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Resumo: O presente trabalho estuda os projetos de formação de Promotoras Legais 
Populares, implementados por diversas organizações no território nacional. Tais iniciativas 
visam empoderar juridicamente as mulheres-alvo, de modo a instrumentalizar a sua ação 
política para a consecução dos direitos femininos na sociedade. Por meio de uma educação 
dialogal não-burocrática, imbuída de conteúdos jurídico-libertadores, voltados para a quebra 
da passividade e estímulo à participação política-social, os projetos de formação de 
Promotoras Legais Populares têm como objetivo contribuir na luta pela emancipação 
coletiva das mulheres em uma sociedade permeada por preceitos historicamente patriarcais. 
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Abstract: This paper studies the Popular Legal Promoters training projects implemented by 
various organizations in the country. These initiatives aim to legally empower target women 
in order to equip its political action for the achievement of women's rights in society. Through 
a non-bureaucratic dialogical education, imbued with legal and liberators content, aimed at 
breaking the passivity and encouraging political and social participation, the Popular Legal 
Promoters training projects aim to contribute in the fight for collective empowerment of 
women in a society permeated by precepts historically patriarchal. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como pressuposto o enfrentamento da desigualdade de gênero que 

assola a sociedade brasileira contemporânea. É fato notório que a mulher ocupa 

socialmente posição submissa perante a figura masculina, sendo ainda alvo de 

discriminação nas suas mais variadas formas. A submissão forçada das mulheres perante o 

homem revela a herança ainda presença da ideologia patriarcal e machista que durante 

séculos se estendeu no seio da sociedade pátria. 

A presente investigação busca encontrar novas modalidades de ação para o enfrentamento 

desta questão social urgente, que ainda encontra resistência entre os setores 

conservadores da sociedade nacional. Imprescindível notar que a mentalidade machista 

pode ser identificada até mesmo em grande parte dos setores femininos, que apreendem a 

ideologia conservadora patriarcal e passam a corroborar com o discurso masculino opressor 

e discriminatório. 
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Desta forma, urge a necessidade de modificar a mentalidade social brasileira, ainda 

estreitamente ligada a preceitos retrógrados machistas de pertencimento e submissão 

feminina ao homem. A pesquisa em tela se volta para recentes projetos educativos que, 

direcionados para os setores femininos vulnerabilizados, buscam conscientizar criticamente 

as mulheres. Dessa forma, elas passam a identificar a opressão masculina na qual estão 

inseridas socialmente, lutando pela sua própria emancipação coletiva. 

A análise deste trabalho tem como enfoque os projetos de Promotoras Legais Populares – 

PLPs desenvolvidos por diversas entidades no país, que têm se proliferado e disseminado 

sua ideologia libertadora há algumas décadas. Tais projetos almejam propiciar uma 

formação crítica dialogal entre as mulheres-alvo, propiciando-lhes a oportunidade de 

disseminar a ideologia libertária na comunidade da qual fazem parte, engajando os setores 

femininos a lutar pela consucução dos direitos humanos das mulheres. 

Neste enquadramento, há o empoderamento das mulheres a partir do processo de abertura 

crítica à reflexão acerca dos parâmetros patriarcais opressores engendrados na sociedade 

atual, desvelando a realidade de submissão feminina. Investe-se na capacitação jurídica dos 

agrupamentos femininos vulneráveis, para que possam cobrar a efetivação dos direitos das 

mulheres positivados pelo Estado. Ainda, estimula-se a entrada das mulheres no círculo de 

participação política ativa, rompendo o paradigma de passividade contemporâneo e 

tornando-as as principais responsáveis pela sua própria libertação coletiva. 

2. PROMOTORAS LEGAIS POPULARES: ENTRE EDUCAÇÃO CRÍTICA E CONQUISTA 
DE DIREITOS 

2.1. Histórico de surgimento e alcance territorial 

A experiência de formação legal de mulheres não é uma iniciativa brasileira. Pelo contrário, 

esta foi uma experiência oriunda de países latinoamericanos como a Argentina e o Chile, 

que já adotavam esta prática. A ideia da capacitação legal de direitos das mulheres chegou 

ao Brasil em 1992, a partir do contato do Comitê Latino Americano e do Caribe para a 

Defesa dos Direitos da Mulher – CLADEM com ativistas feministas brasileiras, que foram 

apresentadas à referida atividade libertária (OLIVEIRA, 2006). 

Eram, pois, membros da União de Mulheres de São Paulo e da Thêmis Assessoria, que a 

partir do diálogo com o CLADEM, dispenderam esforços para estruturar cursos de formação 

semelhantes no Brasil. Logo no ano seguinte, em 1993, as referidas entidades feministas 

começaram a desenvolver cursos de educação jurídica entre as mulheres (FONSECA, 

2012). O projeto foi alcunhado de Promotoras Legais Populares, ganhando visibilidade e 

sendo reproduzido por outras entidades nos anos seguintes. 



