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1. INTRODUÇÃO  

O projeto de pesquisa em questão visa analisar a experiência da Turma Direito da Terra. O  
Projeto de criação da turma especial de bacharelado em Direito, na Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Pará (Unifesspa), significou uma construção coletiva e nova por pressupor mudanças 
metodológicas que contemplem a diversidade de sujeitos e de realidades, com promessa de desafios 
e de rupturas. Construir um projeto desta envergadura, significa refletir a qualidade de cidadão que 
queremos formar, os saberes se pretende priorizar e o tipo de sociedade se almeja, articulado aos 
interesses e necessidades da região, das realidades de inserção e dos processos transformadores desta 
realidade.  

Atentos às demandas sociais e às recentes discussões estabelecidas com os movimentos 
sociais campesinos do sul e sudeste do Pará, a proposta de criação da turma para beneficiários da 
Reforma Agrária, em Convênio com o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária – 
PRONERA/INCRA, denominado “Direito da Terra”, foi gestada há mais dez anos. Sua construção 
aconteceu e acontece por meio de reuniões de professores, alunos, técnicos, representantes dos 
movimentos sociais do campo como Movimento dos Trabalhadores Rurais (MST), Movimento 
Sindical Rural, Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e Comissão Pastoral da Terra (CPT) 
de Marabá e INCRA.   

Há por parte dos atores envolvidos o reconhecimento da realidade agrária do sul e sudeste 
do Pará  e da Amazônia, onde os conflitos agrários são presentes e latentes, os direitos humanos 
reclamam cumprimento e visibilidade e os direitos socioambientais estão por se construir, dentre 
outros conflitos de natureza sociojurídicas, as quais demandam aberturas epistemológicas para a 
diversidade e construções coletivas de novos saberes capazes de transformações sociais significativas 
nestes contextos, na instrumentalização do direito emancipatório pelos agentes e operadores do 
direito.   

O Projeto “Direito da Terra” desenvolvido no IEDS/FADIR (Instituto de Estudos em Direito 
e Sociedade e Faculdade de Direito) foi gestado segundo uma concepção emancipatória do direito da 
qual nos fala Santos (2003) onde a emancipação deve ser reinventada no contexto pós-colonial. Muito 
desta emancipação origina-se da corrente contra-hegemônica de construir justiças, igualdades e 
reconhecimentos de outras epistemologias. Santos afirma que o direito deve ser contra-hegemônico e 
tradutor da justiça social para os grupos historicamente subordinados ou invisibilizados. O autor 
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reflete sobre a contra-hegemonia que nasce de grupos e de lutas emergentes no cenário local e 
translocal que rompem com os paradigmas positivistas. Para ele há a necessidade da “revolução 
democrática da justiça” diante da exaustão paradigmática do direito (Santos, 2007), isto significaria a 
reinvenção da emancipação. Em similar sentido, Wolkmer (1994, 1995), afirma que o direito no Brasil 
não responde às expectativas dos grupos emergentes os quais são os protagonistas do novo direito na 
luta dos movimentos sociais contra a pretensão jurídico-monista do Estado. Lyra Filho (1995), por 
sua vez, concebe o direito nascido na dialética social dos conflitos e critica o positivismo enquanto 
forma de direito instrumentalizado pelos dominadores.   

Estes autores inspiram a necessidade da práxis jurídica, de refazer o movimento crítico no 
ensino e prática jurídica. Este é o desafio posto na proposta do curso Direito da Terra, o desafio de 
transformação da sociedade, mais especificamente a população campesina. O presente trabalho visa 
traçar aspectos da trajetória desta construção, segundo os objetivos delineados no projeto de criação 
da Turma. Para tanto as atividades da pesquisa não se dissociam da participação nos processos e 
procedimentos de ensino, notadamente nas atividades do Tempo Comunidade, na alternância 
pedagógica, pela premissa e hipótese de que esta metodologia, em especial, significará ou pode 
significar o diferencial fundante da nova práxis jurídica crítica que se propõe.  

2. MATERIAS E MÉTODOS  

A pesquisa é qualitativa e quantitativa. Usaremos dados acerca da temática bem como 
entrevistas a sujeitos previamente contatados. Faremos um levantamento sobre a literatura da área, 
outras experiências de pesquisa no campo, sobre o tema. Também serão levantados dados estatísticos 
relativos à turma e suas respectivas comunidades.    

Partiremos de uma abordagem dialética na qual “as representações sociais” (...) traduzem o 
mundo dos significados” (MINAYO, 2003, p. 24). “A dialética pensa a relação da quantidade como 
uma das qualidades dos fatos e fenômenos. Busca encontrar, na parte, a compreensão e relação com 
o todo: e a interioridade e a exterioridade como constitutivas dos fenômenos” (MINAYO, 2003, p. 
24,25). Embora façamos também levantamentos quantitativos, a pesquisa com bases qualitativas 
buscará aprofundar nos significados das ações e relações sociais dos jovens, o que não é perceptível 
somente com as quantificações estatísticas da violência ou violações de direitos. Como afirma Minayo 
“O conjunto de dados quantitativos e qualitativos (...), não se opõem. Ao contrário, se complementam, 
pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia (2003, p. 
22)”.   

