humanizam-se nesse processo de  

 

EIXO 1: FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

 

As ações previstas para formação e qualificação de agentes de agentes 

sociais possuem a intenção de capacitá-los para que possam propagar os ideais 

dessa proposta e desenvolver, com qualidade, outras atividades que promovam os 

direitos humanos, junto às comunidades que atuarem (vide ação II). No caso, 

pretende-se formar cerca de 50 agentes sociais, sendo 30 membros das 

organizações não-governamentais Encanto Jovem e Nova Mente, parceiras da 

proposta, e de outras ONGs que atuem na área da promoção dos direitos humanos; e 

20 estudantes de Direito da UFRN. 

 

EIXO 2: PUBLICAÇÃO 

 

As publicações que se enquadram no eixo 2 da proposta serão na forma 

de artigos científicos na área de direitos humanos e ensino jurídico popular (ação I), e 

de um documentário (ação IV). 

Objetiva-se produzir cerca de 20 artigos científicos sobre os temas 

discriminados a seguir. Eles serão publicados por meio das diversas formas de 

publicação acadêmica, e os que forem selecionados pelos docentes envolvidos na 

proposta serão reunidos no caderno Lições de Cidadania que será editado neste 

projeto.  
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Para produzir esses trabalhos, será realizado um trabalho de pesquisa 

nas áreas de direitos humanos e fundamentais, Direito Constitucional, do Trabalho, 

Previdenciário, e Ambienal, bem como acerca dos aspectos psico-pedagógicos da 

prática do ensino jurídico popular e rural, com vistas de enfrentar os seguintes 

problemas: 

 Alfabetização jurídica: definição, significados, implicações, e práticas 
pedagógicas necessárias a sua consecução; 

 A alfabetização jurídica e a promoção dos direitos humanos, da 
cidadania, inclusão social, autonomia e liberdade de comunidades 
carentes; 

 Direito e educação: meios de transformação da realidade social? 

 O ensino jurídico popular rural sobre direitos humanos: suas 
necessidades, objetivos e metodologia pedagógica; 

 Direitos humanos: tipos, classificação, definição, eficácia, efetividade, 
evolução histórica, e meios de proteção; 

 Direitos humanos e a proteção à mulher, idoso, criança e minorias; 

 Os direitos humanos e fundamentais concernentes à realidade social 
dos moradores de assentamentos rurais; 

 Os direitos sociais, a proteção jurídica ao trabalho, e a assistência 
social; 

 O combate ao trabalho infantil e em condições análogas a de escravo; 

 O Direito do Trabalho e Previdenciário do trabalhador rural; 

 O Direito Agrário e os assentamentos rurais; 

 A função social da propriedade rural e a reforma agrária; 

 A regulamentação jurídica das pessoas jurídicas de direito privado: 
associações; 

 Direito fundamental ao meio ambiente equilibrado; 

 Educação ambiental da população rural; e 

 As representações sociais dos sujeitos moradores dos assentamentos 
rurais do Estado do RN.  

 

Concomitante a esse trabalho de pesquisa com finalidades de produção 

acadêmica, pretende-se realizar um trabalho de pesquisa para fundamentação teórica 

e produção do material didático a ser utilizada na execução das demais ações da 

iniciativa. 

Já a publicação do documentário Lições de Cidadania tem a finalidade de 

demonstrar os ideais e resultados do projeto através de outro meio que não o trabalho 

científico, e para um público mais abrangente (vide ação IV). 

 

EIXO 3: AÇÕES EM DIREITOS HUMANOS VOLTADAS A COMUNIDADES 

 

Por fim, pretende-se realizar ações que possam concretizar diretamente a 

finalidade de democratização do conhecimento jurídico acerca dos direitos 

humanos, por meio de práticas pedagógicas que visem promover a cidadania, a 

dignidade, a autonomia e a liberdade do público alvo do projeto (ação III). Para tal, 

objetiva-se realizar 5 mini-cursos, em 5 assentamentos rurais do município de 

Ceará-mirim/RN (vide item 10), cada um com 40 horas/aulas de duração. 



191 
 

Os referios mini-cursos tratarão sobre os direitos humanos de um modo geral, suas 

garantias e formas de proteção jurídica, os direitos humanos assegurados às 

minorias étnicas e raciais, à mulher, ao idoso, e à crinca e ao adolescente, bem 

como acerca dos direitos sociais como um todo, dando destaque ao Direito do 

Trabalho e Previdenciário, e ainda sobre os direitos e deveres em relação ao meio 

ambiente (promovendo um trabalho de concientização ecológica), a função social 

da propriedade rural, a reforma agrária, e o Direito Agrário. 

 

 

9. JUSTIFICATIVA (Importância, relevância institucional e social da proposta)  

                                         

O Brasil vive no atual momento histórico, a tentativa de incorporar à democracia 

política reinstaurada após o fim da ditadura militar, a democracia de acesso à renda e 

à informação sem os quais a plenitude democrática estará sempre comprometida. 

Urge, portanto, implementar as estruturas, instituições e princípios ínclitos ao Estado 

Democrático de Direito insculpidos na Constituição cidadã de 1988. Todavia, a busca 

por essa consolidação enfrenta inúmeros óbices, entre os quais destaca-se a gritante 

desigualdade social que proporciona a exclusão de grande extrato populacional do 

acesso aos direitos sociais e humanos e da participação atuante no processo político. 

A marginalização do povo da vida política do país é fruto do desenvolvimento histórico 

brasileiro, e pode ser constatada tanto na sua fase monárquica, quanto na sua fase 

republicana, o que é pior tendo em vista que, no Brasil, essa transição não 

repesentou uma ruptura com a estrutura social anterior que pudesse promover a 

inclusão do povo. Acerca do assunto, o historiador José Murilo de Carvalho chega a 

afirmar que: 

A ausência de povo, eis o pecado original da 

República. Esse pecado deixou marcas profundas 

na vida política do país. Quando, em meio à crise 

de nossos dias, assistimos ao aumento da 

descrença nos partidos, no Congresso, nos 

políticos de que se trata se não da incapacidade 

que demonstra até hoje a República de produzir 

um governo representativo de seus cidadãos?  

(CARVALHO, José Murilo de. O pecado original da 

república: como a exclusão do povo marcou a vida 

política do periodo republicano até os dias de hoje. 

Revista de história da biblioteca nacional. v.1, n.5, 

p. 20-24. nov. 2005. p.24).  
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Grande parcela da sociedade brasileira também é alijada do acesso aos 

direitos sociais e humanos, conquistas sociais garantidas e tuteladas 

constitucionalmente. De modo que, boa parte da população não tem moradia, 

emprego digno, nem tampouco dispõem de um sistema de saúde adequado, ou de 

assistência social, ou seja, o quadro de agressão aos direitos humanos é caótico e de 

conhecimento de todos. Não obstante, vale ressaltar que isso significa que boa parte 

da população brasileira não tem acesso à cidadania.E, sobre esse tema, 

compartilhamos novamente do entedimento de José Murilo de Carvalho que defende 

que: “A ausência de uma população educada tem sido sempre um dos principais 

obstáculos à construção da cidadania civil e política”. (CARVALHO, José Murilo de. 

Cidadania no Brasil: o longo caminho. 6ª ed. Civilização Brasileira. Rio de Janeiro. 

2004. p.11). O exercício da cidadania demanda, sobretudo, o conhecimento. Só 

podem exercer seus direitos e deveres civis, políticos e sociais aqueles que têm o seu 

conhecimento. Todavia, a educação tem sido negligenciada historicamente em nosso 

país, mormente, a educação jurídica popular, vez que o meio jurídico tem dispensado 

pouco interesse frente as necessidade desse tema. 

Por outro lado, existe outro problema que a comunidade jurídica vem se 

queixando há um certo tempo e com razão, que é o afastamento das faculdades, 

estudantes e profissionais de direito da sociedade e dos seus anseios.Diante desse 

contexto, iniciativas como o PROGRAMA RECONHECER 2006 despontam como 

alento e desaguadouro prático dos sentimentos forjados no meio acadêmico de 

efetivar-se como instrumento da inserção social. E a presente proposta legitima-se, 

principalmente, pela convicção de que o Direito e a educação são agentes capazes 

de modificar a realidade social e de promoverem, em comunhão com a sociedade, 

o exercício da cidadania, a autonomia, a liberdade, a inclusão social e o respeito à 

dignidade da pessoa humana. Esse projeto justifica-se pelos dois lados do sobredito 

problema. Primeiro, porque tem o objetivo de promover os direitos sociais e humanos 

e a cidadania com base na educação jurídica popular, e, depois, porque possibilitará 

que todos aqueles envolvidos no projeto tenham uma formação mais humana, ética e 

comprometida com a sociedade, aproximando o conhecimento produzido na 

academia dos anseios desta. 
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A inclusão social e a ampliação do acesso à justiça (esta entendida aqui no 

sentido de inclusão jurídica), são problemas que a sociedade brasileira necessita, 

imperiosamente, enfrentar com urgência. Assim sendo, o ensino jurídico popular 

possui relevância incontestável, pois só quem conhece seus direitos pode lutar pela 

sua efetivação. Mormente em um Estado Democrático de Direito, no qual o exercício 

da cidadania demanda o domínio de um conhecimento, mesmo que básico, acerca da 

estrutura jurídico-estatal em que o cidadão está envolto. 

As intituições governamentais e as Universidades, por fim, têm que assumir 

suas incumbências e cumprir, com sua responsabilidade social, o intuito de efetivar 

esses objetivos para modificar a realidade brasileira. 

 

EXPERIÊNCIA DE PROJETOS ANÁLOGOS 

 

Em razão das supracitadas justificativas, o curso de graduação de Direito da 

UFRN, junto com o Centro Acadêmico Amaro Cavalvanti, entidade representativa dos 

estudantes de Direito da UFRN, já desempenha trabalhos na área de educação 

jurídica popular há um certo tempo, através, inicialmente, do projeto DCFE (Direito, 

Cidadania e Funções do Estado) e, atualmente, do Lições de Cidadania. 

A edição 2005.2 do projeto de extensão Lições de Cidadania contou com a 

participação de 12 grupos, com um total de 60 estudantes de Direito da UFRN que 

realizaram palestras acerca do “Poder Judiciário e as Funções Essencias à Justiça”, 

beneficiando cerca de 800 pessoas, entre jovens e adultos, das escolas públicas de 

Natal/RN. 

E a edição 2006.1 do projeto está em andamento sob a coordenação da 

professora Maria dos Remédios Fontes e Silva, docente também envolvida nessa 

proposta. Os temas abordados serão o acesso à justiça e os Juizados Especiais 

Cíveis, e o Direito Ambiental. Para execução do projeto do primeiro tema, fechou-se 

parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, através da Justiça 

Itinerante, serviço no qual os juízes do Juizado Especial Cível deslocam-se, em 

veículo devidamente equipado, a comunidades carentes de Natal prestando serviços 

inerentes a este órgão jurisdicional. O segundo tema conta com a parceria do Instituto 

de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do RN, através da Sub-

Coordenadoria de Planejamento e Educação Ambiental. Já foram inscritos cerca de 

35 grupos de alunos de Direito da UFRN, sendo cada grupo formado de 4 a 6 

membros, e o projeto terminará em 30 de junho deste ano. 

JUSTIFICATIVAS ESPECÍFICAS 

Eixo 1: Formação e Qualificação 

A formação e qualificação de agentes sociais (ação II) legitima-se pela 

necessidade de se capacitar agentes sociais multiplicadores dos ideais desse projeto, 

que possam implementar ações voltadas para a implementação dos direitos 

humanos, com qualidade. 
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Eixo 2: Publicação 

As publicações dos trabalhos científicos e do caderno Lições de Cidadania 

(ação I), bem como do documentário com mesmo nome (ação IV), justificam-se pela 

imperiosidade de fomentar e de contribuir com algo novo tanto para a comudidade 

acadêmica como para a não-acadêmica, acerca acerca dos direitos humanos e do 

ensino jurídicos popular, chamando a atenção para a importância dos temas. 

 

Eixo 3: Ações diretas em direitos humanos voltadas a comunidades 

Os mini-cursos sobre direitos humanos nos assentamentos rurais (ação III) 

legitimam-se pela imperiosidade de se democratizar o conhecimento jurídico, de se 

deflagrar um processo de alfabetização jurídica na área dos direitos humanos e 

sociais, e de se promover a cidadania, autonomia, liberdade, inclusão social e a 

dignidade das pessoas humanas moradaroras dos assentamentos rurais atendidas 

pelo projeto. 

 

 

10. ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA (Definir a área geográfica e o público implicado 

no desenvolvimento da proposta - perfil social, econômico e cultural da localidade, se 

possível) 

 

 

Eixo 1: Formação e qualificação 

 

         A ação II (item 13.2), qual seja, a ação de formação e qualificação de agentes 

sociais, terá como público alvo cerca de 50 pessoas de classe média com formação 

educacional superior ou superior incompleta, moradoras de Natal/RN. Dentre elas, 

cerca de 30 serão membros das ONGs Encanto Jovem e Nova Mente, parceiras da 

iniciativa, e de outras ONGs que atuem na área de direitos humanos, e 20 serão 

discentes do curso de direito da UFRN.  

 

Eixo 2: Publicação 

 

As publicações propostas nesse projeto serão de 3 tipos, atingindo, cada 

uma, determinado público alvo. 

Os artigos científicos a serem publicados nos diversos meios de publicação 

acadêmica e os reunidos no caderno Lições de Cidadania (ação I) serão destinados 

primordialmente para o meio acadêmico em geral, e especificamente para os 

pesquisadores nas áreas de direitos humanos, ensino jurídico popular e ensino rural, 
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servirá de meio consultivo para estudantes e profissionais de diversas áreas, e 

pretende-se que se constitua em uma fonte científica para futuras ações ligadas aos 

direitos humanos, ensino jurídico popular, e ensino jurídico no campo. 

Os materiais didáticos produzidos para subsidiar as ações II e III do projeto 

serão destinados aos agentes sociais supramencionados e qualificados, e aos 

assentados descritos a seguir. 

Por fim, a produção de um documentário sobre o projeto destinar-se-á para 

a propagação das idéias e resultados do projeto ora proposto para instituições de 

esino, entidades governamentais e não-governamentais que realizem ações em 

promoção dos direitos humanos, emissoras universitárias e demais instituições 

interessadas, bem como em festivais de cinema. 

 

 

 

Eixo 3: Ações em direitos humanos voltadas a comunidades 

 

        Os mini-cursos sobre direitos humanos em assentamentos rurais (ação III, item 

13.3 da proposta) terão como público alvo cerca de 250 assentados com idade 

superior a 16 anos, de 5 assentamentos do município de Ceará-mirim/RN.  

        Em parceira com o INCRA, foram selecionadas os seguintes assentamentos:  

1) Assentamento São Sebastião, assentamento federal localizado no 
município de Ceará-Mirim, com área de 3.117,7235 Ha, e 239 famílias 
assentadas;  

2) Assentamento Riachão II, assentamento federal localizado no município 
de Ceará-Mirim, com área de 1.740,1119 Ha, e 113 famílias assentadas; 

3) Assentamento Espírito Santo, assentamento federal localizado no 
município de Ceará-Mirim, com área de 2.114,9922 Ha, e 130 famílias 
assentadas; 

4) Assentamento Rosário, assentamento federal localizado no município de 
Ceará-Mirim, com área de 1.550,6225 Ha, e 120 famílias assentadas; e 

5) Assentamento São José-Pedregulho, assentamento federal localizado no 
município de Ceará-Mirim, com área de 847,8735 Ha, e 100 famílias 
assentadas. 

