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ABSTRACT:

Este trabalho tem por propósito pesquisar a existência de práticas jurídicas em grupos
sociais ou étnicos e em favelas. Enfatiza a insuficiência da definição normativista do
Direito, além do esgotamento do modelo jurídico normativo baseado em uma estrutura
excludente e segregadora. A pesquisa demonstra que países latino-americanos, dada
a diversidade étnica e cultural de seus povos, buscaram reconhecer, dentro de seus
respectivos marcos territoriais, as diversas nações existentes baseadas em questões
de plurinacionalidade, pluriculturalidade e plurijuridicidade. Inicialmente retrata o
cenário e características de uma favela carioca, o Vidigal, expondo alguns aspectos
geográficos e etnográficos da região, para que restasse demonstrado o ambiente no
qual seria desenvolvida a pesquisa. Ato contínuo, a pesquisa aborda teorias críticas
à concepção estatal do direito, além do estudo da legislação pertinente. Por fim,
demonstra a busca por novos paradigmas visando a uma concepção jurídica que
alcance de forma igualitária todos os sujeitos de direitos, sejam estes coletivos ou
individuais.

Palavras-chave: Favela, Direito, Pluralismo Jurídico, Diversidade.

RESUMO:
This study aims to investigate the existence of legal national's or ethnic group's
practices and favelas. Emphasizes the insufficiency of normativism definition of law,
besides the exhaustion of the normative legal model based on an exclusionary and
segregating structure. The research demonstrates that Latin American countries, given
the ethnic and cultural diversity of their peoples, sought to recognize within their
respective territorial frameworks the various existing nations based on issues of
plurinationality, pluriculturality and plurality. This study focus on combine the
observation of social practices with bibliographical analysis. Initially, portrays the
scenery and characteristics of a carioca slum, the Vidigal, exposing some geographic
and ethnographic aspects of the region, in order to evidence the environment in which
the research was developed. Then, the research addresses critical theories on state's
conception of law, as well as the relevant legislation study. Finally, demonstrates the
search for new paradigms intending to a legal conception that allows to reach equally
the subjects of rights, collective or individual.
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