A pesquisa é centralizada no TC - embora não reduzida a ela - consoante a pedagogia da 
alternância. A forma metodológica da pedagogia da alternância3, segundo Teixeira,; Bernartti e 
Trindade (2012), terá papel fundamental, pois se coaduna com a realidade de fixação, inserção, e 
reprodução de conhecimentos em espaços alternados de ensino-aprendizagem: o campo e a 
Universidade. Trata-se de um desafio para o ensino tradicional confrontar-se com uma experiência 
nova de dizer o direito, compartilhando entre a teoria e a prática o que se reproduziu 
hegemonicamente, até hoje, nos limites dos muros institucionais. A Pedagogia da Alternância 
apresenta como proposta ser “metodologia de organização do ensino escolar que conjuga diferentes 
experiências formativas distribuídas ao longo de tempos e espaços distintos, tendo como finalidade 
uma formação profissional” (RODRIGUES, 2012).   

Por centralizar-se nos elementos suscitados pelos trabalhos do TC (mas não só neles), este tipo 
de pesquisa “integrada” não pode prescindir de uma perspectiva de pesquisa ação, entendida esta 
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como uma pesquisa participante engajada, a qual procura unir a pesquisa à ação ou prática, conforme 
leciona Engel (2000), ao informar que este tipo de abordagem investigativa tem por objetivo   
desenvolver o conhecimento e a compreensão como parte da prática.  

Consoante estes pressupostos entendemos que sendo a pesquisa voltada para o projeto da  
Turma Direito da Terra, se enquadra numa investigação que se pode definir como “projeto 
integrado”, segundo definição da Portaria 1980/2017, da Unifesspa em seu Artigo 114, por 
pressupor concomitantemente ações de ensino, pesquisa e extensão, pois visa a análise e 
intervenção nas ações, atividades, projetos e construções científicas acerca da metodologia da 
alternância experimentada no Tempo Comunidade.  

Finalmente, sendo a criação da Turma uma política pública para possibilitar a um público 
específico o acesso ao ensino superior, sejam estes/as os/as camponeses/as beneficiários/as da reforma 
agrária, se enquadra no estudo de uma proposta de ação afirmativas.  

Concretamente as atividades metodológicas do projeto apresenta-se por meio das seguintes 
etapas: a) Fase exploratória consistente em estudos teóricos acerca do tema, contatos com os sujeitos, 
e preparação de trabalhos de campo; b) Trabalho de campo que abrange as atividades do TC nas quais 
se realizam entrevistas, coleta de dados, observações, coleta documental, registros áudio visuais, etc; 
c) Tratamento do material coletado (Artigos e Relatórios): ordenação, classificação e análise; d) 
Teorização dos dados e produção de artigos dos resultados da pesquisa; e) Relatório final da pesquisa; 
f) Seminários acadêmicos de apresentação dos resultados e produtos das pesquisas do TC; g) 
Participação em seminários acadêmicos nacionais e/ou internacionais para apresentação dos 
resultados da pesquisa; h) Publicação de artigos referentes à pesquisa.  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O presente projeto de pesquisa “integrada” se formaliza, por meio do Projeto submetido para 
registro institucional e seleção editalícia da PROPIT, todavia as ações nas quais ele consiste e se 
desenvolve já estão ocorrendo desde o ano de 2016. E até o presente momento já foram realizados 05 
(cinco) trabalhos de tempo comunidade com pesquisas de campo, registros, produção de relatórios, 
artigos e seminários sob a orientação dos/as professores/as dos respectivos períodos letivos. 
Outrossim, as atividades deste projeto encontram-se em fase de coleta de dados acerca das produções 
acadêmicas dos discentes da Turma Direito da Terra, suas impressões, análises e possíveis 
contribuições. Bem como a percepção dos docentes e demais agentes que contribuem na construção 
das práticas pedagógicas e metodológicas desta Turma.   

A luz destas ideias, no dia 31 de agosto de 2018 foi aplicado um questionário aos discentes da 
Turma Direito da Terra, construído por meio de uma metodologia que se baseia em análises 
quantitativas e qualitativas. O objetivo é utilizar as contribuições dadas pelos discentes na construção 
dos Tempos Comunidades subsequentes afim de otimizar a aplicação desta prática metodológica.  
Outrossim, as atividades do Projeto continuam em andamento.  

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Turma Especial Direito da Terra tem como princípio norteador a função social e 
emancipatória da sociedade, seu fim maior deve ser o desenvolvimento dos grupos sociais vulneráveis 
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(ou em situação de vulnerabilidade) por meio do aperfeiçoamento profissional dos operadores do 
direito, buscando desenvolver o compromisso com a justiça social em quaisquer ramos que atuem. 
Isto por si só denota a relevância da investigação-ação para a formação de juristas comprometidos 
com os valores da justiça social, direitos humanos e socioambientais, numa região notadamente 
marcada pela violação de todas as escalas de direitos humanos, direitos sociais e direitos 
socioambientais.    

