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Resumo: As Assessorias Jurídicas Universitárias Populares –AJUPs- tem como
desígnio elementar lutar por uma sociedade justa e democrática, valorizando a
pluralidade de ideias e a dignidade da pessoa humana, atuando na defesa de
demandas coletivas e individuais e/ou serviço de educação jurídica popular,
objetivando o acesso à justiça e à efetivação dos direitos humanos e da
cidadania. Nesse sentido, a presente pesquisa tem como principal objetivo
mapear as AJUPs do Estado do Ceará, observando suas principais formas de
atuação e as conquistas já alcançadas no decorrer de seus projetos. O método
utilizado para a pesquisa foi o quanti-quali, através da aplicação de questionários
on-line via Google Forms, no qual constava perguntas objetivas e subjetivas
relacionadas a atuação de cada grupo e perspectivas dos membros. Ao longo
da pesquisa foram identificadas 6 AJUPs em funcionamento no Estado do Ceará,
as quais atuam nas mais diversas áreas, como o campo da moradia, em escolas,
comunidades da zona rural, sistema carcerário, articulação com os movimentos
sociais, além das atividades desenvolvidas dentro da própria instituição de
ensino superior. As/os integrantes declararam nos questionários que são
assessores populares por desejarem contribuir na diminuição das desigualdades
sociais, por acreditarem que um direito menos elitista é possível, por se
identificarem pelas causas defendidas, como a questão do combate as
opressões de gênero, raça, orientação sexual e divisão de classes, além da
vontade de militar pela justiça e transformação social, entre outros motivos
semelhantes. Estas AJUPs do Ceará compõem a Rede Nacional de Assessoria
Jurídica Universitária, organização que reúne grupos de várias faculdades de
Direito do Brasil, atualmente com mais de 45 grupos ativos, os quais promovem
encontros periódicos para que possam fortalecer os vínculos, trocar experiências
e articular, ampliar e promover as atividades do grupo. Outro fato relevante
identificado na pesquisa é a vontade da maioria dos integrantes de exercer a
advocacia popular, trabalho que a Rede Nacional de Advogados e Advogadas
Populares desenvolve com o objetivo de promover o debate político-jurídico e
prestar assessoria jurídica aos movimentos sociais, além de resgatar a utopia da
advocacia voltada ao interesse das causas populares. Assim, perante a atual
crescente crise do direito e do ensino jurídico, as AJUPs se propõem a ser uma
forma de resistência de atuação crítica e emancipatória dentro das faculdades e
da prática dos operadores do direito no Brasil.
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