        Tratam-se de assentamentos rurais onde as famílias assentadas possuem baixo 

nível de escolariade e renda, apresentando diversas carências de conhecimento 

sobre direitos humanos e fundamentais. 

 

 

 

11. METODOLOGIA E ABORDAGEM (Descrever detalhadamente a metodologia, 

explicitnado etapas ou fases da construção da proposta) 
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 A fim de alcançar os objetivos descritos no item 8, o projeto prevê uma 

metodologia que prima pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e 

possui cinco etapas desde seu início até o momento final. Em cada uma dessas 

etapas, serão realizadas, concomitantemente, atividades que dizem respeito a mais 

de uma das ações descritas no item 13. 

 

Primeira Etapa: Preparação para os trabalhos de pesquisa  

 

Inicialmente, entre os dias 10/07 e 21/07, será realizado um ciclo de 

palestras e de grupos de debates, ministrados pelos membros designados pelas 

instituições parceiras e pelos próprios docentes envolvidos na execução da proposta, 

no qual se tratará acerca das exeperiências práticas em ações de promoção dos 

direitos humanos desempenhadas pelas respectivas instituições, dos anseios e 

carências que as comunidades mais necessitadas possuem na área de direitos 

humanos, e os problemas pedagógicos que as referidas ações enfrentaram nas suas 

execuções. 

A finalidade desta etapa é, como dito, determinar os problemas que deverão 

ser enfrentados pelo trabalho de pesquisa que será desempenhado na fase seguinte, 

e tornar possível a aproximação entre o conhecimento científico a ser desenvolvido 

pelos pesquisadores/executores e os anseios do público alvo da iniciativa, tudo isso 

com base na experiência de pessoas que já realizaram trabalhos semelhantes ao 

desta proposta. 

Nesta etapa serão realizadas atividades apenas referentes à ação I. 

 

Segunda Etapa: Pesquisa com base em revisão bibliográfica e preparação dos 

materiais didáticos 

 

Após a fase de palestras e debates iniciais, serão implementados trabalhos 

referentes às ações I, II e III. Os discentes, junto e sob a orientação dos docentes, 

realizarão um trabalho de pesquisa com as finalidades de: produzir trabalhos 

acadêmicos e elaborar o questionário que será implementado na pesquisa de campo 

(ação I) durante a a realização dos mini-cursos nos assentamentos rurais; e, ainda, 

elabororar materiais didáticos e auferir embasamento técnico-científico para as ações 

II e III, quais sejam, a formação de agentes sociais e a realização de mini-cursos em 

direitos humanos nos assentamentos rurais. 

Os trabalhos científicos desenvolvidos ao longo de todo o projeto serão 

publicados nos diversos meios de publicação acadêmica e, na quinta etapa, alguns 

serão reunidos e publicados no caderno Lições de Cidadania (ação I). 

Com o intuito de instrumentalizar as ações de qualificação de agentes sociais 

(ação II) e dos mini-cursos nos assentamentos rurais (ação III), também serão 

desenvolvidos nesta etapa trabalhos de pesquisa para criar uma fundamentação 
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científica, elaborar materiais didáticos e desenvolver estratégias pedagógicas para as 

referidas ações. 

  

Terceira Etapa: Formação e qualificação dos agentes sociais (30 membros de 

ONGs e 20 alunos de Direito da UFRN). 

 

A terceira etapa envolverá atividades referentes a ações II e III, e consistirá 

na formação e qualificação dos agentes sociais, no que se inclui cerca de 30 

membros das ONGs parceiras da iniciativa e de outras que também atuem na 

promoção dos direitos humanos e 20 discentes de Direito da UFRN; e esses úlitmos 

ainda receberão uma preparação específica para ministrarem os mini-cursos junto 

aos assentamentos rurais (ação III). 

Essa capacitação será realizada através de um mini-curso sobre os direitos 

humanos e fundamentais, a proteção conferida aos mesmos pela ordem jurídica, e os 

metódos e práticas pedagógicas concernentes ao ensino jurídico popular. Contará 

com um total de 24 horas/aulas, sendo 6 horas/aulas semanais, será realizado no 

período de 04/09 a 29/09, e ministrados pelos discentes e docentes pesquisadores do 

projeto. 

Os membros das ONGs Encanto Jovem e Nova Mente, entidades que 

contam com trabalho com respaldo na cidade de Natal, e os membros de ONGs que 

atuem na área de direitos humanos serão capacitados com a finalidade de qualificar 

os trabalhos que desempenham junto aos respectivos públicos. Todavia, deixe-se 

evidenciado que os mesmos não atuarão direntamente na realização da ação III, item 

13.3 (mini-cursos nos assentamentos rurais). 

Os discentes voluntários do curso de Direito da UFRN, que serão escolhidos 

por um processo de seleção dirigido pelos docentes envolvidos na execução da 

proposta, além de receber a mesma qualificação dos agentes sociais, receberão uma 

preparação especial para a realização dos mini-cursos nos assentamentos rurais, 

durante o mesmo período de 04/09 a 29/09. 

           

Quarta Etapa: Realização dos mini-cursos e trabalho de pesquisa de campo. 

 

Nessa etapa do projeto, serão desempenhadas atividades referentes às 

ações I, III e IV, a saber, os trabalhos de pesquisas de campo, os mini-cursos em 

direitos humanos nos assentamentos rurais e o documentário, entre o período de 

07/10 e 09/12. 

Os 20 estudantes do curso de Direito da UFRN que passarão pela 

supramencionada etapa de qualificação serão divididos em 5 grupos, sendo cada 

grupo monitorado por 1 estudante-pesquisador de Direito envolvido na  execução do 

projeto. Ou seja, cada grupo contará com cinco participantes, sendo um deles um 

monitor envolvido na execução do projeto (vide item 12), e cada grupo será 

responsável por realizar um mini-curso em um dos assentamentos arrolados no item 

10. As equipes visitarão os assentamentos para que forem designadas durante 10 
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sábados, ministrando em cada sábado 4 horas de aula, totalizando, ao fim dos 10 

sábados, 40 horas-aula. 

Os mini-cursos serão ministrados sob a supervisão e orientação dos 

docentes, para maiores de 16 anos moradores dos assentamentos, consistindo-se em 

exposições orais, baseadas em práticas pedagógicas concernentes ao ensino jurídico 

popular e ao ensino no campo. 

Os pesquisadores das áreas de pedagogia e psicologia (discentes e 

docentes), por sua vez, acompanharão a realização dos mini-cursos e promoverão 

um trabalho de pesquisa de campo, observando e supervisionando os resultados da 

implementação das estratégias metodológicas e das práticas pedagógicas, e 

analisando as representações sociais dos sujeitos moradores dos assentamentos 

rurais atendidos pelo projeto, com base no método cartográfico. 

A equipe de comunicação integrante da proposta, por seu turno, realizará a 

produção de um documentário tratando acerca do projeto.  

 

Quinta etapa: Publicação do Caderno e Documentário Lições de Cidadania. 

 

Para o final do projeto, estão previstos os lançamentos do caderno e 

documentário Lições de Cidadania. Até o dia 22/12/06, o projeto será encerrado. 

 

 

 

12. EQUIPE ENVOLVIDA NA EXECUÇÃO DA PROPOSTA 

 

Nome: FABIANO ANDRÉ SOUZA MENDONÇA 

Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Categoria Profissional/ Área de formação – Professor Adjunto II. Doutor em Direito 

Constitucional. 

Função no Projeto: Elaborar relatórios de execução do projeto; coordenar a 

execução do projeto; orientar o desenvolvimento da pesquisa nas áreas de direitos 

humanos, Direito Ambiental, direitos sociais e Direito Previdenciário; supervisionar a 

qualidade dos artigos científicos e materiais didáticos produzidos; selecionar 

estudantes de Direito da UFRN que vão participar das ações de qualificação de 

agentes sociais e dos mini-cursos junto aos assentamentos rurais; orientar e 

supervisionar a implementação dessas mesmas ações; e selecionar os artigos 

científicos a serem publicados no caderno Lições de Cidadania. 

 e-mail: mendoca@ufrnet.br   

Telefone: (84) 9987-8758 

mailto:mendoca@ufrnet.br
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Nome: MARIA DOS REMÉDIOS FONTES SILVA 

Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Categoria Profissional/ Área de formação: Professora Adjunta II, Doutora em 

Direitos Humanos pela Universidade Católica de Lyon na França em Direitos 

Humanos. 

Função no Projeto: Orientar o desenvolvimento da pesquisa na área de direitos 

humanos; supervisionar a qualidade dos artigos científicos e materiais didáticos 

produzidos; selecionar estudantes de Direito da UFRN que irão participar das ações 

de qualificação de agentes sociais e dos mini-cursos junto aos assentamentos rurais; 

orientar e supervisionar a implementação dessas mesmas ações; e selecionar os 

artigos científicos a serem publicados no caderno Lições de Cidadania.  

 e-mail: remedios@reitoria.ufrn.br 

Telefone: (84) 3215-5075; (84) 9401-3121 

 

 

Nome: VLADIMIR DA ROCHA FRANÇA 

Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Categoria Profissional/ Área de formação – Professor Adjunto da UFRN, Doutor em 

Direito Público pel PUC-SP. 

FUNÇÃO NO PROJETO: ORIENTAR O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, SUPERVISIONAR A QUALIDADE DOS 

ARTIGOS CIENTÍFICOS E MATERIAIS DIDÁTICOS PRODUZIDOS; 

SELECIONAR ESTUDANTES DE DIREITO DA UFRN QUE VÃO PARTICIPAR 

DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES SOCIAIS E DOS MINI-

CURSOS JUNTO AOS ASSENTAMENTOS RURAIS; ORIENTAR E 

SUPERVISIONAR A IMPLEMENTAÇÃO DESSAS MESMAS AÇÕES; E 

SELECIONAR OS ARTIGOS CIENTÍFICOS A SEREM PUBLICADOS NO 

CADERNO LIÇÕES DE CIDADANIA.  

 e-mail: vrfranca@interjato.com.br  

Telefone: (84) 9431-7109 

 

Nome: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER 

Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Categoria Profissional/ Área de formação – Professor Adjunto III, Doutor em 

Filosofia do Direito pela Universitaet Osnabrueck, UNI-OS, Alemanha.  

http://br.f504.mail.yahoo.com/ym/Compose?&To=remedios@reitoria.ufrn.br
mailto:vrfranca@interjato.com.br
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Função no Projeto: Gerir os recursos destinados por meio do programa e administrar 

a logística de implementação do projeto, coordenar os trabalhos concernentes ao 

lançamento do caderno Lições de Cidadania, além de colaborar, orientar e 

supervisionar as ações desta proposta na área de Filosofia do Direito.  

 e-mail: ymxavier@ufrnet.br  

Telefone: (84) 3234-1923 / 9987-2316 

 

 

Nome: JOSÉ LUCIANO DA SILVA 

Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Categoria Profissional/ Área de formação: Professor Substituto da cátedra de 

Direito Agrário da UFRN. Mestrando pela UFRN, com pesquisas nas áreas de Direito 

Humanos e Direito Agrário. 

Função no Projeto: Como colaborador do projeto, ele tem a função de prestar 

assistência aos pesquisadores nas áreas de Direito Agrário e direitos humanos. 

 e-mail: lucianonat@ig.com.br  

Telefone: (84) 8804-3992 

 

 

Nome: ROSANGELA FRANCISCHINNI 

Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Categoria Profissional/ Área de formação – Professora de Psicologia em 

Educação. 

FUNÇÃO NO PROJETO: ORIENTAR O DESENVOLVIMENTO DE 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS A SEREM UTILIZADAS NO 

DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PROPOSTAS NO 

PROJETO, BEM COMO ORIENTAR E SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO 

DAQUELAS REFERENTES À  PESQUISA SITUADA NO ÂMBITO DAS 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS MORADORES DOS ASSENTAMENTOS 

RURAIS ATENDIDOS PELO PROJETO. 

 e-mail: rfranci@uol.com.br  

Telefone: (84) 3642-1039 / 9926-4717 

 

 

Nome: ALESSANDRO AUGUSTO DE AZEVEDO 

mailto:ymxavier@ufrnet.br
mailto:lucianonat@ig.com.br
mailto:rfranci@uol.com.br
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Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Categoria Profissional/ Área de formação – Professor Assistente IV. Mestrado em 

Ciências Sociais. Doutorando em educação. Possui experiência de atuação no 

PRONERA – Programa Nacional de Educação em Reforma Agrária. 

FUNÇÃO NO PROJETO: COLABORAR, ORIENTAR E SUPERVISIONAR A 

ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS A SEREM 

UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

PROPOSTAS NO PROJETO, BEM COMO ORIENTAR E SUPERVISIONAR A 

EXECUÇÃO DAQUELAS REFERENTES À PESQUISA SITUADA NO ÂMBITO 

DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS MORADORES DOS 

ASSENTAMENTOS RURAIS ATENDIDOS PELA PROPOSTA.  

 e-mail: azevedoalessandro@hotmail.com  

Telefone: (84) 3608-0799/8843-9907 

 

 

Nome: ANA LÚCIA GOMES 

Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Categoria Profissional/ Área de formação: Professora substituta da cátedra de 

Edição da UFRN. 

Função no Projeto: Colaborar e supervisionar a produção do documentário Lições 

de Cidadania. 

 e-mail: algnatal@yahoo.com.br  

Telefone: (84) 8824-2001 

 

 

Nome: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA 

Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Categoria Profissional/ Área de formação: Graduando em Direito. 

Função no Projeto: Realizar pesquisa nas linhas relacionadas a Direito definidas 

nesse projeto; produzir artigos científicos que visem promover os direitos humanos; 

elaborar material didático para ser usado na qualificação dos agentes sociais e nos 

mini-cursos nos assentamentos rurais; ministrar o mini-curso de qualificação dos 

agentes sociais, sob a orientação e supervisão dos docentes; monitorar grupo e 

ministrar mini-cursos de direitos humanos nos assentamentos rurais. 

 e-mail: caiovitorbarbosa@yahoo.com.br  

Telefone: (84) 3218-2545/3206-9041 

mailto:azevedoalessandro@hotmail.com
mailto:algnatal@yahoo.com.br
mailto:caiovitorbarbosa@yahoo.com.br
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Nome: PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA 

Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Categoria Profissional/ Área de formação: Graduando em Direito. 

Função no Projeto: Realizar pesquisa nas linhas relacionadas a Direito definidas 

nesse projeto; produzir artigos científicos que visem promover os direitos humanos; 

ministrar o mini-curso de qualificação dos agentes sociais, sob a orientação e 

supervisão dos docentes; monitorar grupo e ministrar mini-cursos de direitos humanos 

nos assentamentos rurais. 

 e-mail: pedrolimacec@hotmail.com  

Telefone: (84) 3217-4764/9927-7348 

 

 

Nome: RAYSSA CUNHA LIMA 

Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Categoria Profissional/ Área de formação: Graduanda em Direito. 

