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Objetivos
O objetivo geral caracteriza-se pelo fomento a questionamentos e reflexões sobre a
tuação dos movimentos sociais como principais atores no processo de construção de
uma nova cultura jurídica, perpassando também pelas ocncepções de sociedade desses
movimentos. A partir da ação e da reflexão do Núcleo juntamente aos Movimentos
Sociais com que trabalha, pretende-se analisar o Direito, tanto em seu ensino como em
sua concretização na sociedade, de modo a não apenas constatar as falhas que há no
sistema jurídico, mas tambpem a repensar esse sistema, construindo novos
conhecimentos e novas atuações. No âmbito universitário, o projeto ainda tem como
objetivo trazer questionamentos que transcendam o academicismo, de modo que se
faça uma construção do conhecimento jurídico a partir das necessidades e dos
problemas reais da nossa sociedade.
Em seus objetivos específicos, o NAJUPMovimentos Sociais tem como pontos promover encontros periódicos que permitam o
debate e a reflexão sobre a atuação desses sujeitos coletivos dentro de um contexto de
opressão e violação a direitos humanos e, ainda, fomentar a participação de estudantes
de direito nos espaços de atuação dos movimentos sociais nos quais são construídas as
suas pautas de atuação e suas lutas. Assim, em permanente diálogo com os grupos qu
pleiteiam modificações reais na sociedade utilizando-se do Direito, com os Movimentos
Sociais e com a sociedade civil organizada em gera, o NAJUP-Movimentos sociais procura
se fazer presente nas atividades propostas por estes grupos, desde reuniões a atos
políticos, bem como debates para o amadurecimento e busca de soluções.
Resumo
Com o objetivo de manter uma comunicação com os movimentos sociais (Movimento Negro,
Movimento Feminista, Movimento LGBTT-Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travesdtis e Transgêneros;
MST-Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra; MNDH-Movimento Nacional de Direitos Humanos,
associação de moradores e outros) ainda à margem do tripé que permeia a atividade
universitária, promovemos o diálogo e o intercâmbio entre as propostas extensionistas de efetiva
mudança social da UFPPE, ao passo que incluímos na reflexão acerca das estruturas de poder e
de formação da sociedade discentes que buscam atuar diretamente na formação do substrato

axiológico social - ou seja - os alunos da Faculdade de Direito do Recife e, mais
abrangentemente, todos aqueles que estiverem interessados em repensar a sociedade e
promover efetivas mudanças na mesma.

