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Resumo: A Assessoria Jurídica Universitária Popular (AJUP) é uma
organização alternativa inserida nos cursos de graduação em Direito, que
possibilita a promoção de espaços interdisciplinares de reflexão crítica em
torno da prática jurídica através da extensão universitária. Nesse contexto, o
presente trabalho pretende apresentar o elo estabelecido entre as AJUPs e os
movimentos sociais no Estado do Ceará. A investigação tem escopo
qualitativa-quantitativa, utilizou-se da pesquisa bibliográfica, documental e de
campo. A coleta de dados empregou aplicação de questionários
semiestruturados aos grupos encontrados no lócus supracitado. Ao todo foram
localizados 06 grupos, quais sejam: Centro de Assessoria Jurídica Universitária
(CAJU), Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitária (NAJUC), Serviço de
Assessoria Jurídica Universitária Popular (SAJUP), sendo os três de Fortaleza,
Coletivo de Assessoria Jurídica Universitária Popular (CAJUP SITIÁ) em
Quixadá, AJUP Maria Tomásia em Sobral e o Programa de Assessoria Jurídica
Estudantil (P@JE) em Crato. Através das análises e discussões de suas
respostas, foi averiguado que todos os grupos possuem objetivos semelhantes,
como a defesa dos direitos humanos, a busca por justiça social e o norte
metodológico baseado na educação popular. Ao serem questionadas sobre sua
atuação com os movimentos sociais, 04 responderam que realizam atividades
em conjunto e 02 disseram que não, devido questões internas, como poucos
membros e pouco tempo de existência. Contudo, todas afirmaram que realizam
estudos teóricos sobre negritude, feminismo, questões LGBTTQI+, direito a
cidade, questão agrária, entre outros, demonstrando que a formação dos
membros e do próprio grupo está relacionada e preocupada com as demandas
sociais. Ao serem indagadas sobre a importância do debate sobre o combate
as opressões no curso de Direito, foi consenso a ideia de que o histórico
elitista-branco-hétero do corpo discente e docente somado ao positivismo
majoritário na área jurídica são aspectos que devem ser superados. Dessa
forma, percebe-se que as práticas pedagógicas da AJUP junto ao desempenho
1

Universidade Regional do Cariri, email: arthur.oliveiradat96@gmail.com
Universidade Regional do Cariri, email: liviamarians1@gmail.com
3
Universidade Regional do Cariri, email: rafaelamorimteles@gmail.com
4
Orientadora da pesquisa e professora do Departamento de Direito da Universidade
Regional do Cariri, email: edineusapamplona@gmail.com
2

IV SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA
XXII Semana de Iniciação Científica
21 a 25 de outubro de 2019
Tema: “Desmonte da Pesquisa, Ciência e Tecnologia: repercussões e impactos tecnológicos,
sociais e culturais”

da militância dos movimentos sociais na contemporaneidade, desperta os
estudantes para uma consciência crítica acerca do Direito e o empoderamento
das camadas populares, além de ser uma possibilidade de ressignificação da
educação jurídica, pois estabelece uma mudança paradigmática frente ao
tradicional positivismo predominante na área, projetando uma prática mais
humanizada e engajada em causas sociais.
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