Função no Projeto: Realizar pesquisa nas linhas relacionadas a Direito definidas 

nesse projeto; produzir artigos científicos que visem promover os direitos humanos; 

elaborar material didático para ser usado na qualificação dos agentes sociais e nos 

mini-cursos nos assentamentos rurais; ministrar o mini-curso de qualificação dos 

agentes sociais, sob a orientação e supervisão dos docentes; monitorar grupo e 

ministrar mini-cursos de direitos humanos nos assentamentos rurais. 

 e-mail: rayssa_ufrn@yahoo.com.br  

Telefone: (84) 3208-1761/8806-8259 

 

 

Nome: THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES 

Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Categoria Profissional/ Área de formação: Graduando em Direito. 

Função no Projeto: Realizar pesquisa nas linhas relacionadas a Direito definidas 

nesse projeto; produzir artigos científicos que visem promover os direitos humanos; 

elaborar material didático para ser usado na qualificação dos agentes sociais e nos 

mini-cursos nos assentamentos rurais; ministrar o mini-curso de qualificação dos 

agentes sociais, sob a orientação e supervisão dos docentes; e monitorar grupo e 

ministrar mini-cursos de direitos humanos nos assentamentos rurais. 

mailto:pedrolicec@hotmail.com
mailto:rayssa_ufrn@yahoo.com.br
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 e-mail: thobiastavares@hotmail.com  

Telefone: (84) 3207-9117/9402-9545 

 

 

Nome: SIMONE CYNTHIA SILVA DE MENDONÇA 

Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Categoria Profissional/ Área de formação: Graduanda em Direito. 

Função no Projeto: Organizar palestras e grupos de discussões iniciais com 

representantes das instituições parceiras, realizar pesquisa nas linhas relacionadas a 

Direito definidas nesse projeto; produzir artigos científicos que visem promover os 

direitos humanos; elaborar material didático para ser usado na qualificação dos 

agentes sociais e nos mini-cursos nos assentamentos rurais; e monitorar grupo e 

ministrar mini-cursos de direitos humanos nos assentamentos rurais, sob a orientação 

e supervisão dos docentes. 

e-mail: bigsimone_@hotmail.com  

Telefone: (84) 3208-4188. (84) 9401-7016 

 

 

Nome: MONIQUE ARAÚJO MEDEIROS BRITO 

Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Categoria Profissional/ Área de formação:.Graduanda em Psicologia 

Função no Projeto: Elaborar estratégias metodológicas a serem utilizadas no 

desenvolvimento das práticas pedagógicas propostas no referido projeto, bem como 

aquelas referentes ao projeto e pesquisa situado no âmbito das representações 

sociais dos moradores dos assentamentos rurais atendidos pelo projeto. 

e-mail: amornique@hotmail.com  

Telefone: (84) 3207-8339 / 8844-647 

 

 

Nome: MARIA SANDRA JORGE DE SOUSA 

Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Categoria Profissional/ Área de formação: Graduanda em Pedagogia, com 

experiência de atuação no PRONERA – Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária. 

Função no Projeto: Elaborar estratégias metodológicas a serem utilizadas no 

mailto:thobiastavares@hotmail.com
mailto:bigsimone_@hotmail.com
mailto:amornique@hotmail.com
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desenvolvimento das práticas pedagógicas propostas no referido projeto, bem como 

aquelas referentes ao projeto e pesquisa situado no âmbito das representações 

sociais dos moradores dos assentamentos rurais atendidos pelo projeto. 

 e-mail: mariasandra_ufrn@yahoo.com.br  

Telefone: (84) 3086-3954/8805-4180  

 

 

Nome: BRUNO LUIZ DE FRANÇA MOURA 

Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Categoria Profissional/ Área de formação: Graduando em Radialismo. 

Função no Projeto: Realizar a produção do documentário acerca do projeto. 

 e-mail: blmoura@gmail.com  

Telefone: (84) 8813-0607  

 

Nome: JUSTINO BATISTA PEREIRA NETO  

Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Categoria Profissional/ Área de formação: Graduando em Radialismo. 

Função no Projeto: Realizar a produção do documentário acerca do projeto. 

 e-mail: justino_neto@yahoo.com.br  

Telefone: (84) 2317-9994 / 9921-7747 

  

 

 

13. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES (Descrever detalhadamente e acrescentar 
campos quando necessário) 
 

13.1.Ação I: PRODUÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

Descrição da ação: Essa ação tem como objetivo maior a produção de trabalhos 

científicos que promovam os direitos humanos, notadamente daqueles relacionados 

com a presente proposta. Para tal, será realizado um trabalho de pesquisa vinculado 

à base de pesquisa Direito, Estado e Sociedade da graduação de Direito da UFRN, e 

os trabalhos resultantes serão publicados nos diversos meios de publicações 

acadêmicas e, ao final, será lançado o Caderno Lições de Cidadania que reunirá os 

melhores trabalhos científicos produzidos durante a pesquisa, bem como aqueles que 

relatem os resultados obtidos com a implementação das ações II e III. 

mailto:mariasandra_ufrn@yahoo.com.br
mailto:blmoura@gmail.com
mailto:justino_neto@yahoo.com.br
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O projeto de pesquisa intitulado de Lições de Cidadania sobre direitos 

humanos em assentamentos rurais, vinculado à base de pesquisa Direito, Estado e 

Sociedade da graduação de Direito da UFRN  e protocolado junto à Pró-reitoria de 

Pesquisa da UFRN, irá promover estudos nas áreas de direitos humanos e 

fundamentais, Direito Consitucional, Direito Agrário, Direito do Trabalho, Direito 

Ambiental, psicopedagogia, e ensino rural, buscando enfrentar os problemas 

relacionados ao ensino jurídico popular e rural em direitos humanos, bem como 

aqueles mencionados nos objetivos específicos (item 8, eixo 2). 

No momento inicial da pesquisa, entre os dias 10/07/06 e 21/07/06, os 

discentes envolvidos na execução do projeto participarão de um ciclo de palestras e 

grupos de debates, ministrado por membros das instituições parceiras da proposta 

(vide item 5) e pelos docentes envolvidos no projeto, o qual terá como temática as 

exeperiências práticas de ações de promoção de direitos humanos desempenhadas 

pelas respectivas instituições, os anseios e carências que as comunidades carentes 

possuem na área de direitos humanos, e os problemas pedagógicos que as referidas 

ações enfrentaram nas suas execuções. 

O objetivo dessa primeira fase é vislumbrar de modo mais palpável os 

problemas que deverão ser enfrentados pelo projeto de pesquisa e os anseios do 

público alvo das ações II e III dessa proposta, tendo como fundamento as 

experiências práticas dos membros das instituições parceiras (INCRA, IDEMA, 

Procuradoria Regional do Trabalho e ONGs Nova Mente e Encanto Jovem), que já 

realizam trabalhos na área de atuação desse projeto.  

A segunda fase desta ação consistirá no levantamento e na revisão da 

bibliografia arrolada no referido projeto de pesquisa, orientada pela equipe 

trasndiciplinar de professores envolvidos no projeto, com o objetivo de enfrentar os 

referidos problemas (vide item 8, eixo 2), produzir os trabalhos científicos, e 

fundamentar cientificamente as ações II e III.   

Durante a execução dos mini-cursos sobre direitos humanos nos 

assentamentos rurais (ação III), realizar-se-á um trabalho de pesquisa de campo, 

com a orientação dos docentes e fundamentado na metodologia cartográfica, a fim de 

analisar as representações sociais dos moradores dos assentamentos atendidos pelo 

projeto. Os resultados obtidos com essa pesquisa de campo também serão 

publicados por meio de trabalhos científicos. 

Ao final dessa ação, os docentes envolvidos no projeto irão selecionar, entre 

todos os trabalhos acadêmicos produzidos nessa ação, aqueles que serão publicados 

no caderno Lições de Cidadania, com o lançamento previsto para o dia 19 de 

dezembro de 2006, num total de 350 exemplares, para serem distribuidos para 

instituições de ensino, bibliotecas, entidades governamentais e não governamentais 

comprometidas com a efetivação dos direitos humanos. 

 

Meta/Resultados Esperados: 

1. Produzir cerca de 20 artigos científicos que tratem sobre direitos humanos e ensino 

jurídico popular e/ou relatem os resultados obtidos com a ação III; 

2. Fundamentar cientificamente as ações II e III; e 

3. Produzir cerca 350 cadernos – intitulados: Lições de Cidadania – reunindo os 
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trabalhos científicos selecionados pelos docentes envolvidos no projeto. 

Início: 10/07                                  Término: 19/12 

 

Elemento de 
Despesa 

Itens 
financiados 

Quantidade Valor 
Unitário(R$) 

Valor total(R$) 

Valor Total 
(R$) 

Auxílio 
financeiro 

para 
estudantes 

bolsas 30 300,00 9.000,00 

Material de 
pesquisa 

livros ±40 ±100,00 4.000,00 

Material de 
escritorio 

06 meses de 
material 

_ _ 3.200,00 

Material 
permanente 

computador 01 2.150,00 2.150,00 

Material 
permanete 

Impressora à 
laser 

01 1.250,00 1.250,00 

Publicação Cadernos 350 8,57 6.000,00 

 
Outros gastos 

Material para 
estruturação 

base 

_ 
 

_ 
 

600,00 
 

 
 
 
Valor Total da Ação (R$): 26.200,00 
 
 
Estimativa de atendimento e alcance 

Professores atendidos diretamente: 06   

Estudantes atendidos diretamente: 07 

Outros: Membros indicados pelas instituições parceiras, no mínimo de 05 

Público(s) atingido(s) indiretamente: Meio acadêmico potiguar pesquisador da área de 

ensino rural e ensino jurídico popular. 

 
Indicadores de Avaliação e Procedimentos de Acompanhamento 
A ação poderá ser avaliada pela qualidade dos trabalhos acadêmicos produzidos e 
acompanhada através da análise dos relatórios que serão emitidos, dos trabalhos 
publicados durante a execução da ação e, ao final, pelo exame do caderno Lições de 
Cidadania.  
 
 
13.2.Ação II: FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES SOCIAIS 

Descrição da ação: Essa ação formará e qualificará agentes sociais com a finalidade 

de capacitá-los para atuar diretamente na promoção dos direitos humanos em 
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comunidades vulneráveis e com dificuldades de acesso ao conhecimento jurídico. 

Pretende-se capacitar cerca de 50 agentes, entre membros das ONGs parceiras 

(Nova Mente e Encanto Jovem) e de outras ONGs que atuem na área de direitos 

humanos, e estudantes de Direito da UFRN, que já realizam ações voltadas para o 

ensino jurídico popular através do projeto Lições de Cidadania.  

Para cumprir tal finalidade, será realizado um mini-curso de 24 horas/aulas 

que trate sobre os direitos humanos e fundamentais, a proteção conferida aos 

mesmos pela ordem jurídica, e os metódos e práticas pedagógicas concernentes ao 

ensino jurídico popular. O mini-curso será ministrado pelos docentes e discentes 

envolvidos na execução do projeto, e contará com a utilização de material didático 

desenvolvido previamente. 

Após o cumprimento dessa ação, espera-se que os agentes sociais 

funcionem como multiplicadores e propagadores dos ideais do projeto e também que 

os mesmos sejam capazes de desenvolver, com mais qualificade, ações de promoção 

dos direitos humanos. 

Além de participarem do sobredito mini-curso, os referidos estudantes de 

Direito (alunos voluntários) receberão um preparação específica para poderem 

ministrar os mini-cursos sobre direitos humanos junto aos assentamentos rurais 

atendidos pelo projeto. 

 

Meta/Resultados Esperados: 

1. Possibilitar que os agentes sociais obtenham conhecimento necessário à atuação 

direta na área de direitos humanos e ensino jurídico popular; 

2. Espera-se formar e qualificar cerca de 50 agentes sociais, sendo 30 membros de 

ONGs parceiras da iniciativa e de outras que atuam na área de direitos humanos, e 

20 alunos de Direito da UFRN; 

3.  Almeja-se a propagação dos ideais desse projeto e o fomento de outras ações que 

promovam os direitos humanos. 

Início: 04/09                                  Término: 29/09 

 

Elemento de 
Despesa 

Itens 
financiados 

Quantidade Valor 
Unitário(R$) 

Valor total(R$) 

Valor Total 
(R$) 

Material de 
consumo 

 _ _ 500,00 

Material 
visual a ser 

usado 
também na 

ação III 

 
banners 

 
05 

 
50,00 

 
250,00 

Valor Total da Ação (R$): 750,00 
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Estimativa de atendimento e alcance 

Professores atendidos diretamente: 06 

Estudantes atendidos diretamente: 27 

Outros: 30 membros das ONGs Nova Mente e Encanto Jovem e de outra ONGs que 

atuam na área de direitos humanos. 

Público(s) atingido(s) indiretamente (Se não for possível estimar, deixar em branco): 

 
Indicadores de Avaliação e Procedimentos de Acompanhamento: 
A ação poderá ser avaliada pela qualidade das aulas ministradas e do material 
didático produzido no mini-curso, e acompanhada mediante a análise dos relatórios 
que serão emitidos e do acompanhamento in lócus das aulas.  
 
 
 
13.3.Ação III: MINI-CURSOS SOBRE DIREITOS HUMANOS NOS 

ASSENTAMENTOS 

Descrição da ação: A finalidade dessa ação será a realização de mini-cursos sobre 

direitos humanos em 5 assentamentos rurais do município de Ceará-mirim/RN 

nominados no item 10 desta proposta, com o intuito de democratizar o conhecimento 

jurídico, deflagrar um processo de alfabetização jurídica, e de promover os direitos 

humanos, a inclusão social, a dignidade, a autonomia e a liberdade dos assentados. 

Constitui-se a ação direita de intervenção social e comunitária da proposta. 

Para executar essa ação, será necessário realizar uma fase de preparação 

que envolva a pesquisa sobre estratégias pedagógicas do ensino jurídico popular e 

rural,  e dos temas que serão abordados nos mini-cursos, bem como que envolva a 

elaboração dos materiais didáticos que também serão usados nesses. 

Entre o período de 10/07/06 e 29/09/09, essa etapa da ação será realizada 

concomitantemente com a ação I e será coordenada pelos docentes envolvidos no 

projeto, com vistas de promover estudos e elaborar materiais didátidos nas áreas de 

direitos humanos e fundamentais, Direito Consitucional, Direito Agrário, Direito do 

Trabalho, Direito Ambiental, além de desenvolver as práticas pedagógicas que serão 

implementadas nos mini-cursos. 

Passada a fase de preparação, os 20 estudantes do curso de Direito da 

UFRN (alunos voluntários) que passarão pela supramencionada ação de qualificação 

(ação II) e por uma preparação específica para ministrar os mini-cursos, serão dividos 

em 5 grupos, sendo cada grupo monitorado por 1 pesquisador estudante de Direito 

envolvido na  execução do projeto e orientado pelos docentes. Sendo assim, cada 

grupo contará com cinco participantes, sendo um deles um monitor envolvido na 

execução do projeto (vide item 12), e cada grupo será responsável por realizar um 

mini-curso em um dos assentamentos arrolados no item 10, sob a supervisão e 

coordenação dos docentes. 

