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Pode se apresentar brevemente, contando sua trajetória acadêmica e
profissional?
Sou curitibana, advogada e professora universitária. Minha trajetória acadêmica se
iniciou no curso de direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR), escola na qual
me graduei e também cursei o mestrado e o doutorado. Já nos primeiros anos da
graduação, meu interesse se voltou às relações entre direitos, território e cidadania,
temáticas que continuam no centro de minhas preocupações acadêmicas e
profissionais. Graças à oportunidade de estar em uma universidade pública participei
de grupos de pesquisa e projetos de extensão que foram fundamentais em minha
formação. Atuei no fortalecimento de cooperativas populares, junto ao Núcleo de
Direito Cooperativo e Cidadania. Trabalhei com comunidades quilombolas do Vale do
Ribeira paranaense e com outras iniciativas voltadas à garantia do direito à terra e ao
território.
Com o encerramento de minha graduação, concomitantemente ao curso do mestrado,
iniciei minha trajetória profissional na Ambiens Sociedade Cooperativa. Criada no ano
2000, por um conjunto de profissionais com múltiplas formações e que tinham em
comum o desejo de promover uma organização autogestionária do trabalho e, ao
mesmo tempo, atuar no campo do planejamento urbano e das políticas públicas, sob
um viés participativo e anti-tecnicista.
Durante os anos de 2011 e 2012, trabalhei como assessora jurídica no Ministério
Público do Estado do Paraná. Minha atuação manteve-se vinculada à defesa dos
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direitos territoriais das comunidades tradicionais e ao fortalecimento do direito à
moradia, com especial atenção às múltiplas violações que incidem sobre os
assentamentos informais nas cidades. Foi também nesse período que pude trabalhar
em conjunto com a população em situação de rua e conhecer sujeitos, trajetórias e
vivências urbanas que transformaram profundamente minha compreensão das
cidades.
Essas vivências múltiplas impulsionaram meu ingresso no doutorado e o desejo de
compreender os conflitos urbanos - especialmente os conflitos em torno da terra e da
moradia - bem como o papel desempenhado pelo Poder Judiciário nas situações de
despejos coletivos. Paralelamente ao início da pesquisa de doutorado, iniciei também
minhas atividades docentes, lecionando em diversos cursos de graduação e pósgraduação. No ano de 2015, tornei-me coordenadora adjunta do curso de direito da
Universidade Positivo, em Curitiba, atividade que exerci até julho deste ano.

Como você se interessou em ser professora no Campus Zona Leste da
Unifesp e o que vê de potencial no Projeto Político Pedagógico do Instituto
das Cidades?
Há algum tempo acompanho com muito interesse a formação do Instituto das Cidades
da Unifesp. Trata-se de uma proposta inovadora, fundada em um projeto político
pedagógico que se estrutura sob a concepção de que o ensino, a pesquisa e a extensão
são momentos da educação universitária indissociáveis e complementares. Mais do
que isso, é um projeto que desde a concepção tem reafirmado sua vocação
extensionista, ou seja, a intenção de estabelecer uma cultura universitária
verdadeiramente aberta à população e articulada às demandas dos movimentos
sociais. De forma situada no território, propõe a formação dos estudantes de maneira
interdisciplinar e contextualizada ao enfrentamento de problemas concretos (e
complexos) da nossa sociedade.
Todos esses aspectos se fortalecem com a localização do campus, na Zona Leste de São
Paulo, região permeada por lutas sociais e por uma pluralidade de questões
relacionadas à moradia, à mobilidade, à infraestrutura, ao meio ambiente, à cultura e à
cidade como um todo. Enfim, um campo muito rico para discussão do acesso aos
direitos e que faz desse um espaço privilegiado para a construção conjunta entre a
Universidade e a Sociedade. É nesse contexto que surge meu interesse em atuar como
professora no Campus Zona Leste: diante das muitas possibilidades de aprendizado e
do ânimo com a oportunidade de colaborar na construção de um projeto de educação
com um grande potencial de transformação do espaço em que está localizado e da
própria forma de ensinar.

Em linhas gerais, qual a proposta de ensino, pesquisa e extensão que você
apresentou no concurso? No que ela poderá colaborar com o Instituto e
com a Zona Leste?
O projeto que apresentei no concurso tem como ponto de partida a dimensão
relacional entre direito e espaço. Isso significa que o lugar que os sujeitos ocupam no
espaço define a realização dos mais variados direitos da cidadania. E,
consequentemente, que não há como compreender o direito urbanístico fora dos
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processos de conflitos e lutas pela produção do espaço nas cidades. Não se trata,
portanto, de uma perspectiva autônoma da instância jurídica, mas de sua localização
junto aos processos sociais.
Por essa razão, metodologicamente a proposta baseia-se na noção de Ecologia de
Saberes, elaborada por Boaventura de Souza Santos, que sugere a convergência de
conhecimentos científicos e populares. E ainda, alinha-se às premissas da educação
popular freiriana, para as quais a prática extensionista não se confunde com a
"persuação da população local", operada a partir de um conjunto de conhecimentos
técnicos pré-estabelecidos. Ao contrário, almeja contribuir com os sujeitos envolvidos
para a leitura da realidade em que estão inseridos e, assim, fortalecer sua capacidade
crítica de intervenção sobre esses contextos concretos.
Diante disso, o escopo da atuação corresponde à incidência nos conflitos fundiários de
caráter coletivo nas comunidades da Zona Leste da cidade de São Paulo, para garantia
do direito humano à moradia adequada. O projeto está articulado em duas frentes.
Uma delas busca compreender os mecanismos e práticas institucionais que estão
sendo articulados nas remoções em curso, identificar violações de direitos dos
moradores e colaborar com a construção de soluções para permanência no território.
A segunda dimensão do projeto volta-se ao fortalecimento dos sujeitos coletivos na
luta por direitos, valorizando a experiência social e as práticas de vizinhança que já
acontecem nesses espaços.
No Instituto, o trabalho com conflitos fundiários poderá ser uma oportunidade fértil de
reflexão sobre as formas jurídicas de apropriação do espaço urbano e sua relação com
o caráter desigual das nossas cidades. O projeto também se referencia no contexto e
nas demandas da Zona Leste. A região de inserção da Universidade concentra muitas
situações de conflito com ameaças de remoção e também diversos movimentos sociais
de luta por moradia, que historicamente atuam no local. E é diante desse cenário que
pretendemos somar esforços e colaborar para o acesso aos direitos no território.

Temos agora um enorme desafio de continuar a implantação desse
Campus num contexto adverso à expansão da universidade pública. Como
vê essa situação e como podemos fazer frente à ela?
O atual contexto de retirada de direitos e fragilização das políticas sociais que estamos
vivendo impacta diretamente na universidade pública. Para o Instituto, a atual
conjuntura se torna um grande desafio na medida em que se trata de um Campus
novo e, portanto, com demanda de recursos para sua implantação. Essa conjuntura
adversa, entretanto, reforça como nunca a importância de fortalecermos a educação
pública, de qualidade e socialmente referenciada. Para além do esforço institucional
na viabilização dos recursos necessários, acredito que o compromisso docente com a
realização de um projeto pedagógico com essas qualidades será fundamental. Com
muito entusiasmo, coloco-me à disposição para construir coletivamente esse
importante projeto.
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