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RESUMO

Esta pesquisa, de base empírica, busca compreender a forma como a Defensoria Pública realiza seu dever constitucional de assistência à 
população necessitada, especificamente no que tange à socialização dos cidadãos com os seus Direitos, através da disseminação de 
conhecimento jurídico, social e institucional, aqui denominado “educação em direitos”. A metodologia privilegia a realização de trabalho de 
campo, desenvolvido a partir do contraste de experiências empíricas realizadas em momentos distintos e em dois núcleos de primeiro 
atendimento da Defensoria Pública: primeiramente, na condição de assistida, e, posteriormente, no papel de assistente, na qualidade de 
estagiária da instituição. O objetivo principal da pesquisa está centrado na problematização do papel realizado pela Defensoria Pública, que, 
conforme foi observado durante o trabalho de campo, está mais voltado para uma atuação processual, assistindo os cidadãos na fase da 
judicialização dos conflitos, sendo esvaziada a sua atuação no que se refere ao direito à educação e assessoramento jurídico. As experiências 
empíricas que subsidiaram esta pesquisa deixaram impressões muito fortes acerca da importância do papel da Defensoria Pública na prevenção 
de processos e de conflitos, através da socialização dos cidadãos com seus direitos. Nesta pesquisa, parte-se da premissa de que o direito à 
“educação em direitos” é um direito instrumental de inclusão e empoderamento, que possibilitaria a criação de um perfil de cidadania ativa, e 
que permitiria ao cidadão, consciente de suas escolhas, modificar sua realidade da maneira adequada à sua necessidade ou ao menos 
compreender e se socializar com as normas jurídicas e com os seus direitos. Os casos observados durante a incursão empírica que ensejou este 
trabalho demonstraram que a ideia de que à Defensoria Pública caberia somente a função de representar judicialmente o hipossuficiente não 
corresponde e não reflete os anseios dos cidadãos que buscam assessoramento naquela instituição. Ademais, a legislação referente à Instituição -
Lei Complementar 132/2009 - é unívoca em afirmar o dever institucional de promover a educação para cidadania e o assessoramento de seus 
assistidos, não restringindo a atuação dos defensores à representação processual. Sendo assim, objetivando compreender se (e como) a 
Defensoria Pública desenvolve o seu papel de socialização dos cidadãos com os seus direitos, esta pesquisa privilegiou a metodologia qualitativa, 
mediante a observação empírica das práticas institucionais daquele órgão. Impõe destacar, ainda, que a importância do direito à educação em 
direitos reside primordialmente na sua potencialidade de transformação do exercício da cidadania, na medida em que um sujeito que conhece 
sua posição na sociedade e os direitos que a legislação pátria lhe garante, tende a ter um comportamento mais ativo e menos subserviente no 
que se refere aos seus direitos civis, sociais e políticos. Através da observação das práticas associada à experiência pessoal de atuação na 
Defensoria Pública, além da realização de entrevistas com funcionários, defensores e assistidos, foi possível observar diversas situações concretas 
em que a ausência de assessoramento e de informações claras sobre direitos resultou em prejuízos ao assistido. O trabalho de campo 
demonstrou que o dever institucional de assessoramento e de educação em direitos não tem sido privilegiado pela Defensoria Pública do Estado 
do Rio de Janeiro, que concede mais destaque à sua atuação processual, restringindo a um papel secundário, o seu mister institucional de 
promover a socialização dos cidadãos com os seus direitos civis, políticos e sociais.
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