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O presente trabalho tem como escopo analisar a atuação de uma célula acadêmica que age como núcleo de
extensão no curso de Direito da Universidade Regional do Cariri, utilizando-se deste meio para se unir à luta do
povo: o P@Je (Programa de Assessoria Jurídica Estudantil). Outrossim, ultrapassa as atividades que lhe são
incumbidas enquanto projeto de extensão e adquire uma roupagem de organização política que se insere na
luta de classes em prol da classe oprimida/trabalhadora. Visa-se analisar esse segundo papel que o P@Je forja
quando não está em atuação enquanto extensão, tendo como foco percebê-lo não como coletivo, movimento
estudantil ou partido, mas sim como extensão que é, e que se mostra eminentemente popular e inovadora. Esta
extensão transcende suas atividades, somando características de uma entidade organizada politicamente que
se apropria das contradições postas e luta contra estas sem perder o caráter de núcleo extensionista. O
trabalho em tela é resultado de um levantamento bibliográfico, análises de materiais como: livros, artigos,
revistas, documentários, relatórios dentre outros, bem como a própria vivência e experiência dos autores juntos
ao grupo durante a graduação. A pesquisa, apesar de se encontrar em andamento já dá pra adiantar pelos
primeiros resultados que o referido grupo existente há quase uma década no curso de Direito da Urca, já se
tornou referência para muitos no que diz respeito à relação deste com os instrumentos jurídicos postos, suas
perspectivas diante a ciência do direito e seu caráter político, haja vista a impossibilidade de uma formação
neutra diante a realidade social.
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