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RESUMO 
 
O artigo em questão tem o objetivo de apresentar experiências 
vivenciadas através do ”Projeto Universidade Popular em 
Direitos Humanos: Formação Profissional na 
SEJUDH/CONED”. Este projeto foi pensado a partir da 
necessidade de fazer a interlocução da Universidade Federal 
do Pará com a comunidade. O Projeto vem se desenvolvendo 
desde 2013 e está vinculado ao Programa Universidade 
Popular em Direitos Humanos (PUPDH) da Faculdade de 
Serviço Social-FASS, em parceria com a Secretaria Estadual 
de Justiça e Direitos Humanos- SEJUDH e inserido no 
Conselho Estadual sobre Drogas – CONED/PA, o projeto tem 
como objetivos desenvolver atividades de extensão voltadas 
para a formação acadêmica de alunos bolsistas e estagiários, e 
promover ações de formação através de atividades 
direcionadas aos conselheiros. 
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ABSTRACT 

  
The article in question is intended to present experiences lived 
through the "People's University Project on Human Rights: 
Vocational Training in SEJUDH / coned". This project was 
conceived from the need to make the dialogue of the Federal 
University of Pará with the community. The project has been 
developing since 2013 and is linked to the People's University 
Program in Human Rights (PUPDH), Faculty of Social FASS 
Service, in partnership with the state Department of Justice and 
human-rights SEJUDH and inserted into the State Council on 
Drugs - coned / PA, the project aims to develop outreach 
activities for the academic training of fellows and trainees 
students, and promote training activities through activities 
directed to counselors.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Universidade Popular em Direitos Humanos: Formação Profissional Na 

SEJUDH/CONED está vinculado ao Programa Universidade Popular em Direitos Humanos - 

PUPDH, e, tem por objetivo geral: contribuir na formação e capacitação dos alunos do 

Estágio Supervisionado I, II E III do curso de Serviço Social, através de atividades de 

extensão, juntamente com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos ao Conselho 

Estadual sobre Drogas/CONED, além de fortalecer a parceria entre a UFPA (docentes e 

discentes da Faculdade de Serviço Social) e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 

através da inserção de alunos do Estágio Supervisionado I, II e III e demais bolsistas 

vinculados ao PUPDH, visa promover ações de formação (oficinas de capacitação para 

conselheiros) para o CONED; assessorar, juntamente com a Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos, a mobilização, organização e realização de fóruns e seminários para criação dos 

Conselhos Municipais sobre Drogas - COMADs da Região Metropolitana de Belém (Belém, 

Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Barbara, Santa Izabel do Pará e Castanhal). 

 A ideia central seria de replicar a oficina de Formação de Conselheiros para os 

conselheiros dos COMADs da RMB; realizar o levantamento socioeconômico de 24 

comunidades terapêuticas, juntamente com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do 

Pará; proporcionar aos alunos estagiários o contato com a prática profissional do serviço 

Social em instituições governamentais e conselhos de políticas públicas e fortalecer o 

estágio curricular na área sócio-jurídica através da discussão sobre os direitos humanos. 

 O projeto está se desenvolvendo através de: a) discussões de temas específicos 

como direitos humanos, políticas públicas: política nacional e estadual sobre drogas, plano 

de combate às drogas do governo do Estado do Pará e metodologias de intervenção aos 

usuários de drogas, dentre outros; b) seminários sobre o combate as drogas e metodologias 

de atendimento aos usuários de drogas; c) pesquisas avaliativas e socioeconômicas; d) 

oficinas de formação e capacitação aos Conselhos Municipais sobre Drogas na Região 

Metropolitana de Belém; assessoria na mobilização, organização e realização de 

conferências municipais; e) elaboração de relatórios e documentos; f) elaboração e 

sistematização de TCCs;  

O projeto de extensão proporciona experiências da extensão universitária que 

possibilitam uma interação significativa entre a Universidade Federal do Pará - UFPA e a 

sociedade. Já que os programas e projetos de extensão revelam um processo, educativo e 

científico, que indica uma troca de saberes, acadêmicos e populares, em uma relação 

orgânica entre a extensão, o ensino e a pesquisa. O que remete ao compromisso da UFPA 



 
 

 

                  

com uma formação acadêmica não apenas técnica, mas política e cidadã, vinculando a 

construção do conhecimento às competências profissionais necessárias para uma atuação 

voltada às demandas criadas pelas contradições da sociedade.   

