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RESUMO: A investigação em desenvolvimento problematiza sobre as 
oportunidades inauguradas pela educação em direitos promovida pela 
Defensoria Pública como instrumento de concretização e ampliação do acesso 
à justiça no cenário brasileiro, especialmente nos casos regulados pelo Direito 
de Família. O referido mecanismo, no contexto da pesquisa, é entendido como 
instrumento apto a contribuir com a inserção do cidadão nas engrenagens de 
poder mediadas pelo Direito, a partir do potencial entendimento das 
possibilidades e limites do ordenamento jurídico e do sistema de justiça. A 
relevância temática decorre da necessidade de se explorar novos formatos de 
reivindicação de direitos e de solução de conflitos, assumindo o esgotamento do 
modelo litigioso e judicializante que dominou as discussões sobre acesso à 
justiça sobretudo no século XX. Metodologicamente, a partir dos pressupostos 
das Epistemologias do Sul, compartilha-se dos instrumentos de pesquisa 
concebidos pelos cotidianistas, priorizando como ponto de partida para a 
reflexão acadêmica o que se passa no comum do atendimento promovido pela 
instituição incumbida de prestar assistência jurídica integral no Brasil. Em 
relação aos objetivos, almeja-se explorar como a educação em direitos tem se 
realizado no cotidiano de atendimento da Defensoria Pública, bem como sua 
possível conexão com outros métodos alternativos de solução de conflitos, como 
a conciliação ou a mediação. Além disso, pretende-se debater outras 
potencialidades para o emprego deste mecanismo. Por fim, quanto aos 
resultados parciais, observa-se a crescente presença da educação em direitos 
nos discursos e nas práticas institucionais, reconhecendo-na, ainda, como 
potencializadora de outros mecanismos como a conciliação ou a mediação. 
Todavia, a ausência de clareza sobre o "o que é?" e "como fazer?", o que afeta 
os próprios defensores e defensoras, além de a ausência de capacitação e 
sensibilização dos trabalhadores com vínculos precários, sobretudo estagiários 
e estagiárias, constitui-se também em real limitador dos resultados que poderiam 
advir do emprego do método. 
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