As equipes, supervisionadas pelos docentes, visitarão os assentamentos 

para que forem designadas durante 10 sábados, ministrando em cada sábado 4 horas 

de aula, totalizando, ao final, 40 horas-aulas. As aulas ocorerão entre o período de 

07/10/06 e 09/12/06. 
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Os referios mini-cursos tratarão sobre os direitos humanos de um modo 

geral, suas garantias e formas de proteção jurídica, os direitos humanos assegurados 

às minorias étnicas e raciais, à mulher, ao idoso, e à crinca e ao adolescente, bem 

como acerca dos direitos sociais como um todo, dando destaque ao Direito do 

Trabalho e Previdenciário, e ainda sobre os direitos e deveres em relação ao meio 

ambiente (promovendo um trabalho de concientização ecológica), a função social da 

propriedade rural, a reforma agrária, e o Direito Agrário 

Durante a execução dos mini-cursos, os discentes e docentes de pedagogia 

e psicologia também realizarão um trabalho de pesquisa de campo acerca das 

representações sociais dos moradores dos assentamentos rurais atendidos pelo 

projeto, e de supervisão das metodologias pedagógicas e psico-pedagógicas 

implementadas na execução dessa ação. 

 

Meta/Resultados Esperados: 

1. Promover a inclusão social, a cidadania, a dignidade, a autonomia e a liberdade 

dos moradores dos assentamentos rurais atendidos pelo projeto; 

2. Deflagrar um processo de “alfabetizaçao jurídica” na área de direitos humanos. 

3. Proporcionar o acesso do público alvo da ação ao conhecimento nas áreas de 

direitos humanos e fundamentais, Direito Constitucional, Direito do Trabalho, Agrário, 

Preveidenciário, e etc; e 

4. Realizar 5 mini-cursos de 40 horas/aulas para 250 moradores dos assentamentos 

rurais. 

Início: 10/07                                  Término: 09/12 

 

 

Elemento de 
Despesa 

Itens 
financiados 

Quantidade Valor 
Unitário(R$) 

Valor total(R$) 

Valor Total 
(R$) 

Material de 
consumo 

 _ _ 1.500,00 

Material 
didático 

livretos 200 2,50 500,00 

Material 
permanente 

laptop 01 4.000,00 4.000,00 

Despesas 
com 

locomoção 

diárias de    
ônibus 

10 300,00 3.000,00 

Valor Total da Ação (R$): 9.000,00 
 

Estimativa de atendimento e alcance 

Professores atendidos diretamente: 06 
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Estudantes atendidos diretamente: 27  

Outros: Moradores dos assentamentos rurais atendidos pelo projeto. 

Público(s) atingido(s) indiretamente (Se não for possível estimar, deixar em branco): 

Indicadores de Avaliação e Procedimentos de Acompanhamento: 
A ação poderá ser avaliada mediante a análise da qualidade e eficácia dos mini-
cursos que serão realizados e do material didático que será elaborado, e 
acompanhado em loco ou pela análise dos relatórios que serão emitidos. 
 
 
13.4.Ação IV: PRODUÇÃO DO DOCUMENTÁRIO 

Descrição da ação: Durante o decorrer da execução dos mini-cursos nos 

assentamentos rurais, será realizada, por parte da equipe de comunicação envolvida 

na proposta, a produção de um documentário tratando acerca do presente projeto, 

com a intenção de demonstrar os seus ideais e resultados obtidos. Pretende-se exibi-

lo em diversas instituições de esino, instituições governamentais e não-

governamentais que realizem ações em promoção dos direitos humanos, emissoras 

universitárias e demais instituições interessadas, bem como em festivais de cinema.  

 

Meta/Resultados Esperados: 

1. Divulgar de forma mais acessível os ideais e resultados do projeto; e 

2. Produzir um documentário com cerca de 50 minutos que possa demonstrar a 

experiência do projeto e divulgá-lo em instituições de esino, instituições 

governamentais e não-governamentais que realizem ações em promoção dos direitos 

humanos, emissoras universitárias e demais instituições interessadas, bem como em 

festivais de cinema. 

Início: 07/10                                  Término: 19/12 

 

Elemento de 
Despesa 

Itens 
financiados 

Quantidade Valor 
Unitário(R$) 

Valor total(R$) 

Valor Total 
(R$) 

Material de 
gravação 

Fitas mini DV 15 20 300,00 

Valor Total da Ação (R$): 300,00 
 
Estimativa de atendimento e alcance 

Professores atendidos diretamente: 01 

Estudantes atendidos diretamente: 02 

Outros:  

Público(s) atingido(s) indiretamente (Se não for possível estimar, deixar em branco): 
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Indicadores de Avaliação e Procedimentos de Acompanhamento: 

A ação pode ser avaliada através da análise da qualidade do documentário produzido 

e acompanhada em loco na gravação do material que será editado.  

 

 

14. INFRA-ESTRUTURA (Instalação(ões) disponibilizada (s) pela Universidade para a 

consecução das atividades previstas no Projeto) 

 

A fim de contribuir com a realização dessa proposta, a Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte irá disponibilizar uma sala da base de pesquisa “Direito, 

Estado e Sociedade”, para que os membros executores da iniciativa possam 

desenvolver seus trabalhos, bem como um computador e a estrutura para a edição do 

documentário. 

  

 

Local e Data: 28/04/2006 

Responsável pela elaboração/redação da proposta: Fabiano André de Souza 

Mendonça 
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Anexo 02 

Declaração de Aceite da comunidade ao trabalho do Projeto 
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

A Comunidade do Assentamento Rosário, representada neste ato por 

___________________________ , agricultor, RG:____________, CPF:___.___.___-__, residente e 

domiciliado na Rua ______________________________, Assentamento Rosário, Ceará-Mirim/RN, 

presidente da Associação do precitado Assentamento. Declara, para os devidos fins, que 

não apenas aceita como anseia pela realização das atividades do Projeto Lições de 

Cidadania em nossa comunidade. 

 

 

Ceará-Mirim, ___/___/_____ 

 

 

 

___________________________________________________ 

Presidente da Associação do Assentamento Rosário 
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Anexo 03  

Questionário de diagnóstico comunitário utilizado pelo Projeto 
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QUESTIONÁRIO DO PROJETO LIÇÕES DE CIDADANIA 

SOBRE DIREITOS HUMANOS NOS ASSENTAMENTOS RURAIS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  
 A presente pesquisa objetiva analisar dentre famílias moradoras de 
assentamentos rurais a questão da cidadania, do acesso e do uso dos direitos 
civis, políticos e sociais. 
 A pesquisa é conduzida sob a responsabilidade do Profº Dr. Fabiano 
André de Souza Mendonça e do aluno Caio Vitor Ribeiro Barbosa, do curso de 
Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal-RN, 
que podem ser contactados pelos telefones: (84) 3218-2545 ou (84) 8853-
6710; ou no local onde será oportunamente disponibilizado o resultado da 
pesquisa. 
 Para participar solicita-se a resposta ao questionário que segue 
abaixo. 
 Será mantido sigilo acerca da identidade dos participantes da 
pesquisa, os quais não serão objeto de identificação na publicação dos 
resultados. Não há riscos, principalmente sociais, na participação. 
 Por este termo, o participante autoriza a utilização das informações 
aqui prestadas na pesquisa acima identificada e noutras correlacionadas com 
esta temática, resguardado o sigilo de sua identidade. Fica também ciente que 
é livre para não responder os itens que não desejar, bem como desistir de 
participar a qualquer momento. 
 Agradecemos sua participação, será muito importante. 
 
(   ) Concordo 

QUESTIONÁRIO: 

Dúvidas: qual o público-alvo deste questionário? 

Quanto mais detalhado e aberto for o questionário, melhor a tabulação 

dos dados. 

Direitos Civis 

Identificação da pessoa que está respondendo: 

Idade ___   Sexo _____  Grau de instrução:__________ 

 

Questão 01: Quantos têm na família: 

____ crianças de 0 a 12 anos; 

____ adolescentes de 13 a 17 anos; 

____ adultos de 18 a 64 anos; 
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Questão 02: Teve acesso a alguma forma de assistência jurídica (advogado, 

defensor público, promotor de justiça, etc.) – importante caracterizar qual?  

(  ) Sim       (  ) Não 

Se sim, qual foi o motivo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

Questão 03: Você sente que tem liberdade para praticar, da forma que bem 

entende, sua crença religiosa? 

(  ) Sim      (  ) Não 

Se não, em que situação se sentiu prejudicado por ter uma determinada crença 

religiosa. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Direitos Políticos 

Questão 04: Com que freqüência você participa das reuniões, assembléias e 

decisões da associação do assentamento?  

(  ) Nunca participei; (  ) Raramente; (  )  Participo de todas as reuniões.  

Questão 05: Você já votou em algum candidato por ele ter lhe feito algum favor 

ou a alguém de sua família, ter lhe dado algum presente, algum bem ou algo 

semelhante?  

(  ) Sim        (  ) Não 

Questão 06: Você se lembra em quem votou nas últimas eleições para 

candidato a senador, deputado estadual, deputado federal, presidente, 

vereador e prefeito? 

(   ) Lembro de todos; (   ) Lembro da maioria; (   ) Lembro de alguns; 

(   ) Não lembro de nenhum. 
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Questão 07: Para que você acha que deve votar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Questão 08: Se o voto não fosse obrigatório, você continuaria votando? 

(  ) Sim       (  ) Não 

 

Questão 09: Qual a função do presidente? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Questão 10: Qual a função do prefeito? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Questão 11: Qual a função do senador? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Questão 12: Qual a função do vereador? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Questão 13: Qual a função do deputado? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Direitos Sociais 

Questão 14: Tem alguém da família que não trabalha na agricultura familiar?  

(  ) Sim       (  ) Não 

Se sim, quem, com que idade e em que trabalha: 

 

 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Questão 15: Em caso afirmativo, ela tem Carteira de Trabalho assinada?  

(  ) Sim       (  ) Não 

 

Questão 16: Você conhece quais são os direitos de seguridade social 

(benefícios do INSS)? 

(  ) Sim     (  ) Não 

Se sim, quais são: 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Questão 17: Tem alguém na família que teve ou tem acesso a algum direito da 

seguridade social? 

(  ) Sim     (  ) Não 

 

Questão 18: Como você acha que é o acesso à saúde (acesso a médicos, 

medicamentos, postos de saúde) para as pessoas do assentamento? 

(  ) Muito boa;  (  ) Boa; (  ) Ruim; (  ) Muito ruim. 

 

Questão 19: Você já recorreu aos serviços médicos da comunidade? Quantas 

vezes? 

Se sim, quais são: 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

Questão 20: Quantas pessoas na sua família são alfabetizadas? __________ 

 

Questão 21: Quantas pessoas concluíram a educação básica (estudaram até o 

9º ano ou 8ª série)? 

__________ 
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Questão 22: Quantas pessoas concluíram o ensino médio (estudaram até o 

terceiro ano do segundo grau)? Alguém já fez um curso superior? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Questão 23: Como você acha que é o acesso à educação para as pessoas do 

assentamento (transportes, facilidade, etc) ? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

24. Qual a idade das crianças e em que série elas se encontram? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

25. Para você, qual o melhor horário para participar de alguma atividade 

realizada por estudantes da Universidade? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Anexo 04 

Matéria da agência de Noticias UNIVERSIA sobre o Lições de Cidadania 
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MEC: Programa Reconhecer chega à 
area rural do RN 
05/07/2006 
 

Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) iniciam 
no próximo dia 10 pesquisa sobre o ensino jurídico popular rural. Eles vão 
estudar a realidade jurídica dos moradores de assentamentos rurais do Estado 
do Rio Grande do Norte, sobretudo com relação ao direito agrário, 
constitucional, do trabalho e previdenciário. 
 
O projeto denominado Lições de Cidadania faz parte do programa Reconhecer, 
desenvolvido pelo Ministério da Educação. No Rio Grande do Norte, o Lições 
de Cidadania será feito em três etapas e se estende até dia 22 de dezembro. 
Na primeira fase, a de pesquisa, participarão nove alunos: cinco do curso de 
Direito, um de Psicologia, um de Pedagogia e dois de Comunicação Social. Na 
segunda e terceira fase, além dos nove estudantes, participam mais outros 20. 
O projeto prevê um minicurso, entre 4 e 29 de setembro, para 30 agentes de 
ONGs parceiras, que atuam na área de promoção dos direitos humanos, e 20 
alunos de Direito da UFRN. Em seguida, na terceira fase, os participantes, 
junto com docentes da UFRN, darão também minicursos, no período de 7 de 
outubro a 9 de dezembro, sempre aos sábados, para populações de cinco 
assentamentos rurais do Rio Grande do Norte. 
 
Paralelo às atividades do Lições de Cidadania, estudantes e professores do 
curso de Comunicação Social da UFRN farão um documentário sobre o 
projeto, que será apresentado no dia 19 de dezembro junto com o Caderno 
Lições de Cidadania, com artigos científicos produzidos por alunos da UFRN. 
"O Lições de Cidadania objetiva estimular o debate acadêmico acerca do 
ensino jurídico popular, sua importância para a concretização dos direitos 
humanos e a efetivação da cidadania e da inclusão social", observa o 
coordenador do projeto na UFRN, professor Fabiano André Mendonça. 
 
Reconhecer - O objetivo do programa é fortalecer a formação cidadã de 
professores e estudantes, sobretudo na área de direitos humanos. O 
Reconhecer tem orçamento de R$ 450 mil para este ano e cada projeto das 
faculdades aprovado receberá até R$ 45 mil, este mês. O programa contribuirá 
para que as faculdades dêem novo significado ao ensino de Direito e 
construam práticas emancipatórias, a partir de uma nova cultura jurídica. 
 
O Reconhecer é desenvolvido pelas secretarias de Educação Superior (SESu) 
e de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad), ambas do 
MEC. Tem apoio ainda do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) do 
Ministério da Justiça. Na opinião do professor Fabiano André Mendonça, 
programas como o Reconhecer possuem "imensurável relevância para os dois 
lados envolvidos na extensão acadêmica: sociedade e universidade". Ele 
entende que a sociedade tem nas ações do programa a possibilidade, se não 
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de solução, pelo menos de amenização das injustiças sociais. "Já o meio 
acadêmico - tanto discentes como docentes - tem a possibilidade de melhor 
formação ética, humana e em consonância com as demandas sociais", disse.  
 
Mais informações na página eletrônica da SESu 
<http://portal.mec.gov.br/sesu/index.php?option=content&task=view&id=675&It
emid=303>, pelos telefones 61- 2104-9221 ou 2104-9831 e pelo e-mail 
reconhecer@mec.gov.br <mailto:reconhecer@mec.gov.br> . 
 