 

 

2. O Projeto Universidade Popular em direitos Humanos: Formação Profissional na 

SEJUDH/CONED. 

 

 

O PUPDH concebe a educação em direitos humanos como uma ferramenta 

relevante na consolidação da democracia. Para Sader (2007) a educação em direitos 

humanos não pode ser limitada ao ensino formal uma vez que educar é um ato de formação 

de consciência com conhecimentos, valores e capacidade de compreensão para além dos 

espaços escolares; pois educar permite compreender o mundo, a si mesmo e a interação 

entre ambos, isto é, o eu e o mundo. O autor ressalta que essa compreensão do real pode 

ser crítica ou uma visão alienada; já que os homens podem apreender o movimento real no 

qual produzem e reproduzem-se socialmente, como também podem explicar a realidade por 

mitos e concepções que velam a capacidade crítica.  

O que indica que a educação é um elemento importante para promover os 

direitos humanos. Segundo Orlandi (2007), não podemos ensinar os direitos, entretanto 

podemos construir, por meio da educação, condições e mecanismos para que os homens 

possam compreender a realidade de forma crítica, assim como entender sua ação como 

histórica e política, fomentando resistências e rupturas.  

Mas para Dornelles (2006) a definição dos direitos humanos pode ser vinculada 

a concepções, político-ideológica, distintas, pois não há uma única definição conceitual. O 

referido autor parte de três concepções: a) idealista; b) positivista e c) crítico-materialista. Na 

concepção idealista os direitos humanos são inerentes ao homem, que nasce livre, digno e 

com igualdade; já que o direito à vida, segurança e liberdade não estão subordinados, 

totalmente, ao reconhecimento do Estado porque são como um ideal numa visão metafísica 

e abstrata. Na concepção positivista os direitos humanos não são inerentes aos seres 

humanos, pois sua existência depende do reconhecimento do Estado através de sua ordem 

jurídica positiva, que legitima e reconhece os direitos em lei. No entanto, a concepção 

crítico-materialista compreende que os direitos humanos enunciados em declarações e 

constituições representam, muitas vezes, uma expressão formal de um processo político-

social e ideológico realizado por lutas sociais estabelecidas por grupos distintos. 



 
 

 

                  

Dornelles (2006) enfatiza que a concepção crítico-materialista é inspirada nas 

obras de Karl Marx que analisou, no século XIX, a consolidação do Estado liberal não 

intervencionista e o desenvolvimento da economia industrial; o que modificou o perfil da 

produção das sociedades européias e as lutas sociais urbanas, revelando uma classe 

operária empobrecida, expropriada e insatisfeita por não dispor das conquistas alcançadas 

pelas revoluções: francesa e industrial. .  

Bussinger (1997) acentua que os direitos e garantias individuais defendidos 

pelos liberais, no século XIX, não eram uma realidade para os não proprietários, que apesar 

de livres e juridicamente iguais aos proprietários vendiam sua força de trabalho por baixos 

salários para continuar sobrevivendo, expondo, com isso, as fragilidades dos direitos 

proclamados nas declarações: americana e francesa. Já que a liberdade e igualdade era 

apenas uma ilusão. Dornelles (2006) ressalta que Marx na obra “A questão judaica” em 

1844 analisou de forma crítica a concepção individualista burguesa nas referidas 

declarações, mostrando que há uma perspectiva de classe e não uma universalidade na 

concepção liberal dos direitos humanos. O que expressava uma contradição entre os 

princípios presentes nas declarações e a realidade vivida pelos não proprietários.  

Tal análise permite constatar que não basta a declaração formal de direitos em 

textos constitucionais, pois são necessários mecanismos capazes de viabilizar tais direitos 

em políticas, programas e projetos sociais. O que remete a participação do Estado na 

promoção dos direitos humanos. Mas também, indica que é preciso um movimento 

organizado da sociedade no sentido de reivindicar a ação deste Estado. O que exige um 

processo de capacitação deste movimento organizado de forma contínua. O que, para Gohn 

(2004), é um elemento significativo nas reivindicações empreendidas uma vez que à 

capacitação técnica e política precede uma intervenção qualificada. 

