
JUSTIFICATIVA DO CURSO 

 

Estar junto é se aglomerar com pessoas que não conhecemos. 

Inclusão é estar com, é interagir com o outro. (Mantoan, 2005, p. 

26)1 

A sociedade contemporânea caracteriza-se por ser plural:  dentro dela convivem pessoas com 

diferentes características físicas e psicológicas, com diferentes valores culturais e histórias de vida. No 

entanto, apesar desse contexto de diversidade, muitos segmentos ficam à margem dessa sociedade, 

principalmente em termos de acesso a bens materiais e culturais.  

A fim de que tais segmentos sejam incluídos, valores como tolerância e respeito às diferenças 

devem sem inculcados na sociedade. Tais valores, por sua vez, só serão incutidos quando 

desenvolvermos um conjunto de ações que valorizem as diferenças, além de uma cultura que repudie 

qualquer tipo de discriminação, seja de etnia, classe social, nacionalidade, entre outras. E o ponto de 

partida para o desenvolvimento dessas ações é o conhecimento.  

Desse modo, a fim de que se conheçam diferentes segmentos da sociedade, com suas 

especificidades, necessidades e direitos, de modo a se incluírem na sociedade, é que o curso de pós-

graduação em Direito das Diversidades e Inclusão Social foi concebido. Um curso que se propõe, antes 

de tudo, a repertoriar profissionais de diferentes áreas do conhecimento, a fim de que eliminem - ou ao 

menos minimizem- posturas tão perniciosas, como a xenofobia, o preconceito, o racismo, os conflitos 

religiosos e a marginalização de grupos minoritários em geral. 

 

 

OBJETIVOS DO CURSO 

 

 

        Constituem objetivos deste curso: 

a) Conhecer diferentes segmentos que ficam à margem da sociedade, sob diferentes aspectos; 

 

b) Refletir sobre a origem dos diversos preconceitos contra grupos sociais; 

 

c) Aprofundar e ampliar a abordagem da inclusão, envolvendo aspectos da diversidade; 

 

d) Promover reflexões coletivas que ressignifiquem o trato com as diferenças; 

 

e) Fornecer instrumental teórico, conceitual e técnico-jurídico que capacite o egresso a atuar na 

defesa dos direitos dos grupos excluídos da sociedade brasileira e na formação das pessoas, 

nos seus espaços de intervenção, na perspectiva de respeito à dignidade humana de todos.   
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