Fonte: MEC 
 
Copyright © 2006 Universia Brasil. Todos os direitos reservados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reconhecer@mec.gov.br
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Anexo 05 

Relatório das atividades no assentamento Espirito Santo/RN 
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PROJETO LIÇÕES DE CIDADANIA 
COORDENAÇÃO 

 

 

 

 

RELATÓRIO MENSAL – JANEIRO /2007 

ASSENTAMENTO ESPÍRITO SANTO 

RESPONSÁVEIS: RAYSSA CUNHA LIMA 

THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES 

MONIQUE ARAÚJO BRITO 

 

Ao senhor, 

Fabiano André de Souza Mendonça 

Coordenador-geral do Projeto Lições de Cidadania nos Assentamentos 

 

Com o objetivo de prestar contas sobre todas as atividades desenvolvidas no 

Assentamento Espírito Santo durante o mês de janeiro, informo que: 

 

 

I. As aulas começaram a ser ministradas no assentamento Espírito Santo, assim como 

nos demais, no dia 08 de janeiro e prosseguiram todas as segundas, quartas e sextas 

até o dia 29 de janeiro. 

II. As três primeiras aulas foram ministradas pelos coordenadores do Projeto Lições de 

Cidadania. Assim, no assentamento Espírito Santo ficaram responsáveis pelas 

primeiras aulas Thobias, Rayssa e Monique. 

III. A primeira aula foi direcionada para o conhecimento da história e vida no 

assentamento, o que foi feito através de trabalhos apresentados pelos próprios 

assentados. Em visitas anteriores deixamos algum material e pedimos para que eles 

se dividissem em pequenos grupos, nos quais alguns deles apresentassem algo que 

relatasse como é a vida no assentamento e outros que contassem a história do 

assentamento. 

IV. Todas as apresentações superaram nossas expectativas. Um dos grupos construiu 

uma maquete completa de todo o assentamento! Houve quem fizesse poesia, rimas 
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e até mesmo um tele jornal foi organizado, onde as pessoas do grupo entrevistaram 

ao vivo o presidente da associação e alguns assentados, fazendo perguntas sobre 

como é a saúde e a educação para os que vivem no assentamento. Todos 

participaram das atividades. Em um segundo momento, o espaço foi reservado 

para falarmos um pouco sobre como seriam as aulas, ouvimos sugestões e ao final 

buscamos deixar uma mensagem de motivação. Percebemos que as pessoas do 

assentamento, especialmente os jovens, pareciam desmotivadas a participar das 

aulas ou de qualquer outra iniciativa, então, tentamos mostrar a importância de 

participar. Trabalhamos isso através da interpretação de uma música (Último pau 

de arara – Fagner), uma forma divertida de passar essa mensagem. 

V. A segunda aula, no dia 10 de janeiro, teve por objetivo fazer o diagnóstico dos 

principais problemas do assentamento, bem como discutir as possíveis soluções 

para cada um deles. Tudo foi feito em forma de debate, para que todos pudessem 

participar. Assim, por meio de uma dinâmica nós construímos uma árvore dos 

problemas e outra das soluções. Fizemos com que cada um apontasse um problema 

e falasse um pouco sobre ele. Em seguida fizemos o mesmo com as soluções. 

Discutimos cada um deles, dentre os quais estão o problema da iluminação pública 

que não existe, embora paguem taxa de iluminação pública; a falta de segurança, a 

deficiência do posto de saúde, a ausência de um prédio próprio para o 

funcionamento da escola, a falta de coleta do lixo e, o principal, a falta de união 

entre os assentados. Este último, um problema bastante discutido em todos os 

encontros. Procuramos sempre reforçar a idéia de que apenas trabalhando juntos 

poderão resolver os problemas e melhorar a vida no assentamento. Por fim, no 

segundo momento da aula fizemos uma oficina sobre dignidade humana, 

cidadania e direitos humanos. Trabalhamos todos esses conceitos que seriam 

bastante utilizados nas aulas seguintes. 

VI.  No dia 12 de janeiro, trabalhamos os conceitos de liberdade, igualdade, 

solidariedade, cidadania, meio ambiente e violência, através das técnicas do teatro 

do oprimido. A turma foi dividida em seis grupos e fizemos um sorteio dos temas 

entre eles. Em seguida, cada grupo deveria encenar uma situação vivida no 

assentamento e que se relacionasse com seu tema. Nós também participamos, 

encenando uma situação de descaso na saúde. Ao final das apresentações houve 

um debate sobre cada um dos temas. No final de uma semana de aulas podemos 

perceber como foi importante buscar meios alternativos de passar o conteúdo; 

descobrimos que é preciso encontrar formas divertidas de trabalhar os assuntos, 

pois numa turma tão heterogênea, composta de crianças, jovens, adultos e idosos, 

apenas através de dinâmicas, brincadeiras, debates e músicas conseguimos chamar 

a atenção de todos. Por fim, pedimos que cada grupo fizesse um cartaz apontando 

o que havia de bom no assentamento. O resultado foi emocionante. Descobrimos 

que apesar de todos os problemas enfrentados no dia a dia eles adoram viver no 

assentamento. Todos falaram da tranqüilidade, da paisagem, do clima e de todas as 

vantagens de viverem numa terra tão fértil.  

VII. Dia 15 de janeiro. A aula foi ministrada pelo primeiro grupo de Constituição e 

Cidadania, que tratou dos direitos fundamentais. O grupo apresentou um bom 

desempenho e a turma toda pareceu muito interessada. Na aula foram abordados 

temas importantes como a igualdade, a liberdade em suas diversas formas e ainda 

o direito de associação. 
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VIII. Dia 17 de janeiro. Aula ministrada pelo segundo grupo de Constituição e 

Cidadania, cujo tema foi estrutura do Estado. O grupo conseguiu chamar atenção 

das pessoas, apesar do tema parecer um pouco distante de sua realidade. 

Trabalharam com teatro de fantoches, explicaram as funções dos três poderes e 

falaram sobre Juizados Especiais. 

IX. Dia 19 de janeiro. Direitos Políticos. O grupo tratou de temas importantes como 

democracia, liberdade política e mostraram a importância do voto como 

instrumento de transformação social. Esse ponto foi bastante discutido, e 

percebemos que a maioria das pessoas tinha a mesma opinião quanto ao voto: se 

não fosse obrigatório eles não votariam. Ao final da aula eles concordaram que é 

preciso participar para exigir mudanças. E trouxeram essa questão para sua 

realidade, debateram sobre a necessidade de todos participarem das reuniões da 

associação e votarem na escolha para o presidente.  

X. Dia 22 de janeiro. Aula ministrada pelo grupo de Direito Previdenciário e 

trabalhista. O grupo tratou de temas muito importantes para os assentados, como 

todos os benefícios a que têm direito, a Lei Orgânica de Assistência Social, a quem 

devem procurar no caso de alguma dúvida, etc.  

XI. Dia 24 de janeiro. Aula ministrada pelo grupo de Direito Ambiental. A aula foi 

muito interessante e trouxe soluções práticas para alguns problemas enfrentados no 

assentamento, como a falta de coleta do lixo, as queimadas, a poluição da terra, do 

ar. Também deixaram todos os telefones para contato, os telefones de denúncia e 

tiraram muitas dúvidas sobre meios alternativos de resolver o problema do lixo, 

como por exemplo, através da compostagem. 

XII. Dia 26 de janeiro. Aula ministrada pelo grupo de Direito Agrário. O grupo teve um 

ótimo desempenho e abordou temas ligados diretamente ao assentamento, como os 

meios de desapropriação das terras improdutivas, quem tem direito a receber as 

terras, como o INCRA funciona e quais as suas funções, quais os principais direitos 

e deveres dos assentados e ainda debateram sobre o que seria a função social da 

propriedade. 

XIII. Dia 29 de janeiro. Aula ministrada pelo grupo de Políticas Públicas. A aula foi uma 

das mais importantes para os assentados, visto que tratou de todas as políticas 

públicas que podem servir ao assentamento. O grupo explicou como funciona o 

PRONAF, o Programa do Leite, a Bolsa Família, Bolsa Escola, dentre outros. Todos 

participaram ativamente das atividades desenvolvidas pelo grupo e fizeram muitas 

perguntas. 

XIV. Após a aula, houve uma festa de encerramento dos trabalhos. Todos puderam falar 

sobre suas impressões das aulas, o que foi produtivo e o que podia ter sido melhor. 

Todos receberam um exemplar da Constituição, onde poderão consultar os artigos 

referentes aos temas que abordamos. Além de emocionante, a despedida foi muito 

enriquecedora para o grupo e para o Projeto. Os alunos preparam um amigo oculto 

e, no final, fizeram uma homenagem aos coordenadores.  

 

De tudo o que fizemos e de tudo que vivemos ao lado 

daqueles novos amigos, resta a certeza de que nosso trabalho 

não foi em vão. E os primeiros frutos já começaram a brotar. 
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Os moradores do assentamento já se reuniram algumas vezes 

para buscar soluções para os problemas que tratamos nas 

aulas. Os jovens, que apesar de serem o futuro do 

assentamento não se mobilizavam para resolver nada, agora 

estão mais conscientes de seu papel como agentes 

transformadores da realidade em que vivem. Ao final das 

aulas já havia um grupo de jovens organizado e com 

reuniões marcadas para debater assuntos de seus interesses, 

como o problema da gravidez na adolescência, das drogas e 

da violência. Os jovens também ficaram responsáveis pela 

criação de um jornal para o assentamento, que terá 

periodicidade mensal. Até mesmo os idosos se mobilizaram e 

organizaram um grupo da “melhor idade” para debaterem 

temas relacionados aos problemas do assentamento e 

também à saúde na terceira idade; pretendem organizar 

encontros periódicos para debates e prática de exercícios.    

Nada pode valer tanto para nós quanto o sorriso 

sincero de agradecimento daquelas pessoas. Mas, como 

explicar o que são Direitos Humanos para aqueles que vivem 

numa luta diária de sobrevivência? Eles sabem muito mais 

do que nós o que são Direitos Humanos. E sabem mais do 

que ninguém como é difícil falar em cidadania e dignidade 

humana quando olham para seus filhos sem escola, sem 

saúde e sem uma oportunidade de mudar de vida. 

Aprendemos mais com eles do que poderíamos imaginar. 

São histórias de luta, de esperança e de sofrimento para 

conseguir o que desejam e o que precisam para viver.  

Aprendemos, acima de tudo, que a força de uma pessoa não 

provém de sua capacidade física, mas sim de uma vontade 

indomável de se conquistar uma vida digna.  

 

 

Rayssa Cunha Lima 
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Estatuto do Projeto Lições de Cidadania 2007 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE DIREITO PÚBLICO 

 

PROJETO LIÇÕES DE CIDADANIA 
 COORDENAÇÃO-GERAL

 

 

Ofício/Lições de Cidadania nº _________                           Natal, 29 de outubro de 2007 

 

 

 

 

 

ESTATUTO DO PROJETO DE EXTENSÃO LIÇÕES DE CIDADANIA 

 

Capítulo I 

 

DA CARACTERIZAÇÃO DA SEDE E FORO 

 

Art. 1º - O Projeto de Extensão Lições de Cidadania é uma sociedade civil, sem fins 
lucrativos e sem caráter político-partidário, direcionado para a construção de 
conhecimento, técnicas e extensão dentro da temática da educação jurídica popular, sob a 
orientação de professores de Direito da UFRN, congregando em seu quadro professores, 
pesquisadores, extensionistas e alunos da UFRN, acolhendo também outras pessoas 
interessadas em contribuir para a realização de seus objetivos.  

Art. 2º - Para efeitos administrativos, o projeto “Lições de Cidadania” terá sua sede na sala 
localizado no Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
em Natal-RN.  

 

Capítulo II 

 

DAS FINALIDADES E OBJETIVOS 
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Art. 3º  - São finalidades e objetivos do projeto Lições de Cidadania:  

h) levar a educação jurídica popular à comunidade como um veículo de 
transformação e de avanço sócio-político; 

i) incentivar o estudo, o ensino, a pesquisa e a extensão no âmbito das áreas de 
Educação Jurídica Popular, na UFRN;  

j) promover a divulgação e o intercâmbio de trabalhos científicos e sociais com 
outras áreas de Direito e de promoção social, no âmbito do estado do Rio Grande 
do Norte;  

k) desenvolver o intercâmbio entre seus associados e pesquisadores filiados a outras 
sociedades científicas e sociais, nacionais e estrangeiras;  

l) realizar reuniões periódicas, destinadas à atualização dos membros e à discussão 
de problemas de seus interesses;  

m) ressaltar a importância do compromisso social, buscando contribuir para que o 
conhecimento do curso de Direito ultrapasse a questão meramente técnica do 
aprendizado; 

n) promover a cidadania e a educação jurídica popular em todos os âmbitos cabíveis. 
Parágrafo Único. É vedado aos membros do projeto direcionar as atividades da entidade 
de forma a beneficiar partidos políticos ou grupos religiosos. 

 

Capítulo III 

 

DOS MEMBROS 

SEÇÃO I — CARACTERIZAÇÃO DOS MEMBROS 

 

 

Art. 4º - Os membros do Projeto Lições de Cidadania estão distribuídos nas seguintes 
categorias: 

d) alunos membros: Pesquisadores, Secretariado e Extensionistas. 
e) professores membros – Orientadores; 
f) membros honorários: os alunos e professores que já participaram em alguma 

edição anterior do projeto. 
  

Art. 5º - Os alunos somente serão admitidos enquanto membros após seleção criteriosa, 
através de uma entrevista, promovida pelos secretariado do projeto, processo que deverá 
ocorrer anualmente.  

§ 1º - A publicação de Edital para seleção deverá ser fixada no mínimo com uma semana 
antes da entrevista, em locais de domínio dos alunos.  

§ 2º - Poderão ocorrer mais seleções, na medida das necessidades do projeto. 

§ 3º - Os critérios serão decididos pelo secretariado de acordo com a necessidade do 
projeto. 
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Art. 6º - Os membros professores são admitidos em função de seu interesse e vontade de 
contribuir para com as finalidades do projeto.  

 

SEÇÃO I I— DOS DIREITOS DOS MEMBROS 

 

Art. 7º - São direitos do membro: 

a) ter seu o mérito, dedicação e esforço no trabalho reconhecidos, bem como receber 
estímulo nesse sentido; 

b) ser tratado com respeito e correção pelos demais membros, sendo respeitada sua 
integridade física e moral; 

c) apresentar críticas e sugestões relativas ao projeto de pesquisa como um todo; 
d) compartilhar o conhecimento, exercer a cidadania e atuar de forma responsável 

para a preservação do meio ambiente e para o crescimento econômico e social do 
país; 

e) converter as discussões teóricas em práticas, na medida do possível;  
f) ter acesso aos estatutos e regulamentos, bem como de todas as informações 

referentes os projeto Lições de Cidadania; 
g) dispor do material e das instalações cedidas pelo projeto, devendo geri-las de 

modo a prosseguir o desenvolvimento das suas atividades;  
h) ser informado com regularidade dos eventos e acontecimentos no âmbito do 

programa; 
i) participar de todos os programas do Lições de Cidadania para o qual foi 

selecionado; 
j) direito de apoiar e ser apoiado em iniciativas dos membros que visem introduzir 

melhorias no funcionamento do projeto 
l)  ser recompensado, após a conclusão da sua pesquisa, com um certificado atestando 
todo o seu trabalho e valendo como horas a serem utilizadas no currículo. 