 

3 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

Ativistas formadas pela União de Mulheres de São Paulo logo difundiram, pelo referido 

estado, a ideologia proveniente do curso de capacitação legal de mulheres recebido. A partir 

do momento em que o curso de Promotoras Legais Populares se estendeu também pelas 

cidades do interior do estado de São Paulo, surgiu a proposta de criação de uma rede de 

promotoras entre as próprias ativistas das diferentes cidades paulistas. Assim foi criado o 

Centro Dandara de Promotoras Legais Populares (MATTOS, 2001), constituindo um 

agrupamento de ativistas feministas integradas ao curso de PLPs. 

Assim como o exemplo do Centro Dandara de Promotoras Legais Populares, a proliferação 

da ideologia do projeto de formação de PLPs alcançou outros cenários no território nacional. 

O Grupo Mulher Maravilha, no estado de Pernambuco, é um grande exemplo de sucesso de 

formação de turmas de PLPs no Nordeste (FONSECA, 2012). Já no Distrito Federal, 

destacamos a atuação da Universidade de Brasília, que desde 2005 realiza o curso de 

capacitação legal de mulheres como projeto de extensão vinculado à Faculdade de Direito 

(DUQUE et al., 2011). 

2.2. Educação crítica conscientizadora 

A ideologia concernente ao curso de formação de Promotoras Legais Populares tem como 

base a implementação de um modelo educativo conscientizador, que estimule a reflexão 

crítica das mulheres-alvo, incitando-as a desvelar os fatores sociais de submissão feminina. 

A partir do momento em que as mulheres, por meio de uma ponderação crítica intelectiva, 

apreendem o malicioso discurso machista incrustado nas relações humanas, passam a não 

mais compactuar e reproduzir tais elementos – ao contrário, lutam contra o referido 

paradigma discriminatório. 

O processo educativo utilizado pelo projeto em análise não se coaduna com o formato de 

educação aplicado em grande escala contemporaneamente. O projeto de educação imbuído 

nas escolas e cursos universitários depreende um modelo de transmissão de conhecimento 

unilateral, do professor para o aluno, em que a atividade discente se resume a absorver 

automaticamente o conteúdo ensinado. Tal modalidade educativa, configurada como 

educação bancária (FREIRE, 1979), mantém o alunado em uma prisão intelectual alienante, 

tornando-o refém de respostas prontas e da realidade que lhe é posta pela sociedade. 

A educação libertadora fruto dos projetos de Promotoras Legais Populares almeja, de modo 

adverso, constituir-se como um espaço de diálogo entre as participantes, em que não há 

inferências delimitadas a serem alcançadas. O processo de construção do conhecimento é 

coletivo, sendo as próprias discentes as responsáveis pela busca e alcance de respostas 

para os seus quiestionamentos sociais. O questionamento, aliás, é a base do processo 

educativo em tela: a educação libertadora tem como pressuposto a incessante atividade 
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questionadora e investigativa das educandas (FREIRE, 1987), que se negam a aceitar 

respostas prontas e acabadas, buscando sempre o viés oculto por detrás dos elementos 

sociais postos. 

A atividade formativa não se consome simplesmente dentro do espaço de diálogo proposto 

pelo curso de PLPs, ao longo da programação proposta pelas entidades libertárias. As 

promotoras legais populares se tornam multiplicadoras do viés emancipador, transmitindo o 

ganho de conhecimento obtido para as comunidades das quais fazem parte. Disseminam os 

ideais libertários femininos entre as mulheres do espaço em que convivem, estimulando a 

quebra da alienação e submissão voluntária das mulheres em geral. 

Dessa forma, os projetos formação de Promotoras Legais Populares se identificam como um 

processo educativo desburocratizado e maleável, que nega o enrijecimento comum da 

educação bancária e investe em um aprendizado coletivo horizontalizado. Almeja formar 

mulheres para o exercício da cidadania (GOHN, 2010), incentivando o engajamento 

sociopolítico dos setores femininos como agrupamentos sujeitos de direitos historicamente 

negados pela sociedade patriarcal. Direitos estes que, ante o processo de conscientização 

crítica fruto dos cursos de PLPs, não mais podem ser invisibilizados socialmente: passam a 

ser reivindicados politicamente pelas mulheres organizadas coletivamente em torno dos 

seus interesses comuns. 

2.3. Direitos humanos das mulheres: conquista e implementação 

O conteúdo programático do curso utiliza a capacitação feminina em direitos das mulheres, 

de modo a propiciar um maior aproveitamento no grau de efetividade concedido a estes. 

