Atuação dos Sistemas Sociais na Inclusão/Exclusão Social
Coordenadora: Artur Stamford da Silva

E-mail: artur.silva@ufpe.br

Tipo da Ação/Ano: Projeto/2018

Área Temática Principal: Direitos Humanos e Justiça

Unidade Geral: CCJ - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

Unidade de Origem: Departamento de Teoria Geral do
Direito e Direito Privado

Abrangência: Recife
Local de Realização: Moinho Jurídico -- Centro de Ciências Jurídicas da UFPE

Resumo da Proposta:
O projeto é uma atividade de extensão própria de Pesquisa-Ação por estar dedicada à observação do papel do sistema
do direito (via decisão judicial) e do sistema político (via legislação e política pública) em processos de
inclusão/exclusão referentes a fatores como gênero, raça, idade, religião etc.. A pesquisa-ação envolverá não só
legislação, políticas públicas e decisões judiciais, mas também conhecimento de relatos por pessoas eu vivem situação
de exclusão, o que viabilizará cnhecer a relação direito e sociedade nos casos de exclusão social, afinal a atividade
envolvrá observarmos como o direito e a política comunicam sobre inclusão e exclusão social. O marco teórico será a
teoria da sociedade de Niklas Luhmann. As técnicas de pesquisa serão pesquisa bibliográfica, pesquisa documental
(legislação, decisão judicial), textos de internet com manifestações dos excluídos e conversa com pessoas excluídas.

Objetivos:
Fomentar uma formação jurídica habilitada a lidar com a realidade social;
Despertar futuros juristas a se sensibilizarem aos direitos ineficázeis;
Desenvolver reflexões sobre como o direito e a política estão comunicando sobre exclusão social.

Objetivos Específicos:
1) desenvolver reflexões sobre o como o direito e a política pública brasileira está lidando com a exclusão social;
2) obter dados sobre as profissões jurídicas e a exclusão social, como a OAB, O Ministério Público, o Tribunal de Justiça
vem atuando sobre questões de preconceito social, portanto, exclusão social;
3) obter dados de atores que vivem situações de preconceito e como eles vêem a atuação do direito em suas lutas
sociais;
4) analisar os dados coletados para verificar a relação direito e política, no Brasil;
5) propor a criação de uma disciplina no Curso de Direito da UFPE sobre exclusão social e direito.