A competência humana, portanto, indica a possibilidade de uma consciência 

crítica individual e coletiva, bem como a constituição de um sujeito que busca uma história 

alternativa. É um tipo de competência política que ultrapassa a mera satisfação das 

necessidades materiais. Desta forma, as ações desenvolvidas pelo PUPDH vislumbram este 

fortalecimento da sociedade organizada no que concerne à qualificação das reivindicações 

por políticas sociais que garantam a efetivação dos direito humanos. Fortalecendo, assim, 

as reivindicações pelo direito à participação e controle social, bem como ao saneamento, a 

habitação, educação, saúde, ao meio-ambiente ecologicamente correto, à legalização da 

terra, a cultura e ao lazer, sem distinção de orientação sexual, etnia e gênero.  

Assim, o PUPDH pretende contribuir com o debate em direitos humanos a partir 

de ações articuladas as diretrizes do projeto político-pedagógico da Faculdade de Serviço 



 
 

 

                  

Social - FASS, uma vez que o mesmo se propõe a assessorar organizações 

governamentais e não-governamentais. O programa quer instrumentalizar, do ponto de vista 

conceitual e organizativo, o processo de mobilização e a formação de novas lideranças ao 

subsidiar as discussões sobre os direitos humanos. 

Ressalta-se que desde 2010 o programa vem desenvolvendo uma parceria com 

a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH) culminando na celebração 

de um protocolo de cooperação técnica com objetivo de promover atividades em nível 

interinstitucional no campo dos direitos humanos. A SEJUDH é uma das mais antigas. 

Criada através do decreto nº 996 de 16 de abril de 1901 com a denominação de Secretaria 

de Estado da Justiça, Interior e Instrução Pública e em 2007, através da Lei nº 7.029, de 30 

de julho foi instituída a promoção, proteção e reparação dos direitos humanos no estado, 

atribuindo esta competência à Secretaria Executiva de Justiça, passando então a 

denominar-se Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH). 

A opção por atividades junto aos Conselhos sobre Drogas advém de uma 

demanda da SEJUDH, em virtude do surgimento de um número significativo das expressões 

da questão social, representado pelos usuários de drogas, que devem ser inclusos e 

acompanhados pelos conselhos através de ações de promoção e prevenção ao uso de 

drogas.   

 Essas atividades possibilitaram a inserção de alunos estagiários em atividades 

nesta secretaria de Estado, assim o projeto em questão propõe-se a desenvolver atividades 

articuladas com as disciplinas de Estágio Supervisionado, em acordo com a Resolução n. 

4262 CONSEP, de 22/03/2012, obedecendo aos princípios norteadores do estagio 

supervisionado do Art. 1 deste regulamento, que são: 

 - articulação da formação acadêmica com o exercício profissional; 

 - efetiva participação do aluno em situações reais de trabalho; 

 - fortalecimento da integração entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

        2.1. Material e Metodologia. 

 

  

A proposta metodológica esta se desenvolvendo a partir de um processo de 

formação, que permite aos docentes e discentes o acumulo teórico, que propicia uma maior 



 
 

 

                  

interação entre o conteúdo científico abordado nas atividades e a realidade vivenciada no 

CONED/PA, e sua relação com as comunidades terapêuticas e a política sobre drogas.   

O projeto será avaliado semestralmente, segundo um enfoque participativo. 

Então, todos os envolvidos no projeto devem primar por um contesto que estejam 

fundamentados em uma dimensão ética, deverão analisar de acordo com elementos 

subjetivos e objetivos: a) a gestão e as práticas desenvolvidas; b) as metas e os objetivos 

alcançados; c) as parcerias construídas na relação universidade e sociedade; d) as 

articulações do projeto com os conselhos de Políticas Públicas.  

 

 

2.2. Resultados e Discussões 

 

O projeto possibilitou aos alunos bolsistas de extensão do PUPDH e do estágio 

supervisionado I, II e III, o contato com a prática profissional do Serviço Social enquanto 

parte da equipe técnica de um conselho de políticas publicas, fortalecendo o estágio 

curricular na área sócio jurídica, participando efetivamente de situações reais de trabalho, 

articulando extensão, ensino e pesquisa.  