 

 

SEÇÃO I I I— DOS DEVERES DOS MEMBROS 

 

Art. 8 º - São deveres do membro: 

a) respeitar, individual e coletivamente, este regulamento; 
b) colaborar na gestão dos materiais e do convívio entre os membros; 
c) conhecer o estatuto do projeto Lições de Cidadania; 
d) zelar pelo bom nome e por divulgação do projeto; 
e) buscar desenvolver uma forma de convívio harmoniosa, que auxilie no 

fortalecimento do grupo e na concretização dos objetivos; 
f) empenhar-se ativamente na concretização das metas estabelecidas e no 

fortalecimento da Liga Jurídica; 
g) ser assíduo e pontual nas reuniões do Projeto Lições de Cidadania, comparecendo 

às reuniões para as quais tenha sido devidamente convocado; 
h) estimular o espírito democrático e pluralista, respeitador dos outros e das suas 

idéias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões, julgando com espírito crítico e 
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criativo o meio social em que se integram e de se empenhar na sua transformação 
progressiva; 

i) justificar antecipadamente as faltas às reuniões do Projeto; 
j) buscar estar informado, na medida do que for possível, acerca das iniciativas e das 

atividades desenvolvidas pela Liga Jurídica, como um todo; 
k) contribuir para o crescimento do patrimônio material e moral do Projeto; 
l) desempenhar as funções que lhe couberem junto ao Projeto, zelando pelo seu 

perfeito cumprimento; 
m) fazer propostas de melhorias e trazer novas idéias que coadunem com as 

finalidades do projeto. 
 

 

SEÇÃO I V— DA PERDA DO TÍTULO DE MEMBRO 

 

Art. 9 º - A perda do título de membro decorrerá: 

a) da solicitação antecipada por parte do membro de seu desligamento, que deve ser 
apresentada por pedido escrito e justificada;  

b) do não comparecimento às reuniões com o professor orientador ou com a 
coordenação por três vezes consecutivas, sem qualquer explicação por escrito ao 
grupo a qual faz parte; 

c) por faltar mais de três a cada 10 reuniões;  
d) por realizar ou omitir comportamento que contrarie os valores presentes no 

princípio da dignidade da pessoa humana, havendo a necessidade do aval da 
maioria absoluta dos membros do Projeto para o desligamento do membro; 

e) desrespeitos às normas e aos princípios gerais deste estatuto. 
      

 

 

Capítulo IV 

 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 10º - O Projeto Lições de Cidadania tem sua gestão organizada em secretarias, as quais 
têm responsabilidades específicas, junto com a orientação do professor responsável pelo 
projeto.     

 

Parágrafo Único – O organograma do Secretariado gestor tem fundamento na 
horizontalidade na disposição das inter-relações de suas unidades constitutivas, dos 
cargos, das funções e das atribuições de cada secretaria, formando um colegiado. 
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Capítulo V 

 

DAS COMPETÊNCIAS DO SECREATRIADO 

 

Art.11 - Compete aos secretários gerais:  

 

f) Representar o projeto em todos os âmbitos, tanto na UFRN quanto fora; 
g) Delegar funções e atividades; 
h) Ser responsável pela organização e manutenção do projeto; 
i) Promover a integração e cobrança da equipe 
j) Promover a  integração do projeto com o CAAC e com as pró-reitorias.  

 

Art. 12 – Compete aos secretários administrativos: 

 

f) Marcar as reuniões e organizar suas atas; 
g) Procurar, preencher e conhecer os prazos dos editais; 
h) Organizar o calendário; 
i) Organizar os documentos e arquivos; 
j) Preencher os editais lançados. 

 

Art. 13 – Compete aos secretários acadêmicos: 

 

g) Manter contato com os professores; 
h) Promover os contatos institucionais do projeto; 
i) Buscas de bibliografias e materiais científicos; 
j) Prover as necessidades da pesquisa; 
k) Ter o contato direto com as Pró-reitorias (extensão e pesquisa); 
l) Preencher os editais lançados. 

 

Art. 14 – Compete aos secretários financeiros: 

 

f) Buscar financiamentos, patrocínios e editais; 
g) Controlar o caixa; 
h) Fazer compras; 
i) Organizar os trâmites burocráticos de materiais; 
j) Manter toda a logística necessária à pesquisa e principalmente à extensão. 

 

Art. 15 – Compete aos secretários de comunicação: 
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f) Fazer a assessoria de imprensa do Projeto, mantendo contato com a imprensa 
escrita e mídia para divulgar as ações do projeto. 

g) Responsáveis por toda a comunicação do projeto com participantes e demais 
alunos do curso de direito e outros cursos envolvidos; 

h) Atentar para sites, editais, congressos e atualizações pertinentes ao projeto. 
i) Entrar em contato com instituições via e-mail;  
j) Atualizar o site. 

 

Art. 16 – Compete aos secretários da extensão: 

 

e) Organizar a montagem de todo projeto de extensão; 
f) Iniciar contato com as comunidades e fazer a ponte com a universidade; 
g) Gerir a todos que irão participar da extensão; 
h) Trabalhar em junto com os secretários financeiros, acadêmicos e gerais. 

 

 

Capítulo VII 

 

DO PATRIMÔNIO 

 

Art. 17 - O patrimônio do projeto Lições de Cidadania será constituído pelos bens móveis e 
imóveis que o mesmo venha a possuir, e pelos recursos provenientes de: 

 

a) taxas de cursos e outras promoções;  
b) auxílios e subvenções;  
c) legados transferidos da gestão anterior; 
d) financiamentos; 
e) outras fontes idôneas. 

 

 

Art. 18 - Em caso de dissolução do Projeto, seu patrimônio reverterá em benefício a 
iniciativas do Curso de Direito da UFRN aos quais tenham finalidade compatível com do 
projeto Lições de Cidadania. 
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Capítulo VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 19 - Este Estatuto poderá ser alterado por proposta do Secretariado ou de um grupo 
de membros, em Reunião Geral voltada para este fim.  

Art. 20 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pelo Secretariado do Projeto, 
através de reunião deliberativa.  

Art. 21 - Os estudantes que participaram das antigas edições do Projeto Lições de 
Cidadania   serão considerados membros honorários permanentes. 

 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 22 - As disposições deste estatuto passarão a valer imediatamente após o aval da 
maioria dos membros do Projeto Lições de Cidadania. 
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Anexo 07 

Organograma Original do Projeto 2007 
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Lições – Organograma 

 

Coordenador – Jahyr Bichara 

 

Secretário Administrativo  

Flaviana Azevedo 
Marjory Azevedo 
 
Marcar as reuniões; 
Organizar ata das reuniões; 
Procurar editais; 
Conhecer os prazos; 
Organizar o calendário; 
Organizar os documentos e arquivos; 
Cuidar da sala 
Responsável  por todos os prazos do projeto; Preencher os editais lançados 
 
 
Secretário Acadêmico: 
 
Hélio Miguel 
Rodrigo Tavares 
 
Manter contato com os professores; 
Ser responsável pelos contatos institucionais do projeto; 
Buscas de bibliografias e materiais científicos; 
Prover as necessidades da pesquisa; Ter o contato direto com as Pró-reitorias 
(extensão e pesquisa);  
Preencher os editais lançados. 
 
 
 
Secretário Geral: 
  
Júlia Rego 
Jules Michlet 
 
Representante do projeto em todos os âmbitos, tanto na UFRN quanto fora; 
Coordenar todo o projeto; 
Delegar funções e atividades; 
Ser responsável pela organização e manutenção do projeto; Promover a 
integração e cobrança da equipe; 
Responsável pela integração do projeto com o CAAC e com pró-reitorias, 
principalmente a pró-ex; preencher os editais lançados 
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Secretário de Finanças: 
 
Lourival Melo 
Marlus Santos 
 
Buscar financiamentos, patrocínios e editais; 
Controlar o Caixa; 
Fazer compras; 
Responsáveis pelos trâmites burocráticos de materiais, adquiridos na UFRN;  
Manter toda a logística necessária a pesquisa e principalmente a extensão;  
 
 
Secretário de Comunicações: 
 
Pedro Feitoza 
Thomas Kefas 
 
È a acessoria de imprensa do Projeto; 
Divulgar o Lições; ter contato com a imprensa escrita e mídia para divulgar as 
ações do projeto; 
Ser responsável por toda a comunicação do Lições com participantes e demais 
alunos de direito e cursos envolvidos; 
Ficar atento a sites, editais, congressos e atualização do que nos for pertinente; 
Organizar site; Entrar em contato com instituições via e-mail.(ex: Instituto Paulo 
Freire, Centros de estudos em educação e direito) 
Comunicação com outras Universidades; 
Buscar parcerias; 
 
 
Coordenadores da Extensão: 
 
Thiago Matias 
Thiago José 
Fabrízia Pessoa 
Gabriela Oliveira 
 
Organizar a montagem de todo projeto de extensão; 
Iniciar contato com as comunidades e fazer a ponte com a universidade; 
Gerir a todos que irão participar da extensão; 
Suas atividades tem que estar junto com os secretários financeiro, acadêmico e 
geral. 
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Coordenadores da Pesquisa: 
 
Dalliane Sena (Agrário) 
Marcos José (Escolas Públicas) 
 
Fazer a ata das reuniões; 
Comunicar aos integrantes reuniões, datas, etc 
Cumprir os prazos da pesquisa; 
Incentivar e cobrar dos outros pesquisadores; 
Trabalhar em conjunto com os secretários acadêmicos 
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Anexo 08 

Entrevista para seleção de extensionistas - 2007 
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[  ] RUIM  [  ] MÉDIO  [  ] BOM  [  ]EXCELENTE   

 

      ENTREVISTA    nº 0 

 

Nome (nota= ) 

Nota da disponibilidade nas férias e horários quando começarem as aulas: 

Experiência anterior com a questão social: 

Identificação com a perspectiva do Lições: 

Participação em atividades que precisaram de trabalho de equipe: 

Desenvoltura total durante a entrevista: 

 

1ª Fale um pouco sobre você (como costuma aproveitar suas férias, fins de semana, 
leituras etc. ) 

Resposta: [  ] ruim  [  ] média  [   ] boa 

 

2.  Por que você quis fazer direito? 

Resposta: [  ] ruim  [  ] média  [  ] boa 

 

3. Qual a visão que você tem do curso de direito da UFRN?  

 

4. Qual a carreira que pretende seguir no campo jurídico?  

 

5. O que é o Lições de Cidadania? 

Resposta: [  ] ruim  [  ] média  [  ] boa 

 

6. Por que você escolheu vir participar dessa seleção do projeto Lições?  

Resposta: [  ] ruim  [  ] média  [  ] boa 

 

7. O que você faz durante a semana? 
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Resposta: [  ] ruim  [  ] média  [  ] boa 

 

8. Você já fez algum tipo de trabalho de extensão / voluntário? 

Resposta: [  ] ruim  [  ] média  [   ] boa 

 

9.ª  Que tipo de realidade você espera encontrar nos lugares visitados?  

Resposta: [  ] ruim  [  ] média  [  ] boa 

 

10.ª  Fale um pouco sobre o que você se imagina fazendo dentro do projeto Lições?  O que 
mais te atrairia? Com quais tipos de comunidade você se interessaria mais de trabalhar 
(escola, assentamentos, Favelas, Felipe Camarão  ou Penintenciária)?  

Resposta: [  ] ruim  [  ] média  [  ] boa 

 

11. Você se dispõe a ir, no período das férias, a locais distantes de Natal ou mesmo na 
periferia e enfrentar situações de adversidade? 

[  ] Sim  [  ] Não 

 

12.  Por que você acha que deve ser escolhido? 

Resposta: [ ] ruim  [  ] média  [   ] boa 

 

13. Você gostaria de me perguntar alguma coisa?  
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Anexo 09 

 
 

Resultados da Pesquisa em Eldorado dos Carajás - 2007 
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Considerações finais sobre o resultado dos questionários realizados 

Os questionários foram aplicados pelos integrantes do Projeto Lições de cidadania 
no intuito de compreender a situação e as características da população encontrada em 
ambos os assentamentos. As duas comunidades são vizinhas. A maior, El dorado dos 
Carajás, é composta por 80 famílias, enquanto a comunidade de Quilombo dos Palmares é 
constituída por 40 famílias. 

O número de questionários válidos foi de 77, com base nos quais foram 
construídos os gráficos acima. A participação de homens e de mulheres teve praticamente 
o mesmo número de indivíduos. As faixas etárias em que mais houve participantes foram 
as de 20 a 29, 30 a 39 e 50 a 59.  

Cerca de 60% dos entrevistados possuía apenas quatro anos de estudo 
completados. Eles se consideravam alfabetizados quando sabiam pelo menos assinar o 
próprio nome. Quando questionados quanto ao número de familiares alfabetizados, o total 
foi de 210 pessoas, sendo que, destes, apenas 48 havia concluído o primeiro grau.  Dentre 
estes, só 25 concluíram o segundo grau. Entre todos os entrevistados, apenas dois 
responderam ter um parente que cursasse ou houvesse concluído o ensino superior. As 
crianças e adolescentes se encontram atrasadas de cinco a quatro anos, em média, do 
período escolar que deveriam estar cursando em função da idade. 

No tocante às questões eleitorais, mais de 20% dos entrevistados afirmou não se 
recordar dos candidatos em que votaram na última eleição. Cerca de 40% afirmou 
recordar de alguns deles, principalmente de prefeitos, governadores e presidentes. 
Provavelmente isto ocorre em função de uma maior visibilidade e constância destes 
políticos na mídia. Outro fator que chama a atenção é que quase metade dos entrevistados 
não continuaria votando caso o voto fosse um direito facultativo e não obrigatório (no 
Brasil, há penalidades para aqueles que se omitem de votar). Mais de 60% dos 
entrevistados não souberam responder qual a função do presidente, prefeito, vereadores e 
deputados. Dos que responderam, mais de 70% afirmaram que se tratava de “ajudar o 
povo ou a comunidade”, função que foi estendida para todos os cargos citados. Apenas 
quatro afirmaram que a função do presidente era administrar o país. 

Quanto à participação nas reuniões da comunidade, mais de 70 % dos 
entrevistados afirmaram ir a todas as reuniões da comunidade. Mais de 70% classificou os 
serviços de saúde oferecidos na região como muito ruins e ruins. Mais de 60% não tem 
familiares que não trabalhem na agricultura.  

Com relação ao envolvimento com a justiça, mais de 60% afirmaram não ter entrado em 
contato com o poder judiciário. Dos que afirmaram ter, mais de 70% foram ações 
trabalhistas e inadimplemento de prestação de alimentos. Apenas metade deles disse 
conhecer os benefícios sociais, bem como pouco mais de 50% deles alegaram ter 
familiares que recebessem benefícios do INSS, principalmente a aposentadoria e o 
programa bolsa escola. 

