
Direitos Humanos e a Universidade 
 
 

1. O Papel Histórico das Universidades na luta pelos Direitos Humanos no 
Brasil  

 
Na década de sessenta, as Universidades Públicas nesse contexto histórico foi 

parceira da sociedade civil, atuando: 
- Ações de Extensão Universitária: 
a) assessoria popular aos movimentos sociais na defesa dos direitos sociais - 

agrários e urbanos pela ampliação dos direitos sociais, econômicos e culturais e a 
consolidação dos direitos civis e políticos; 
           b)   educação em direitos humanos. 
 

Com o golpe de 64  - De espaço de liberdade e de autonomia, a universidade no 
contexto ditatorial transformou-se em espaço de silêncio coagido, onde ocorreram 
perseguições às mentes independentes, ameaça à vida, desaparecimento do 
patrimônio humano democrático, queima dos arquivos e da memória da história 
política do país. No auge da repressão a universidade foi perseguida e muitos dos 
seus membros presos, desaparecidos e na clandestinidade. 

 
No processo de abertura política a universidade, através de seus estudantes, 

docentes e servidores vai para as ruas novamente com as forças democráticas, ora 
para denunciar e acompanhar os presos e desaparecidos, ora para preparar a 
sociedade para o novo momento histórico, abrindo o debate sobre a anistia e a 
redemocratização do país. Ocupam os espaços educacionais e culturais, realizam 
ações culturais de resistencia como festivais de audiovisuais, debates públicos, 
festivais de músicas. Nesse sentido, as áreas de humanas nas universidades tiveram 
muita importância e ainda têm para a democracia.  

 
Na década de 70 e 80, as universidades engajam-se no processo de 

redemocratização: 
- Ações de Extensão: 
- Assessoria as lutas pelas liberdades democráticas e pela defesa dos presos 

políticos; 
- Assessoria a formação de centros de defesa e comissões de direitos humanos 

no âmbito da igreja católica; 
           -  Apoio na criação de entidades de direitos humanos ( mulheres trabalhadoras 
do brejo, questões de gênero, etnia, sexualidade, violência sexual e doméstica, 
exploração dos trabalhadores rurais e urbanos e a degradação ambiental) 
           -  Produções acadêmicas (vídeos, monografias, dissertações, teses e relatórios) 
registram a memória das lutas pela retomada da democracia. 
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Na década de 90 coube o engajamento para a consolidação do processo 
democrático, com ações de: 

 
Extensão: 

- Criação de conselhos estaduais de direitos humanos; 
            -  Criação de Núcleos e Comissões de Direitos Humanos nas Universidades; 
           - Promoção de Eventos sobre Direitos Humanos, Questão Penitenciária, 
Segurança, Educação em Direitos Humanos 
           - Criação de setores de assessoria aos movimentos sociais e populares 
 
Pesquisa: 

- Estudos sobre violência institucional (NEV e outros) 
- Participação nos encontros e conferências para criação e revisão do PNDH I e 

II; 
           - Ações de Capacitação de policiais e delegados; 
 
Ensino: 
           - Inserção dos direitos humanos como disciplinas optativas nas ciências 
jurídicas e humanas 

 
De 2000 até hoje 

 
- Continuidade e criação de Cursos de Pós-Graduação em Direitos Humanos 

(Especialização na UNB, UFPB, UFPI e outras) 
        - Ampliação de disciplinas na graduação e pós-graduação e de especialização ( 
em direitos humanos ou em cursos de segurança pública, gerontologia, sexualidade 
humana e outros) 
        - Criação de áreas de concentração em direitos humanos e cidadania em cursos 
de pós-graduação da área do Direito e das Humanas (Filosofia, Sociologia e Serviço 
Social) 
        - Inclusão da área Direitos Humanos no Plano Nacional de Extensão e criação de 
uma comissão para identificar e articular as experiências da extensão. O Fórum 
Nacional de Pró-Reitores de Extensão recebeu em 2004 o Prêmio Nacional de 
Direitos Humanos na categoria Educação, indicação do Comitê Nacional de 
Educação em Direitos Humanos. Ações realizadas pelo Fórum com o apoio da 
SEDH: 
a) Câmara Técnica sobre Educação em Direitos Humanos 
b) Convênio para realização de seminários sobre adolescente em conflito com a lei 
c) Termo de Compromisso para apoio a projetos na área da exploração e abuso sexual 
infanto-juvenil; 
d) Congresso Ibero-americano de Extensão com mesas redondas, painéis e pôsteres; 
e) Participação de Universidades em projetos em diversos programas da SEDH, 
como: 
- Paz nas Escolas 
- Balcão de Direitos 
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- Idosos 
- Plano de Enfrentamento a Tortura 
- Outros 
 
