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DIREITO AO ALCANCE DE TODOS
ISMAEL SAMPAIO TENÓRIO A SILVA, FRANCISCA EDINEUSA PAMPLONA

IntroduçãoO presente artigo se fundamenta no estudo e reflexão dos temas dos direitos humanos fundamentais.
Trata-se de um projeto de extensão destinado a levar o conhecimento jurídico as escolas e comunidades da
cidade do Crato. Mostrando que o acesso à justiça deve ser oferecido a todos, não se limitando a nenhuma
classe social. Discutindo temas de grande relevância social, como o racismo, homofobia, violência doméstica,
violação dos direitos dos idosos e etc. MetodologiaA metodologia utilizada será a dedutiva, com pesquisa em
laboratório, utilizando a racionalização e a combinação de ideias já estabelecidas em sentido interpretativo,
utilizando afirmações de autores e sobre elas racionalizando para a aplicação desse conhecimento em
sociedade. Resultados e ObjetivosOs resultados esperados com a pesquisa e execução deste trabalho permitirá
a obtenção de uma visão critica concernentes as temáticas abordadas e sua aplicação na comunidade e no
contexto universitário, trabalhando os temas relacionados aos direitos dos cidadãos, visualizando a realidade
dos mesmos, o posicionamento do poder público e da sociedade para resolver tais problemas. Objetivando a
construção de conhecimentos fundamentais e a interação entre as pessoas da comunidade.ConclusãoÉ notório
o distanciamento do poder judiciário com a sociedade e sua insuficiência em atender aos interesses da
população. A maior parte da população brasileira não conhece seus direitos e nem os órgãos competentes que
devem procurar. A importância deste projeto está em proporcionar esclarecimentos sobre temas jurídicos na
forma de palestras educativas e encaminhar o cidadão que necessite de amparo jurídico aos órgãos e núcleos
especializados.ReferênciasARMELIM, Donald. Acesso à Justiça, Revista da Procuradoria-Geral do Estado de
São Paulo, vol. 31, p. 173, apud Marinoni, Luiz Gulhermei, Novas linhas do Processo Civil, 1999, p.
34.BEZERRA, Paulo Cesar Santos. A produç
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