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RESUMO: A educação no Brasil, em regra, é realizada de maneira tradicional, 
em salas de aula e na perspectiva expositiva, abstrata. Dificilmente se considera 
que a população tenha valores culturais e pedagógicos. No entanto, em uma 
abordagem mais ampla parece indicutível que todas as comunidades ensinam e 
aprendem continuamente. Os processos de ensino-aprendizagem permitem não 
apenas a trasmissão de valores culturais, mas igualmente das práticas de 
produção e sobrevivência, de resistência e transformação. No ensino jurídico é 
perceptível a ruptura entre a educação formal e a realidade cotidiana. Ocorre 
que o ensino tradicional do Direito e da mesma forma, dos direitos humanos, 
desconsidera em regra, as capacidades, os conhecimentos e a vivência prática 
de estudantes. Essa pedagogia colonial de ensino-aprendizagem é subvertida 
no Programa de Promotoras Legais Populares, pois considera o protagonismo 
de mulheres para uma nova pedagogia na construção do conhecimento de 
direitos no Brasil, em particular dos direitos humanos, tornando-as aptas para 
transformar suas vidas e das comunidades em que vivem. O Programa de 
Promotoras tem seu fundamento na educação em direitos humanos radicado em 
uma postura dialogal, possibilitando uma prática transformadora de 
aprendizagem que, enraizada na comunidade, trabalha de maneira criativa com 
lideranças femininas, conduzindo ao empoderamento e à consciência das 
mulheres sobre seu processo de vida e de estar no mundo. Trata-se de uma 
pedagogia feminista decolonial situada, legatária da “pedagogia do oprimido”, de 
Paulo Freire, pois tem como referência fundamental o contexto a partir do qual 
as respostas a perguntas são construídas entre e com as mulheres que formam 
parte desses processos. As interseccionalidades de classe, raça/etnia, idade, 
escolaridade são perceptíveis no Programa de Promotoras sendo um elemento 
importante de troca de experiências e reconhecimento da heterogeneidade de 
saberes. A partir de um estudo exploratório, este artigo analisa esse projeto de 
educação popular em direitos e cidadania feminina idealizado pela ONG Themis 
desde 1993 e as possibilidades e os desafios de sua realização enquanto projeto 
de extensão universitária. Indaga sobre as possibilidades de sua incorporação 
enquanto prática pedagógica feminista-jurídica de aprendizado a partir do 
cotidiano e admite sua potência para a construção de uma nova pedagogia de 
saberes. 
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