Se faz relevante apresentar algumas atividades que foram realizadas pelo projeto junto a 
Turma Frei Henri de Rosiers. Um pouco antes dos alunos iniciarem suas atividades referente ao 6º  
Tempo Comunidade foi aplicado um questionário, que continha 13 (treze) questões quantitativas e 4 
(quatro) questões qualitativas aos discentes, com o objetivo de traçar um diagnóstico prévio sobre as 
percepções dos discentes quanto as atividades do Tempo Comunidade já desenvolvidas.  

Quanto a este questionário alguns dados relevantes foram obtidos. Mas para este fim, vamos 
nos ater aos quesitos qualitativos do questionário. Em que na primeira questão, os discentes deveriam 
apresentar perspectivas positivas e negativas do TC, as principais dificuldades, além de proporem 
possíveis melhoras a prática do TC. A análise permitiu inferir como principais aspectos positivos do 
Tempo Comunidade: a) O aprofundamento quanto ao conhecimento da origem e a própria dinâmica 
de suas próprias comunidades; b) A possibilidade de atuação junto a casos jurídicos concretos, 
desenvolvendo a prática dos temas trabalhados no TU; c) O diálogo, a interação, e o fortalecimento 
de vínculos junto as comunidades; d) O desenvolvimento do pensamento crítico; e e) O fomento ao 
desenvolvimento da escrita e posterior produção acadêmica.  

Quanto aos aspectos negativos referentes ao Tempo Comunidade: a) A orientação dos 
professores, no que tange ao acompanhamento presencial, a disponibilidade de tempo destes, e em 
alguns aspectos a própria qualidade da orientação; b) O pouco tempo disponível para a realização da 
pesquisa, por considerarem o conteúdo denso e de relevância para a sua formação; c) A não devolutiva 
dos TC as comunidades; e d) A redução da carga horária do Tempo Universidade;  

As principais dificuldades apontadas para o desenvolvimento do Tempo Comunidade foram:  
a) A produção de textos acadêmicos, e em consonância as normas da ABNT; b) A logística e o 
financiamento no que tange aos deslocamentos as comunidades; c) O levantamento de Referências 
Bibliográficas, que dialoguem com as propostas desenvolvidas no TC; d) A Orientação dos docentes; 
e e) O Tempo Insuficiente.  

Como proposições de melhorias para os próximos Tempo Comunidade os discentes apresentaram: 
a) Orientação efetiva, presencial e de maior duração; b) Ampliação do tempo de desenvolvimento do 
TC; c) Planejamento do TC com maior antecedência; d) Devolutiva dos Orientadores com 
proposições de melhorias, afim de leva-las a publicação; e) Retorno dos trabalhos produzidos à 
comunidade em questão; f) Abordagem de temas propostos a partir de demandas da própria 
comunidade.  

As análises apresentadas sugerem um aprofundamento quanto a percepção das relações dos 
sujeitos e suas comunidades, e para isto, entendemos a necessidade da realização de entrevistas com 
atores que compõem esta dinâmica, sendo eles os discentes, os professores, a coordenação pedagógica 
do curso e, se possível, os sujeitos das comunidades as quais esses estudantes são oriundos.   

As atividades do projeto ainda estão em andamento, e as análises sugerem a complexidade do 
caso, por ser referir ao um objeto de estudo composto por sujeitos plurais, de diversas comunidades e 
que possuem relações muito próprias e específicas com a dinâmica do curso e com seus próprios 
lugares de origem.   

REFERÊNCIAS (Conforme ABNT)  

ENGEL, Guido Irineu. Pesquisa-Ação. Educar, Editora da UFPR, Curitiba, 2000, pg. 181-191.  
  



 

  

FILHO, Roberto Lyra. O que é Direito. Coleção Primeiros Passos. Editora Brasiliense: São Paulo, 1995.   
  
MINAYO, Maria Cecília de Souza. Ciência, Técnica e Arte: o desafio da pesquisa social. In: Pesquisa Social. In: 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. Editora Vozes, 22ª. Ed. Petrópolis, 2003, p. 09-29.   
  
SANTOS, Boaventura de Sousa. Poderá o Direito ser emancipatório?. Revista Crítica de Ciências Sociais – 65 – maio 
2003, Edição – CES / Coimbra, 2003.   
  
_____. Para uma revolução democrática da Justiça. Cortez Editora, 2007.   
  
TEIXEIRA, Sebastião Edival; BERNARTTI, Maria de Lourdes; TRINDADE, Glademir Alves.  Estudos sobre 
Pedagogia da Alternância no Brasil: revisão de literatura e perspectivas para a pesquisa. Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. http://www.scileo.br/pdf/ep/v.34 n.2/02.pdf. Acesso em: 20-08-2018.  
  
WOLKMER, Antônio Carlos. Contribuição para o projeto de juridicidade alternativa. In Edmundo Lima de Arruda 
Jr. (org.), Lições de direito alternativo.  


