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Simpósio: A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

 

RESUMO: A Cidade Histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, reconhecida como 

Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, desenvolve-se e povoa-se, no tempo, a 

partir de um panorama histórico e econômico determinante de suas profundas discrepâncias 

sociais. Na atualidade, algumas comunidades periféricas possuem pouca convivência com o 

centro histórico urbano, no qual se situam e funcionam as principais instituições político-

jurídicas. Os sistemas de justiça estatais são, a essas comunidades, pouco acessíveis e pouco 

compreendidos. Diante de impasses de convivência, tais comunidades são levadas a 

abdicarem de seus contextos para buscarem, junto ao Poder Judiciário, a solução para a 

superação de conflitos. Com o objetivo geral de investigar, discutir e revisitar as demandas 

por mecanismos de solução de problemas e as características desejadas para modelos aptos a 

implementarem a cidadania,desenha-se o Programa ‘Direito e Sociedade’, que congloba o 

conjunto de projetos de pesquisa-ação extensionista transversais ao direito. Para tanto, 

emergem como objetivos específicos o estudoe assistência à comunidade para a contribuição 

na construção de arranjos de gestão de celeumas, na pacificação dos conflitos comunitários e 

na edificação de consensos, em uma perspectiva de educação, emancipação e autonomia dos 

envolvidos. Em tudo, busca-se o afastamento das tradicionais estruturas de heterocomposição 

ou intervenção imediata do Estado, que podem se apresentar como violentas. Assim, almeja-

se fomentar a edificação da cultura e da cidadania, para, assim,ecoar na efetiva atuação 

autônoma e democrática no que toca às propostas de sistemas de justiça plurais anti-

hegemônicos. O objeto central é a reflexão teórica e execução prática da mediação 

extrajudicial de conflitos, em perspectiva consensual não adversarial e menos autoritária, de 

maneira a promover respostas pela via da atuação primordial dos diretamente envolvidos. 

Metodologicamente, a pesquisa-ação converge os esforços de seus colaboradores nas 

investigações teóricas, repartindo-os para engendrar, dialogicamente, educação para o 

acontecimento de meios adequados de solução de demandas sociais, formação técnica 

mínima, atendimentos locais aos interessados, redução do distanciamento entre os envolvidos 

e restauração de relações humanas. Assim, as ações do programa são direcionadas ao estudo e 

debate acadêmico e comunitário, tanto das necessidades quanto das alternativas às 

contingências locais; à educação, por meio de encontros e palestras; à elaboração e 

distribuição de cartilhas informativas; ao atendimento e mediação de sujeitos em conflito; à 

gestão de problemas havidos no âmbito do município de Ouro Preto/MG, de modo evitar o 

deslocamento dos interessados do ambiente de convivência. Destacam-se como principais 

resultados, até o momento,a firmação de parcerias firmadas com representações e instituições 

comunitárias; o aumento significativo do interesse por atendimentos e da realização de 

sessões de mediação; e, ainda, a publicação de obra coletiva intitulada ‘Novos Direitos 

Privados’, organizada também por um dos coordenadores e com participação de alguns de 

seus colaboradores.  
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