 O melhor horário para a realização das ações, segundo cerca de 80% dos 
entrevistados, é à noite, por volta das 19 horas. 
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Anexo 10 

 

Projeto Lições de Cidadania – Proex 2007 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 

RELATÓRIO EXT 1 – RELATÓRIO DE PROJETO DE EXTENSÃO / 2007 

 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: 

1 - Projeto isolado ( x )                                      Projeto Vinculado:   Programa de 
extensão (   ) 

                                                                                                               Base de Pesquisa          (   ) 

 

3 2 - Unidade administrativa proponente (centro/Depto./órgão supletivo): 
4 CCSA/ DPU/ Coordenação do curso de Direito 

 

3 - Outras unidades envolvidas / Parcerias: 

FUNPEC/ SEDIS 

4 - Local de realização: 

  UFRN e El  dourado dos Carajás e Quilombo dos Palmares II ( assentamentos da região 
rural de Macaíba)   

5 - Período de realização: 

  Setembro de 2007 a fevereiro de 2008 

 

6 - Público atingido / beneficiado 

Quantidade 

Interno Graduandos dos cursos de direito, 
psicologia e serviço social 

Externo  Assentados de Quilombo dos 
Palmares II e El dourado dos Carajás  

7 – Recebeu bolsas: FAEX       (   ) (anexar relatório do bolsista) 

P/ uso da PROEX 

Titulo 

Lições de cidadania 
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                                  OUTRAS  (   ) Origem e Quantidade:________________________________     

8 – Recebeu financiamento: FUNPEC (   )    FAEX ( x )    OUTROS ( _)____________________ 

 

2 – IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE 

1 –Coordenador(a) 

 Jahyr-Philippe Bichara 

2 – Matricula SIAPE 

 1570072 

3 – Maior titulação do responsável (titulo e local de 
obtenção) 

Doutor em direito 

Universidade de Paris I, Panthéon Sorbonne 

4 – Fone/Fax/e-mail para 
contato: 

 

 (84) 9927 7072 

4 – CARGA HORÁRIA SEMANAL:       40 HRS                 PREPARAÇÃO:                          EXECUÇÃO: 

OUTROS PARTICIPANTES  (DOCENTE / TÉCNICO / COMUNIDADE EXTERNA):  

(informar se houve alteração na equipe e justificar as substituições) 

N
º 

Nome Completo Categori
a (1) 

Mat. Instituição 
/ Lotação 

Função no 
Projeto 

 (2) 

Carga horária 
semanal 

0
1 

Fabiano André de 
Souza Mendonça 

    DO   3204015     UFRN      CO     10 hrs 

0
2 

      

0
3 

      

0
4 

      

0
5 

      

(1) Categoria: (DO = docente) (SE = servidor) (CE = comunidade externa) 
(2) Função no Projeto: (CO = colaborador) (MI = Ministrante) (IS = Instrutor / supervisor) (CT = Consultor 

/ Tutor) (OR = Orientador) (AS = Assessor) (AX = Auxiliar técnico) 
 

DISCENTES envolvidos: 

(informar se houve alteração na equipe e justificar as substituições) 
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Nº Nome Completo Mat. Instituição / 
Lotação 

Função no 
Projeto 

 (1) 

Carga 
horária 
semanal 

01 Júlia Alves do Rêgo 200610333 UFRN VO 20 hrs 

02 Jules Michelet Pereira Queiroz e 
Silva 

200709070 UFRN VO 20hrs 

03 Marlus Santos Alves 200609491 UFRN VO 20hrs 

04 Fabrízia Pessoa Serafim 200709909 UFRN VO 20hrs 

05 Thiago José de Araújo Procópio 200710206 UFRN VO 20hrs 

06 Hélio Miguel Santos Bezerra 200709968 UFRN VO 20hrs 

07 Thiago Matias de Sousa Araújo 20021817 UFRN VO 20hrs 

08 Marjory Pilar Melo de Azevedo 200610430 UFRN VO 20hrs 

09 Gabriela Medeiros de Oliveira 200338676 UFRN VO 20hrs 

10 Lourival Bezerra da Silva Neto 200709089 UFRN VO 20hrs 

11 Flaviana Marques de Azevedo 200505401 UFRN VO 20hrs 

12 Rodrigo Tavares Pinheiro de Medeiro 200710176 UFRN VO 20hrs 

13 Thomas Kefas de Souza Dantas 200610554 UFRN VO 20hrs 

14 Livia Rebouças da Costa 200616528 UFRN VO 20hrs 

15 Ana Luiza Fortes da Silva 200708910 UFRN VO 5hrs 

16 Gustavo Henrique Freire Barbosa 200609840 UFRN VO 5hrs 

17 Samantha Nagle Cunha de Moura 200709267 UFRN VO 5hrs 

18 Nástia Vasili Nunes 200710117 UFRN VO 5hrs 

19 Sammmuel Bruno Herculano 

Rezende 

200409034 UFRN VO 5hrs 

20 Sayonara de Araújo Silva 200709704 UFRN VO 5hrs 

21 Alexia Guerra Lima de Medeiros 200608797 UFRN VO 5hrs 

22 Vitor Chagas Pacheco 200710222 UFRN VO 5hrs 

23 Sara Liryanne Araújo de Lira 200709690 UFRN VO 5hrs 

24 Vera Cristina da Costa Rodrigues 200709321 UFRN VO 5hrs 

25 Rayana Lins Alves 200709682 UFRN VO 5hrs 
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26 Raissa Cortez Teixeira de Carvalho 200609580 UFRN VO 5hrs 

27 Monique Cristina Gurgel Diógenes 200609114 UFRN VO 5hrs 

28 Andressa Guimarães Torquato 

Fernandes 

200505459 UFRN VO 10hrs 

29 Gabriella de Andrade Virgílio 200709933  UFRN VO 10hrs 

30 Andressa Celly Nascimento de 

Carvalho 

200708937 UFRN VO 10hrs 

31 Jorgeana de Holanda Câmara 200434497 UFRN VO 10hrs 

32 Marcos José de Brito Souto 200709119 UFRN VO 10hrs 

33 Camila Joice Silva Marques 200506189 UFRN VO 10hrs 

34 Victor Marques de Araújo Silva 200448218 UFRN VO 20hrs 

35 Raisa Lustosa de Oliveira 200709194 UFRN VO 10hrs 

36 Avelino José Cavalcanti Bisneto 200434357 UFRN VO 10hrs 

(1) Função no projeto: (MO = Monitor) (BO = Aluno bolsista) (VO = Aluno voluntário) (AC = Aluno em 
atividade curricular) 

 

3 – DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

ATIVIDADES 
REALIZADAS 

RESULTADOS OBTIDOS DIFICULDADES 
ENCONTRADAS 

QUANTITATIVOS QUALITATIVOS 
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Realização de Pesquisa 
de Campo. 

 

Seminários para 
capacitação dos 
estudantes. 

 

Aulas Realizadas nos 
assentamentos de 
Eldorado dos Carajás e 
Quilombo dos 
Palmares II, em 
Macaíba/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envolvimento de 36 
discentes no projeto. 

 

4 visitas prévias a cada 
assentamento para 
pesquisa de campo. 

 

8 aulas e 4 encontros 
para capacitação dos 
educadores do curso. 

 

24 aulas realizadas em 
cada assentamento. 

 

40 assentados 
beneficiados 
diretamente. 

 

 

Confecção de Cartazes e 
formação de 
multiplicadores de 
conhecimento. 

 

Mudança na 
consciência política dos 
assentados. 

 

Criação de uma teia de 
amizades com os 
assentados. 

 

Promoção do projeto 
ARCA DAS LETRA 
(SEARA) – em 
andamento. 

 

Formação humanizada 
dos discentes 
universitários. 

A UFRN não 
disponibilizou 
transporte gratuito 
para os assentamentos. 

 

Alguns estudantes 
tiveram problemas 
didáticos nos 
assentamentos. 

 

Quilombo dos palmares 
II não tinha estrutura 
física para a aula. 

 

Problemas para 
translado do quadro 
utilizado nas aulas. 

 

1 – Outras ações realizadas vinculadas ao projeto: 

(   ) Congressos        ( x ) Seminários         (   ) Encontros           (   ) Outros:____________________ 

 

2 – Apresentação do projeto em eventos de extensão: 

(   ) Congressos        (   ) Seminários         ( x ) Encontros           (   ) Outros:____________________ 

 

3 – Produção acadêmica gerada: 
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(x ) Livro            (   ) Artigo        (   ) Texto          (   ) Vídeo          (   )Jornal         (   ) Cartilha 

(   ) Outro:____________________________________________________________________ 

 

4 – Existe relação objetiva entre a proposta pedagógica do curso e a proposta do 
projeto de extensão? Justifique. 

 

         Sim. Tendo em vista que a proposta pedagógica de todos os cursos e da Universidade como um todo é promover 
a disseminação do conhecimento adquirido nas salas de aulas, funcionando os alunos como agente multiplicador de 
conhecimentos e dando um retorno a sociedade, a relação do Lições de Cidadania com a proposta pedagógica do 
curso de Direito é indissociável. E ainda, essa identificação vai mais a fundo, pois levar as pessoas da sociedade o 
conhecimento jurídico através de discurções a cerca das problemáticas presentes em sua realidade é uma forma de 
praticar justiça, dando a cada um as condições de lutar pelo que lhe é garantido, além de fazer com que os 
assentados se conscientizem por suas próprias reflexões e ocorra um despertar. E por último, somando-se a 
garantia de efetivação do Estado de Direito, o funcionamento do judiciário e administrativo melhora e aceleram. 
Conclui-se que a Educação jurídica popular por nós promovida não poderia significar tanto o papel do estudante de 
direito.          

 

 

4 – DETALHAMENTO DA ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

(Discriminar em, em folha anexa, custos, recursos recebidos e aplicação dos mesmos, 

com cópia dos comprovantes de despesas). 
RUBRICA FONTE VALOR 

FAEX FUNPEC OUTROS 

MATERIAL DE CONSUMO     

PESSOA JURIDICA     

PESSOA FISICA     

EQUIPAMENTOS     

PASSAGENS     

DIARIAS     

TOTAL     
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Anexo 11 

 
 
 

Relatório de aula em escola pública - 2008 
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RELATÓRIO DO PROJETO LIÇÕES DE CIDADANIA: 

Primeira aula 

 

Natal, 27 de março de 2008. 

Grupo: Rodrigo Tavares Pinheiro de Medeiros e Shilton Roque dos Santos.  

 

Local da Palestra: Escola Municipal Francisca Chagas da Silva 

 

 Para o grupo foi disponibilizado uma sala de aula da Escola Municipal Francisca 
Chagas da Silva. As turmas do 2º ano do ensino fundamental e demais turmas do EJA (Ensino 
de Jovens e Adultos) 1. Às 19:00, a aula foi iniciada pelos Alunos Rodrigo Tavares Pinheiro de 
Medeiros, pesquisador e secretário de pesquisa do Lições, concomitantemente com o 
extensionista do projeto Shilton Roque dos Santos.  A introdução do tema se deu com o 
levantamento dos temas relacionados ao meio ambiente encontrados na realidade enfrentada 
pelos alunos, bem como a vivenciada em toda a cidade. Privilegiou-se a participação dos 
estudantes em termos de análise da situação ambiental em que vivem, de modo a demonstrar 
que a temática ambiente se estende além da questão da preservação das florestas e animais. 

 Dentro desta perspectiva, os educandos relataram a diminuição das árvores na cidade, 
relacionando com a percepção da diminuição do conforto térmico nos diferentes bairros. Eles 
levantaram a questão da problemática do lixo na cidade, correlacionando-os com o 
entupimento das valas e bocas de lobo, bem como do alagamento de algumas ruas. 

 Outra questão que foi discutida esteve relacionada à recente divulgação na mídia 
acerca da distribuição desigual da água entre os bairros de Natal. Os estudantes afirmaram 
que era comum a ausência de água nas torneiras durante muitos dias na semana, ao longo de 
todo o ano. Alguns levantaram a questão de que o problema seria solucionado por meio da 
privatização da empresa pública que controla a distribuição de água na cidade, comparando 
com os benefícios resultantes de se ter privatizado a empresa estatal que fornecia energia. 
Outros alunos expuseram a opinião de que a situação jamais mudaria.  

 Neste momento, Rodrigo e Shilton passaram a debater com relação que o problema da 
água diferia da questão energética em função da água potável estar se tornando um bem 
escasso. Analisou-se que isto decorria da falta de iniciativas do poder público em sanear a 
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cidade, de modo que a grande maioria da população (cerca de 70%) utiliza-se de fossas negras 
para o descarte dos dejetos. Este material, ao entrar em decomposição, era gradativamente 
transformado em nitratos e nitritos, sendo levados ao lençol freático. 

 Houve uma maior facilidade desta compreensão em função das reportagens 
constantes acerca do fechamento de poços em virtude de concentrações de nitrato acima do 
permitido pela Organização Mundial da Saúde. Vale ressaltar que o nitrato quando ingerido 
pelo organismo resulta em uma série de complicações ambientais50. 

O fechamento de poços tem reduzido a disponibilidade de água saudável para a cidade 
e, com o crescimento desordenado da cidade tem feito com que a CAERN, a empresa que 
fornece água em Natal, remaneje a distribuição da água na cidade 51. Este método vem sendo 
questionado por diversos líderes de comunidades mais periféricas, pois são estas as mais 
afetadas, enquanto bairros nos quais as pessoas têm maior status econômico nunca passam 
por falta de água ou isto se constitui em uma situação muito rara. 

Percebeu-se, então, com esta discussão que há um grande envolvimento político na 
distribuição e análise da água. Começou-se a analisar as revoluções históricas e as conquistas 
de direitos. Os alunos chegaram à conclusão de que, se ficarem sem reclamar ou buscar atrair 
a atenção para a situação, dificilmente as coisas mudariam. 

Apesar de toda a discussão anterior, havia muitas opiniões que afirmavam a 
dificuldade de se conseguir mudanças ou mesmo a atenção devida ao problema. Apesar disto, 
um dos alunos tomou a palavra e falou acerca de ter sido um traficante, bem como viciado, em 
drogas ilícitas. Afirmou ter também cometido uma série de assaltos e outros crimes ao longo 
da vida. Disse, então, que tomou a decisão de se tornar um cidadão honesto, mesmo sendo 
difícil e enfrentando o descrédito da maior parte das pessoas, passou a trabalhar e largar o 
vício. Relatou que, hoje, ao olhar sua história de vida, ele se surpreende com o fato de levar 
uma vida honesta, ser um pai de família amoroso e levar uma vida conjugal da qual se orgulha. 

Com este depoimento, Rodrigo e Shilton concluíram sintetizando os debates 
realizados durante a aula de que as melhorias da qualidade de vida, ambiental ou não, são 
resultado de intensos processos de insistência e cobrança por parte dos principais 
interessados, no caso a população dos bairros afetados. Na busca de maior efetividade da 
discussão sobre a necessidade de água da população da região, deliberou-se que o próximo 
grupo do Lições a comparecer à escola levaria um abaixo-assinado relativo à reclamação dos 
moradores quanto ao problema da escassez da água na maior parte dos dias. Também foi 
decidido entrar em contato com o presidente da Associação dos moradores, que estudava no 
mesmo horário e instituição escolar que eles, fato desconhecido da grande maioria dos alunos. 

Encerramos os trabalhos, às 20 horas e 45 minutos. 

