
Apresentação do Curso 
Juristas Leigos

Turma Nordeste – Junho/2021



O que é o Curso Juristas Leigos?

 Atividade de formação desenvolvida pela AATR
desde 1992 que busca socializar os
conhecimentos jurídicos com as pessoas que
estão na luta popular pela garantia de direitos.estão na luta popular pela garantia de direitos.

 Cada curso é adaptado à realidade dos
integrantes que estão participando.

 O objetivo do curso é FORTALECER a luta
popular por meio da realização de ações
concretas pelos cursistas.



O que é o Curso Juristas Leigos?

Turma Escola das Águas  - Etapa Quem somos? Setembro de 2012



O que é o Curso Juristas Leigos?

Encerramento da turma de Camacan maio 2013



O curso é sempre 
desenvolvido junto com 

organizações parceiras da 
AATR como os AATR como os 

movimentos sociais do 
campo e entidades de 

assessoria.



Qual o tema do nosso curso?
 O tema principal serão os Direitos dos povos

e comunidades que estão no bioma caatinga.
Para isso, ele foi dividido em 06 temáticas:

 Estado, Direito e Movimentos Sociais
 Organização, Associativismo e direito à Organização, Associativismo e direito à

comunicação
 Terra e Território
 Agroecologia e direito à alimentação
 Meio ambiente
 Criminalização, segurança e autoproteção



Quando vamos nos encontrar?

 O curso acontecerá em 01 (um) sábado
por mês (junho/2021 a agosto 2022).

 Cada encontro será das 9 às 12 e das 13
às 16h.às 16h.

 Cada temática será abordada em 02
(dois) encontros.
Exemplo: em 12 de junho e em 17 de julho
vamos discutir “Estado, Direito e Movimentos
Sociais”.



Atividades entre os encontros
 O que deve ser feito entre um encontro e outro?

Leitura do Módulo (impresso ou digital)
Resposta das atividades propostas (formulários)
Repasse para as comunidades/organizações



Conselho Político Pedagógico
 MPA – Elielma e Josy
 MST – Naiara
 Articulação Estadual de Fundos e Fechos de Pasto –

Valdivino
 Instituto Popular Memorial de Canudos –Vanderlei Instituto Popular Memorial de Canudos –Vanderlei
 CPT – Juliana 
 Caatinga – Kátia Rejane
 IRPAA – Nilton e Maria
Responsáveis por acompanhar as pessoas de suas
organizações, propor ajustes, avaliar o curso.



Acordos coletivos
 Atenção ao whatsapp, nos falaremos por lá!
 Todos os materiais do curso estarão na

página: http://www.aatr.org.br/juristas-leigos-
menu
Nos encontros utilizaremos o Google Meet. Nos encontros utilizaremos o Google Meet.

 Importante garantirmos a presença no
horário e a concentração!

 Vamos fazer desse um espaço acolhedor e de
trocas para potencializamos as lutas!