Os Direitos Humanos  na Extensão Universitária 
 
1. Memória Social e Institucionalização dos Direitos Humanos 
 
- Resgate das histórias das lutas em direitos humanos 
- Memória da Ditadura 
- Resgate da história das entidades e órgãos de direitos humanos 
- Mapeamento dos projetos de extensão em direitos humanos 
 
2. Assistência Jurídico-Política e Social em Direitos Humanos 
 
- Assessoria jurídico-política-social popular: 
- a entidades de direitos humanos 
- a comunidades indígenas e quilombolas 
- a movimentos sociais 
- ao poder local (prefeituras) 
- aos conselhos de direitos e defesa 
- às Curadorias 
- a unidades de medidas sócio-educativas 
 
3. Assessoria a Processos Organizativos e Movimentos Sociais 
 
- Assessoria a organizações populares e sindicatos 
- Assessoria a movimentos sociais 
- Cursos de Cidadania para comunidades e organizações comunitárias 
 
4. Educação em Direitos Humanos 
 
- Capacitação de educadores e militantes em direitos humanos 
- Capacitação para rede formal de ensino 
- Capacitação para comunidades urbanas 
- Eventos em Direitos Humanos (Seminários, Simpósios, Oficinas) 
- Capacitação para professores universitários 
- Capacitação para servidores das Instituições Públicas 
 
4. Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos 
 
-   Violência na Escola e no Bairro 
-    Capacitação em Direitos Humanos na área de Segurança Pública 
- Capacitação e Assistência aos usuários de drogas, familiares e educadores (mães, 

crianças e adolescentes, funcionários de universidades) 
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- Assistência às vítimas de violência 
 
5. Justiça, Questão Penitenciária e Direitos Humanos 
 
- Assistência Jurídica e social a presidiários 
- Capacitação de agentes e técnicos do sistema penitenciário 
- Implantação de política de trabalho no sistema penitenciário 
- Capacitação em Penas Alternativas 
- Atualização na Questão penitenciária 
- Assessoria ao poder público na implementação de programas de capacitação, de 

formação para o trabalho e de prevenção em saúde 
 
6. Direitos Humanos da Criança e do  Adolescente 
 
-     Assistência Jurídica  à Criança, ao Adolescente e a família 
- Assessoria na implementação de ações voltadas para o adolescente em conflito 

com a lei 
- Assessoria e monitoramento dos Conselhos Municipais e de Direitos 
- Capacitação dos técnicos e gestores das unidades de medidas sócio-educativas 
- Educação sobre os direitos e deveres 
 
 
7. Direitos Humanos de Grupos Sociais 
 
- Gênero e Cidadania 
- Cidadania  dos homossexuais 
- Cidadania, Educação e Saúde dos povos indígenas 
- Cidadania dos índios 
- Cidadania dos afro-descendentes 
- Cidadania das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais 
- Cidadania da Terceira Idade 
 
8. Questão Agrária e Direitos Humanos 
 
- Assessoria as lutas sociais no campo 
- Ação de desenvolvimento comunitário em áreas de assentamentos 
- Jovens Assentados e Cidadania 
 
9. Políticas Públicas e Direitos Humanos 
 
- Participação em Conselhos e Fóruns de Direitos 
- Poder Local e Participação Social 
- Assessoria e Capacitação na implementação de Políticas Públicas 
- Ação Comunitária e Cidadania 
-    Capacitação em Políticas Públicas 
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10. Cooperação e Redes 
 
-     Cooperação UNESCO/MJ e Fórum de Extensão 
-     Participação em Redes de Direitos Humanos 
- Cooperação Consórcio Internacional de Direitos 

Humanos/ILLANUD/Universidade de Colúmbia e Rede Internacional de 
Educadores em Direitos Humanos 

- Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos 
- Fórum Nacional de Educação em Direitos Humanos 
 
 
Desafios Atuais para Universidade 
 
- Memória da Ditadura 
 
- Divulgar e apoiar a SEDH na implementação de programas de direitos humanos, 
como: 
 
- Implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 
 
- Apoio a Rede do Brasil sem Homofobias 
 
- Apoio aos Comitês Estaduais de Enfrentamento a Tortura 
 
- Congresso Interamericano de Educação em Direitos Humanos – 30, 31 de agosto, 
01 e 02 de Setembro em Brasília – F: Coordenação Geral de Educação em Direitos 
Humanos – (61) 3429 3624 
 
- Editais de apoio no Site da SEDH – www.mj.gov.br/sedh 
 
 

 

 
www.dhnet.org.br 