Uma das grandes problemáticas referente aos direitos fundamentais na atualidade diz 

respeito ao desconhecimento da população em geral quanto ao seu conteúdo (ROCHA, 

2004). Tal situação acaba contribuindo imensamente para que as consequentes violações 

desses direitos continuem, sem que haja a cobrança pelo seu respeito e cumprimento pela 

população interessada. 

Os projetos de formação de Promotoras Legais Populares objetivam democratizar o 

conteúdo dos direitos positivados para a população feminina subalternizada, fornecendo 

instrumentos efetivos para a defesa institucional dos direitos consagrados pela legislação. 

Ao disseminar o conhecimento de direitos fundamentais entre as mulheres oprimidas, estas 

passam a ter ciência das violações cotidianamente perpetradas contra estes, acionando 

consequentemente as instituições governamentais responsáveis pela sua defesa. 

Desse modo, os projetos de PLPs investem em uma proposta de desencastelamento do 

saber jurídico (NUNESMAIA JR.; ROCHA, 1998), retirando-os dos muros fechados das 
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universidades e dos redomas elitistas, e colocando-os à disposição da cidadã comum. 

Garante-se, dessa forma, o acesso à justiça da população feminina subalternizada, que não 

mais estará refém e dependente das escassas políticas governamentais nesse sentido, 

posto que passam a estar instrumentalizadas juridicamente para levar à frente seus pleitos. 

Mais do que isso, rompe-se a visão puramente imparcial e técnica que ainda reveste a 

criação e aplicação dos institutos jurídicos na sociedade. Há um jogo de forças sociais 

oculto no processo de edição e interpretação das leis ante as instituições competentes, que 

se esconde sob o véu de decisões revestidas por uma suposta neutralidade científica. O que 

ocorre, entretanto, é uma constante disputa política entre os grupos sociais, interessados 

em deter o monopólio do poder de definir os institutos jurídicos nos quais o aparato estatal 

se baseia para agir (BOURDIEU, 1989). 

Desvelada tal perspectiva oculta pelos poderes interessados, os agrupamentos femininos 

entendem a importância de adentrar o panorama dialogal pela definição dos institutos 

jurídicos na sociedade. Capacitar-se juridicamente é o primeiro passo nesta tarefa, para que 

se possa debater coerentemente no jogo político-jurídico pela definição das políticas do 

Estado – a partir do controle dos atos jurídicos. Neste ínterim, os projetos de formação de 

Promotoras Legais Populares cumprem um papel essencial, instrumentalizando as mulheres 

subalternizadas com o devido conhecimento do direito a ser utilizado em prol dos seus 

interesses coletivos. 

2.4. Participação política e transformação social 

De nada adianta a soma de uma gama de conhecimentos produzidos coletivamente a partir 

de um modelo educativo inovador, que desvele a realizade opressora e conscientize 

criticamente as mulheres-alvo, caso a ideologia referente à tal proposta não seja posta em 

prática. O referido projeto, nesse sentido, se volta para uma transformação efetiva do 

ambiente subalternizado em que as mulheres foram inseridas. Nega-se o modelo simplório 

contemplativo abstrato do estado de coisas, posto que não há mais lugar para ele nos dias 

de hoje (BROCHADO, 2001), investindo-se em uma proposta formativa que objetive a 

transição do panorama machista no qual a sociedade atual se encontra. 

Nesse sentido, busca-se investir em uma educação que, mais do que conscientizadora, seja 

transformadora (FREIRE, 1967): é preciso que a discente-alvo da referida formação adote 

efetivas posições modificadoras das suas necessidades sociais femininas. Quebrantar o 

paradigma de passividade que assola a sociedade brasileira é fundamental para alcançar a 

práxis revolucionária, que não mais se contenta em assistir ao desenrolar dos atos no teatro 

político-governamental – mas que sente a necessidade de participar deste. 
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Há muito, tornou-se sinônimo de participação cidadã o simples cumprimento das suas 

obrigações eleitorais: o papel dos sujeitos se consome ante o ato de votar, a cada dois 

anos, elegendo seus representantes eleitorais. Esta transferência irrestrita de 

responsabilidade para com o trato da gestão pública representa, por si só, a falência do 

sistema governamental representativo (MARQUES, 2008), que não ampara – ou mesmo 

não permite – a participação das cidadãs. 

Negando o referido panorama de descompromisso político popular, os projetos de formação 

de Promotoras Legais Populares visam engajar a população feminina alvo da capacitação 

para a participação dentro da gestão governamental do país, nas suas mais variadas 

esferas. Incitam-se as mulheres a intervir tanto nos espaços governamentais propriamente 

ditos – por meio da eleição das suas próprias representantes, ou mesmo atuando em 

conselhos e outros institutos criados para tal – quanto em espaços não-governamentais – 

com reivindicações, passeatas, manifestações, etc.. 