As atividades estão se desenvolvendo através da presença dos discentes, como 

ouvintes, nas reuniões semanais do CONED/PA, que acontecem na SEJUDH. Neste 

primeiro momento, houve o contato efetivo, instrumentalizado pela observação das 

discussões colocadas em pauta nas reuniões, para melhor compreensão e apreensão da 

dinâmica deste conselho e posteriormente fazer as possíveis intervenções e investigações 

de acordo com os objetivos do projeto. Neste contexto, as ações do projeto estão ficadas 

em proposições referendadas em: 

Debates sobre temas de Políticas Públicas no Brasil: 

 Política nacional de Direitos Humanos no Brasil; 

 Política nacional sobre drogas; 

 Plano de combate às drogas do governo do Estado do Pará; 

 Política Estadual sobre Drogas .  

 

Seminários: 

  I Seminário Sobre Drogas da UFPA, com o tema Legislação de Políticas Públicas 

sobre drogas: Saber e informação a serviço da sociedade. Realizado no período de  

9 e 30  de Setembro de 2014. 



 
 

 

                  

 

Pesquisa: 

 Avaliativa sobre as atuais condições das comunidades terapêuticas da RMB; 

 Levantamento socioeconômico nas 24 comunidades terapêuticas da RMB. 

 Projeto de Pesquisa de Conclusão de Curso “A Prevenção da Saúde no âmbito 

Escolar: Análise do Programa Saúde na Escola (PSE), em Belém/PA sobre a 

prevenção do uso de drogas”; 

Assessoria: 

 Reuniões com a equipe da SEJUDH para execução do projeto; 

 Atividades de mobilização, organização e realização da reunião com os 

representantes dos municípios do Estado para a implementação dos Conselhos 

Municipais sobre Drogas. 

 Elaboração de relatórios; 

 Foram Sistematizados dois TCCs e apresentados no CONED. 

 

 

3.Considerações Finais 

  

 

O projeto Universidade Popular em Direitos Humanos: Formação Profissional na 

SEJUDH/CONED vem ao encontro das perspectivas da Universidade, que é construir 

relações sólidas de troca entre esta instituição de ensino superior e a sociedade. Extensão 

Universitária tem o objetivo precípuo de colocar a universidade Pública á serviço da 

coletividade. Neste sentido, entendemos que ao construir um projeto que ultrapasse os 

muros institucionais estamos construindo uma nova dimensão de sociedade que queremos.             

A temática dos diretos Humanos no Brasil, nos remete a necessidade de debater 

o tipo de sociedade que queremos. Nestes termos trazemos para o debate a questão da luta 

do Conselho sobre drogas no Pará, seus desafios e perspectivas em fiscalizar e 

acompanhar a implantação e efetivação da Política sobre Drogas no estado do Pará. O 

Projeto CONED, representa neste sentido, uma perspectiva de levar para o conselho  

formação e capacitação, além de proporcionar ao discentes de Serviço Social a 

possibilidade do Estágio Supervisionado I, II e III, através de atividades de extensão 

juntamente com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos especificamente no Conselhos 

sobre Drogas/CONED da RMB. 

A experiência mais recente deve-se a pesquisa sobre comunidades terapêuticas 

na região Metropolitana de Belém, foram pesquisadas 24 comunidades, com objetivo de 



 
 

 

                  

saber da situação socioeconômica das CT’s, como se sustentam? Qual o método de 

tratamento e como estão seus “residentes’?. Estamos na fase de tabulação dos dados para 

posteriormente faremos o relatório onde o mesmo será encaminhado ao conselho sobre 

drogas e irá ajudá-los na fiscalização dessas comunidades. 

Nosso entendimento é que o projeto em questão proporciona um elo de ligação 

entre a Universidade e a sociedade, no que tange a uma das questões mais complexas que 

vige na sociedade atual que uso de drogas. Conhecer as expressões da questão social para 

intervir é uma das premissas do serviço Social inscritas no código de ética. Nestes termos 

temos a convicção que não temos todas as respostas a essa questão social, mas intervindo 

nela sabemos de estamos cumprindo um dos preceitos básicos do serviço social que é a 

luta pela “Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo”(CFESS,1993, p.23) 

 

. 
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