 

                                                             
50 Dados disponíveis em < http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/abes23/I-112.pdf> Andréa Lessa da 
Fonseca, André Luis Calado Araújo, Francisco Gildásio Figueiredo, Milton Bezerra do Vale, Nelson 
Silveira Vasconcelos.  Avaliação preliminar da concentração de nitratos nas águas subterrâneas de 
abastecimento na região urbana de Parnamirim–RN 
51 http://tribunadonorte.com.br/noticia.php?id=70436 Caern remaneja abastecimento para garantir 
água em Natal 18/03/2008 - TN Online   

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/abes23/I-112.pdf
http://tribunadonorte.com.br/noticia.php?id=70436
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Número de Pessoas Presentes na Palestra: 43; 

 Presentes com até 18 anos: 11; 

 Presentes entre 19 e 30 anos: 23; 

 Presentes com mais de 30 anos: 9; 

 

Assinatura: ________________________________________________________________ 
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Anexo 12 

Cronograma de Intervenção em Mãe Luiza – 2008/2009 
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CRONOGRAMA DE INTERVENÇÃO NO BAIRRO DE MÃE LUIZA 

 

1.0. Justificativa e Objetivos: 

A área do bairro de Mãe Luíza é uma Área Especial de Interesse Social – AEIS – 

segundo definido pela Lei Municipal 4.663 de 1995, o que, por si só, a torna alvo potencial de 

ações que visam o combate à pobreza e à marginalização. Uma AEIS é, via de regra, uma 

categoria urbanística que compreende porções territoriais destinadas a proporcionar condições 

de moradia às populações de baixa renda. Nada mais adequado que uma iniciativa que visa a 

prática jurídica emancipatória, da natureza do Lições de Cidadania, buscar atuar no espaço ali 

definido, tendo em vista, principalmente, que boa parte dos problemas enfrentados pelas AEIS 

são de ordem legal e administrativa. 

Ademais, em experiência empírica com os grupos e lideranças da comunidade, a 

equipe do LC identificou uma inversão da experiência comumente enfrentada pela atuação em 

assentamento rurais: nestes, via de regra, é encontrada uma organização e mobilização social 

dispersa e vaga enquanto que na comunidade de Mãe Luíza há uma diversidade de 

movimentos sociais organizados pelos moradores com diferentes objetivos, a saber: a 

Associação de Mulheres Cecília Guimarães, Associação de Moradores de Mãe Luíza e 

Aparecida, Centro Sócio-Pastoral N. Srª. da Conceição, Conselho Comunitário de Mãe Luíza, 

Sampaio Correia Futebol Clube, Grupo de Idosos Antônia Maria Augusta, dentre outros. 

Apesar de ser grande a mobilização social há um forte descrédito da população em 

determinados segmentos da atividade estatal, em especial o Poder Judiciário. Há forte demanda 

pelo Poder Executivo no que tange à realização de políticas públicas. 

Mãe Luíza dispõe de cinco escolas públicas e uma creche municipal. Apenas uma 

oferece educação infantil, as demais oferecem ensino fundamental e Ensino de Jovens e 

Adultos, sendo contempladas com o programa Pró-Jovem do Governo Federal. 

Dispõe de um centro de saúde e uma unidade básica de atendimento, ambos 

municipais. 

Pela situação encontrada, cabe ao LC: 

 Identificação de problemáticas jurídicas e sociais concretas que afetem a 

comunidade e seus moradores; 

 Levantamento de possibilidades judiciais e extrajudiciais a serem 

discutidas e reformuladas em círculos de cultura; 
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 A formação de grupos de multiplicadores e construtores do 

conhecimento jurídico; 

 A aproximação da comunidade dos recursos do Poder Público, em 

especial o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, 

tendo em vista o acesso à justiça e à cidadania; 

 A disseminação da mediação de conflitos e a formação de mediadores 

comunitários, implantando e reforçando a Justiça Comunitária. 

 

2.0. Metodologia e Abordagem: 

A intervenção se dará mediante a metodologia usual do LC, através de círculos 

de cultura realizados aos sábados das 8h30min às 10h30min, tendo como participantes os 

professores da rede pública de ensino e demais lideranças comunitárias interessadas. 

Para que seja efetiva a intervenção, deverão os membros do LC receber 

formações acerca da situação histórica, social e jurídica do bairro de Mãe Luíza, com atenção 

especial à problemática do Plano Diretor de Natal (Lei Municipal Complementar nº 82 de 

2007) bem como fazer um levantamento específico acerca da temática a ser abordada pelo 

grupo. 

Tendo em vista que o público é de professores multiplicadores, pugna-se por um 

maior aprofundamento e problematização do conteúdo construído, discutindo-se e 

remetendo-se à legislação pertinente e recorrendo à Constituição Federal, bem como tomando 

nota de possíveis medidas judiciais que a comunidade manifeste intenção de tomar. 

Sugere-se que os grupos levantem jurisprudência sobre o tema, tendo por 

objetivo demonstrar a reação do Judiciário a casos concretos que envolvam a temática da aula, 

ressaltando isso aos multiplicadores. 

No que tange ao 3º Ciclo (ver ponto 3.0.), devem os estudantes remeter-se às 

temáticas abordadas no 2º, comentando possíveis intervenções daqueles órgãos em cada direito 

abordado. Devem, também, fazer o levantamento das Políticas Públicas atinentes a cada tema 

e ativas na comunidade, bem como aquelas que poderiam ser implantadas pelo Poder 

Executivo. 

É obrigatória a apresentação de Relatório de Atividades 48h após o ministério da 

aula, a ser enviado ao endereço eletrônico licoesdecidadania@hotmail.com, sob pena de o 
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extensionista responsável não receber certificado de atividade de extensão. O RA deve ser 

apresentado no formato: Relatório, Metodologia e Avaliação dos Resultados.  

 

3.0. Cronograma da Intervenção: 

A intervenção se dá em três ciclos metodológios: Conceitos Introdutórios, 

Conceitos Instrumentais e Direitos em Espécie. Cada temática terá um responsável que por ela 

responderá. Neste cronograma sugere-se um ementário que pode ou não ser seguido pelo 

grupo, constando apenas a título de sugestão. Serão abordadas duas temáticas a cada aula. 

1º Ciclo: Conceitos introdutórios: 

a) Cidadania, Democracia e Justiça (03/04) 

Responsável: Hélio Miguel 

Participantes: Thiago Matias e Vanessa Pacheco 

b) Separação dos Poderes (18/04): Conceito. Poder Executivo. Direito de petição e 

certidão. Princípios da administração pública. Controle da atividade administrativa. 

Políticas públicas. Poder Legislativo. Senado. Câmara dos deputados. Assembléia 

Legislativa. Câmara de Vereadores. Competências. Cassação do mandato. Teoria dos 

freios e contrapesos. 

Responsável: 

Participantes: 

2º Ciclo: Conceitos Instrumentais: 

c) Poder Judiciário (18/04): Conceito. Organização. Coisa Julgada. Papel do advogado. Lei 

1.050/60 e Justiça Gratuita. Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Juizados Especiais 

Federais. Mediação e Justiça Comunitária. 

Responsável: Thiago Procópio 

Participantes: 

d) Ministério Público e Defensoria Pública (25/04): Funções institucionais do MP. 

Organização do MP. Promotores de Justiça. Ação Civil Pública. Possibilidades. Funções 

da DP. Defensores Públicos. Atuação. Mandado de Segurança. Habeas corpus, Habeas 

data e Ação Popular. 

Responsável: Jules Michelet 

Participantes: 

3º Ciclo: Direitos em Espécie: 
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e) Moradia e Direito Urbanístico (09/05): Conceito. Regime Constitucional. Regime Legal. 

Plano Diretor de Natal. Situação de Mãe Luíza. Formas Administrativas de controle. 

Tutela Judicial. Políticas Públicas. 

Responsável: Hélio Miguel 

Participantes: 

f) Meio Ambiente (09/05): Conceito. Meio ambiente natural, artificial, cultural e do 

trabalho. Poluição Sonora. Saneamento Básico. Tutela civil, administrativa e penal. Ação 

popular de tutela do meio ambiente. IBAMA e IDEMA. Políticas Públicas. 

Responsável: Vera Cristina 

Participantes: 

g) Direito de Família (16/05): Conceito de Família. Proteção da Família pelo Estado. 

Casamento. Regime de Bens. União Estável. Separação e Divórcio. Formas de Guarda. 

Alimentos. Ação de Alimentos. Políticas Públicas.  

Responsável: 

Participantes: 

h) Direito do Idoso (16/05): Conceito(s) de idoso. Proteção do idoso. Benefícios. 

Isenções. Políticas Públicas. 

Responsável:  

Participantes: 

i) Direito do Trabalho (23/05): Empregado e Empregador. Relações de Trabalho e 

Emprego. Empregados domésticos. Carteira de Trabalho. Garantias constitucionais do 

trabalhador. Contrato de trabalho. A Justiça do Trabalho. O Ministério do Trabalho. O 

Ministério Público do Trabalho. Políticas Públicas. 

Responsável: 

Participantes: 

j) Direito Previdenciário (23/05): Previdência Social. Conceito. Organização. INSS. 

Benefícios. Aposentadoria. Via administrativa. Via judicial. Políticas Públicas. 

Responsável: 

Participantes: 

k) Direito à Saúde (30/05): Direito Constitucional à Vida e à sadia qualidade de vida. 

Políticas Públicas. PSF. Direito a remédios. Tutela judicial da saúde.  

Responsável: 
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Participantes: 

l) Direito à Educação (30/05): Direito Constitucional à Educação. Repartição Federal de 

Competências. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. PDE. FUNDEB. Políticas 

Públicas. Tutela judicial da educação. UNESCO e UNICEF. 

Responsável: 

Participantes: 

m) Segurança Pública (06/06): Direito Fundamental à Segurança. Princípios 

Constitucionais da Segurança Pública. Polícia investigativa e Polícia ostensiva. 

Policiamento comunitário. Políticas Públicas. PRONASCI. Tutela judicial da segurança. 

Responsável: 

Participantes: 

n) Direito do Consumidor (06/06): Direito à proteção do consumidor. CDC. Bens e 

Serviços. PROCON. Tutela judicial do consumidor. MP e consumidor. Defensoria e 

consumidor. Fornecimento de serviços de telecomunicações. Fornecimento de energia 

elétrica. Agências reguladoras. 

Responsável: 

Participantes: 

A temática de Direito da Mulher será realizada em seminários autônomos com 

grupos de mulheres da comunidade. A temática de Direito da Criança e do Adolescente fica a 

cargo do grupo de EJUPIN. 

 

Jules Michelet Pereira Queiroz e Silva 
Secretário-Geral 
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Anexo 13 

Anexo 13 – Cronograma de atuação nos Assentamentos – 2008/2009 
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Anexo 14 

Anexo 14 – Edital do “I Curso de Extensão - Universidade, Movimentos Sociais e 

Educação Popular” - 2011. 
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CONVITE 
 
 

I CURSO DE EXTENSÃO – UNIVERSIDADE, MOVIMENTOS 
SOCIAIS E EDUCAÇÃO POPULAR 

 
    O Programa de Educação Popular em Direitos Humanos – Lições de 

Cidadania, em parceria com o Grupo Multidisciplinar de Projetos de Engenharia e 

Gestão, Aplicados ao Desenvolvimento Ambiental e Social – PEGADAS, tem a 

satisfação de ofertar para toda a comunidade o I Curso de Extensão – 

Universidade, Movimentos Sociais e Educação Popular. O curso, em construção 

sob “as lentes” da Educação Popular, se propõe a ser um rico espaço de debate, 

haja vista a diversidade de pessoas e seus saberes, e também pela relevância das 

temáticas propostas, observando o que a nós nos educa Paulo Freire (2001): O 

fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe numa 

posição em face do mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. Afinal, 

minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele 

se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito 

também há história.  Pensado em três eixos temáticos geradores, já apontados em 

seu próprio nome, o curso acontecerá em 10 encontros, sendo um por semana, 

constituídos pelo debate de textos, vídeos, mesas redondas, com o foco na 

formação construída pela partilha de idéias e descoberta da diversidade. 

Lembramos ainda que o curso é uma etapa indispensável e obrigatória àquelas e 

àqueles que desejam ingressar no Programa de Educação Popular em Direitos 

Humanos – Lições de Cidadania. Nesse sentido, convidamos todas e todos os 

interessados a realizar suas inscrições de acordo com as informações, a seguir, 

dispostas.  
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1. Para quem é o curso  
 
Para todas e todos, da Graduação ou da Pós Graduação, da UFRN ou não. 
Porém, em virtude das demandas do Programa Lições de Cidadania, a preferência 
será dada para os cursos de Direito, Psicologia, Serviço Social e Comunicação 
Social, o que não significa sob hipótese alguma exclusividade. O número de vagas 
é limitado em virtude dos espaços.  
   
2. Quais as datas e locais do curso  
 
O curso acontecerá aos sábados pela manhã, das 9h às 12h, na UFRN. O local 
será definido e avisado sempre com antecedência. O primeiro encontro está 
agendado para o dia 20 de agosto e o último para o dia 22 de outubro de 2011.  
  
3. Qual o prazo para inscrições e como inscrever-se  
 
O prazo para realização da inscrição vai do dia 08 ao dia 18 de agosto de 2011. 
As inscrições deverão ser feitas através do preenchimento de formulário no Blog 
do Lições de Cidadania – http://programalicoesdecidadania.blogspot.com.  Como 
já informado anteriormente, o número de vagas é limitado, restando às inscrições 
a possibilidade de homologação ou não. Deste modo, a lista com os nomes das 
inscrições aceitas será informada no próprio Blog, no dia 19 de agosto ao meio 
dia, juntamente do local específico na UFRN em que se dará o primeiro encontro, 
a ser realizado no dia seguinte, 20 de agosto de 2011, das 9h às 12h.  
  
4. Sobre o material de leitura do curso  
 
Objetivando a melhor organização de cada participante acerca do material de 
leitura necessário para o curso, após a homologação das inscrições, todos os 
textos base serão enviados por email ou disponibilizados para download no 
próprio blog do Lições de Cidadania.    
 
5. Como funciona o curso  
 
O curso, dividido em 10 encontros de 3 horas, pensado aos sábados pela manhã, 
das 9h às 12h, na UFRN, demandará d@s participantes sua inerente condição de 
sujeitos. A idéia é que cada uma e cada um, a partir de seus questionamentos 
sobre o material de leitura indicado, juntamente aos vídeos, mesas redondas e 
outros instrumentos, possam problematizar essas questões em pequenos grupos, 
ou melhor, em rodas de diálogo.   
 
6. Sobre a certificação  
 
O curso concederá certificado de participação, com a devida carga horária de 
extensão para os participantes com o mínimo de 75% de presença.   
  
 

http://programalicoesdecidadania.blogspot.com/
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7. Dúvidas e questionamentos  
 
 Dúvidas, questionamentos, sugestões ou qualquer outro tipo de diálogo, poderá 
ser realizado através do email extensaopopular@gmail.com  
 
8. Das reservas  
 
A Comissão de formação do Programa de Educação Popular em Direitos 
Humanos – Lições de Cidadania se reserva ao direito de resolver os casos 
omissos neste convite.   
 
Natal/RN, 08 de Agosto de 2011.    
Colegiado Geral do Programa Lições de Cidadania.    
 

 

mailto:extensaopopular@gmail.com