As mulheres já são inegavelmente maioria dentro dos movimentos sociais e projetos sociais 

da contemporaneidade, que dizem respeito não somente aos pleitos delas próprias – como 

reprodução, sexualidade, discriminação – mas também entidades que englobam outras lutas 

(GOHN, 2010). De modo a alavancar a disseminação de uma ideologia crítica libertadora, 

agregando novas ativistas para a luta sociopolítica de emancipação feminina, os projetos de 

PLPs se constituem como proposta promissora e viável. 

Somente por meio da participação política efetiva das mulheres é possível investir na 

construção de um futuro efetivamente igualitário (MARIANO, 2001). As conquistas para os 

setores femininos não irão ser dádivas recebidas de governantes benevolentes; é preciso 

haver o engajamento político propício entre estas para serem partícipes das suas próprias 

conquistas. A partir da tomada das rédeas da governabilidade pelas próprias mulheres 

oprimidas, abrem-se os caminhos para a implementação direta dos seus anseios e 

necessidades historicamente negadas, evitando as violações de direitos das mulheres tão 

recorrentes na sociedade contemporânea. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A discriminação social à qual têm sido submetidas as mulheres ainda é um problema atual. 

A herança do pensamento patriarcal ainda vigora com intensidade na sociedade pátria, 

gerando inúmeras questões latentes: casos de violência doméstica, barreiras trabalhistas, 

coerção à sexualidade. A inferioridade natural da mulher ao homem parece ser um dogma 

inerente à própria existência humana, que se consolida cada vez mais à medida em que lhe 
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falta um enfrentamento dos setores femininos interessados na transição desta mentalidade 

retrógrada e opressora. 

Neste sentido, os projetos de formação de Promotoras Legais Populares despontam como 

promissores veículos de disseminação de conhecimentos úteis e propícios à obtenção da 

emancipação social feminina. Esta inovadora proposta objetiva, por intermédio de um 

processo educativo inovador e dialogal, calcado na construção coletiva do conhecimento, 

conscientizar as ativistas de movimentos sociais e lideranças comunitárias acerca da 

urgente necessidade de revisar os parâmetros discriminatórios de gênero sob os quais a 

sociedade está edificada. 

O referido modelo educativo traz em sua essência a veiculação de ideais voltados para a 

transformação social, para o engajamento prático das mulheres-alvo. Não se coaduna, 

desse modo, com a prática educativa escolar e universitária, com pressupostos identificados 

com a formação técnico-operativa alienante para atender aos anseios do mercado de 

trabalho capitalista. A educação libertadora idealizada atende aos requisitos da 

transformação social mediante o estímulo à conscientização crítica da posição subalterna 

ocupada pelas mulheres, incentivando-as a lutar pela mudança deste panorama. 

Integra a proposta do projetos de formação de PLPs a capacitação legal das mulheres-alvo, 

a partir da compreensão de que a disseminação dos direitos já positivado é de suma 

relevância para que haja a garantia dos dispositivos legais. Tendo-se em conta o fato de que 

o pertencimento dos conteúdos jurídicos estatais pertence, em grande monta, às classes 

abastadas da sociedade, explicita-se a relevância de democratizar os direitos humanos das 

mulheres para os setores femininos, tornando possível a cobrança e reivindicação destas 

pelos seus direitos negados. 

Além disso, explicita-se o campo de criação e aplicação do direito como um campo 

eminentemente político – e não meramente técnico ou científico, imbuído de uma suposta 

neutralidade que coloca o campo do decisionismo jurídico distante dos clamores sociais. A 

edição e interpretação do direito são frutos do embate de classes inerente à sociedade 

democrática, dentro da qual há a incessante disputa pelo monopólio de dizer o direito e, 

assim, comandar as ações do Estado. 

Por fim, os projetos de Promotoras Legais Populares almejam investir no engajamento 

político-social das mulheres que participem do referido curso – e das demais, que tenham 

contato com a ideologia disseminada pelas promotoras legais formadas na comunidade da 

qual fazem parte. Nega-se, assim, a transferência de responsabilidade integral e irrevogável 

aos representantes políticos que gerenciam o Estado e, muitas vezes, utilizam o aparato 

estatal para a consecução dos seus próprios interesses. 

Estimular a participação política das cidadãs é o caminho mais profícuo para tornar as 

mulheres as principais responsáveis pela sua emancipação coletiva, libertando a si próprias 
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dos grilhões da discriminação e da subalternização à qual vêm sendo historicamente 

submetidas. É preciso que as mulheres integrem a agenda do decisionismo público, 

influindo diretamente nas decisões políticas do Estado, a fim de direcionar a criação e 

consecução de direitos e políticas voltadas para a construção de uma sociedade igualitária, 

na qual as mulheres possam ocupar espaço central – não mais marginalizado. 
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