
Lembre-se
★ Realize os acampamentos
nas aldeias onde as pessoas
da tribo (indígenas) se
encontram em ambientes
familiares e assim ficam mais
à vontade para participar.

★ Utilize exemplos locais
para ilustrar as situações
jurídicas complexas. Use 
a linguagem e expressões
simples para os conceitos
jurídicos.

★ Utilize o humor e a 
linguagem local para ajudar 
na explicação de aspectos
complexos. 

★ Utilize os objetos e as
situações de identificação
fácil para ajudar na criação
de um ambiente melhor 
para o intercâmbio livre 
de conhecimentos.

Finalidade:
Utiliza-se aqui o termo hindi ‘Panchayat Shivir’ para se referir a

Acampamento Interativo de Alfabetização sobre Legislação. Os instrutores

sobre legislação podem usá-lo para facilitar o governo autônomo tribal

na Índia ou outras formas de descentralização. Os instrutores também

podem usá-lo em outros países que estão progredindo em sentido à descentralização 

da administração pública.

Atividades:
• Conheça seu grupo-alvo. Por exemplo, eles são chefes de aldeia, membros de CBOs, 

funcionários públicos locais? Adapte seu treinamento adequadamente. 

• Certifique-se de que seu instrutor seja capacitado. Quais são as suas competências, 

habilidades - como instrutores, profissionais da área jurídica, lingüístas? 

• O instrutor deve ter conhecimento cabal da legislação e como ela se aplica ao nível 

de campo. 

• Comece com o conhecimento atual que as pessoas têm dos conceitos legais. Estimule 

o interesse em palavras geralmente usadas na legislação. De modo comum, os signifi

cados de palavras tais como julgamento, intimação, regras, regulamentos, leis, política,

petição, processo judicial e decreto representam um bom ponto de partida.

• Aproveite e desenvolva o conhecimento existente. Mostre a relação entre a lei e as 

situações do dia-a-dia de uma aldeia. Escolha um conflito legal atual e divida-o em 

etapas: o que, quando, como e o contexto atual do conflito.  

• Crie um ambiente em que ocorra um fluxo livre de informações. Seja adaptável e 

responda às reações, especialmente durante os intervalos.

Acampamentos de
alfabetização sobre legislação

Ferramenta
{
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• É necessário avaliar seu progresso e quem está sendo atingido. Reúna informações 

sobre o número de participantes, o grau de seu envolvimento, suas origens e suas 

despesas de viagem para assistir. Isso lhe ajudará a priorizar as necessidades. 

• Os instrutores normalmente obtêm informações sobre conflitos legais em forma 

anedótica e, freqüentemente, com um preconceito político e social. A fim de ser 

objetivo – que é o fundamento de uma estratégia legal efetiva – o instrutor deve 

separar as questões legais das opiniões sociais, políticas e morais.

• Encoraje os outros a falar, repetir uma idéia, explicar a seus vizinhos, e explique outros 

exemplos similares. Isso esclarece as coisas tanto para o instrutor como para os treinados. 

• Sempre termine com os próximos passos baseados em ação. Especifique as respons

abilidades, prazos, e foros para esclarecimentos e intercâmbio adicionais.

• Administre as sessões durante vários meses. Reforce a aprendizagem porque a lei e 

os conceitos legais não são de compreensão fácil.

★ O instrutor deve se 
comportar como um estu-
dante em vez de um mestre
do assunto.  Esta estratégia,
em que as pessoas sentem
menos pressão, encoraja a
expressão aberta de idéias.

★ A época do ano e a
duração do acampamento
são importantes. Evite a
época da colheita. 

★ Inclua tais técnicas
como a encenação, debates
de grupos de interesses
específicos, representação
de questões legais, 
incidentes triangulares 
com implicações legais, 
e sessões informais.

★ As estratégias, a lin-
guagem e o conteúdo
devem ser adaptados ao
tipo de audiência. Assim,
uma estratégia para 
funcionários públicos 
superiores deve ser 
diferente de uma que se
destina a administradores
de nível médio ou às 
pessoas de aldeias.

Informações adicionais 

A ferramenta inteira e outras ferramentas e recursos relacionados podem ser encontrados no site:

www.policy-powertools.org

Contacto: Sanjay Upadhyay, eldf@vsnl.net; admin@eldfindia.com

O Hand Guide on Tribal Self Rule Law in India (Manual de Legislação de Governo Autônomo Tribal na Índia),

que é simples e útil, pode ser obtido de:

Enviro-Legal Defence Firm, 278, Sector 15-A, NOIDA-201301, Uttar Pradesh, India

# 91-120-2517248 (O)

# 91-120-2517469 (Tele-Fax)
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