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Para responder a essa questão... 

○  Precisamos refletir sobre o que é a Universidade e o que são os Direitos Humanos 



A Universidade 

○  É uma instituição composta por propósitos e atividades específicas 

○  Essas instituições e atividades são norteadas por uma administração central e setorial 
que tem a responsabilidade de assegurar o respeito pleno aos direitos humanos  

○  Mas a universidade é constituída por pessoas que são responsáveis pela prática dos 
direitos humanos nas relações interpessoais. O nível das relações carrega preconceitos 
de difícil identificação que pela sua sutileza podem escapar do quadro de 
previsibilidade normativa. No entanto, é esse nível velado que garante perenidade aos 
sistemas de preconceito, exclusão e privação de direito.  



O que são os direitos humanos? 

○  A declaração universal dos direitos humanos resulta de um consenso internacional  
sobre as causas fundamentais do desrespeito à dignidade da humanado e dos direitos 
mínimos que a asseguram. 



O que são os direitos humanos 

○  A declaração resultou:  
○  1.da luta de movimentos sociais pelo reconhecimento de direitos fundamentais e 

inalienáveis, cujo espírito era a concretização dos direitos do homem segundo a 
percepção iluminista 

○  2.do contexto dramático da II Grande Guerra da qual decorreram morticínio e 
destruição inéditos na história da humanidade.  

○  3. do apoio de  países de passado colonial, que nela reconheceram um instrumento 
contra a opressão entre os estados.  



O que são os Direitos Humanos? 

○  Os primeiros parágrafos da Declaração alude a essa experiência 



O que são os Direitos Humanos? 

○  1948 
○  Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 

família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo;  



O que são os Direitos Humanos? 

○  Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos humanos conduziram a 
actos de barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o advento de um 
mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da 
miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do ser humano;  



O que são os Direitos Humanos? 

○  Considerando que é essencial a protecção dos direitos humanos através de um regime 
de direito, para que o ser humano não seja compelido, em supremo recurso, à revolta 
contra a tirania e a opressão; 



O que são os direitos humanos? 

○  Podemos trabalhar com três acepções complementares: 
○  1.Respeito à dignidade humana em todas as suas acepção e na abrangência de todas 

as culturas 
○  2.Os direitos internacionalmente reconhecidos por meio da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e dos Pactos dela decorrentes bem como de sua incorporação aos 
direitos nacionais na condição de direitos fundamentais  

○  3.O direito à vida digna das gerações futuras, garantida pelo respeito das gerações 
presentes à padrões de produção e consumo sustentáveis  



A Universidade e os direitos humanos 

○  O Plano Mundial de Educação em direitos humanos estabeleceu as responsabilidades 
das instituições de ensino formal e informa: 

○  Tornar os direitos humanos o vetor por meio do qual todas as práticas são consideradas 
e avaliadas: ensino, pesquisa, extensão, gestão e convívio 



A Unicamp e os direitos humanos 

○  A Unicamp criou em março de 2019 uma Diretoria Executiva de Direitos   
○  Sua estrutura reflete a acolhida de diversas demandas da comunidade interna e 

externa 
○  E se baseou nos relatórios entregues pelos diversos GTs encarregados de discutirem –nas  





O que é respeitar os direitos humanos? 

○  Somos todos iguais em natureza e isso deve ter implicações em uma lei igual para todos 
= um consenso iluminista bem estabelecido 

○    
○  Que se complica quando ações que garantem a igualdade são cogitadas =sensação 

de perda de direitos 

○  O que acarreta conflito com os direitos humanos que são = Universais,  indivisíveis, 
interdependentes 

○  O respeito aos direitos humanos exige um movimento dos sujeitos, coletividades e 
instituições no sentido da auto-crítica, da empatia, da tolerância e da democracia 



DIREITOS HUMANOS 

○  DUDH (direitos individuais + direitos sociais):  

•  Acessibilidade, inclusão, liberdade de expressão (política, 
religiosa, cultural, sexual); combate ao assédio (sexual e 
moral), à violência, ao racismo e ao preconceito; apoio à 
saúde física e mental.  

•  Direito à justiça, educação, nacionalidade, trabalho, 
locomoção, residência, segurança social, cultura, 
representatividade política, ordem internacional e 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. 

 



COMO SURGIU A DeDH? 
○  Movimento Pró-cotas 
○  GT Assédio 
○  GT Incluir 
○  GT Moradia 
○  GT Inclusão Indígena 
○  GT de Combate ao Preconceito Étnico-racial 
○  Câmara de Resolução de Conflitos (Ouvidoria) 
○  Termo de Ajuste de Condutas (DGRH) 
○  Observatório de Direitos Humanos 
○  Cátedra Sérgio Vieira de Mello/ACNUR 



A SUSTENTABILIDADE DOS DH 

○  Mudanças ambientais (conflitos por recursos); 
○  Refugiados climáticos  (xenofobia);  
○  Engenharia genética (desigualdade e ameaça à biodiversidade e segurança 

alimentar); 
○  Tecnologias digitais (desemprego, aumento da desigualdade entre os sexos e das 

distâncias sociais, internacionalismo x nacionalismo); 



A SUSTENTABILIDADE DOS DH 

     Nanotecnologia; 
○  Inteligência artificial (algoritmos, democracia, justiça social, segurança humana); 
○  Sistema de comunicação mundial (acesso à informação); 
○  Segurança (urbana e internacional).  



MOVIMENTOS FUNDAMENTAIS 

○  RESPEITAR = PROTEGER = RESPEITAR = PROTEGER 



DESAFIOS 
 
○  Construir mecanismos de equidade em uma sociedade de herança colonial 
○  Desenvolver uma cultura da escuta 
○  Dar atenção aos conflitos, sem agravá-los 
○  Pactuar com a comunidade compromissos éticos  
○  Rigor na aplicação das normas pactuadas 
○  Manter o foco no papel social da Universidade 
○  Apoiar experiências convergentes 
○  Desenvolver de maneira eficaz processos educativos voltados para todos os 

segmentos 
○  Impactar projetos pedagógicos e pauta de pesquisa 
○  Revisão de normas, procedimentos e padrões de vivência 
○  Estabelecer parceiros externos com base nesses princícios 

 



DESAFIOS 

○  Vencer a incompreensão, o desinteresse, a desconfiança, a falta de tempo, o medo da 
mudança e a morosidade 



O que foi feito? 

○  Simpósio 2018 – levantamento preliminar do envolvimento 
○  Visita a todas as Unidades e às câmaras da administração superior 
○  Participação no RENOVAGRAD da PRG 
○  Campanha “Sou unicamp” 
○  Campanha “Tolerância nunca é zero” 
○  Campanha “Unicamp solidária, com as pessoas, com o planeta” 
○  Campanha “Combate ao tráfico de pessoas” com MPT 
○  Apoio à Campanha de “Combate à violência doméstica do MPSP” 
○  Normatização do emprego do nome social 
○  Formação da primeira turma de funcionários técnico-administrativos multiplicadores 



O que foi feito? 

○  Criação das Comissões Assessoras 
○  Identificação de apoiadores 
○  Certificação do órgão, criação da equipe, adequação de espaço para a DeDH 
○  Redes sociais do ODH 
○  Atendimentos , organização de dados e projetos para definir procedimentos 
○  Participação da recepção aos novos funcionários técnico-administrativos e docentes 
○  Participação na Calourada 
○  Participação na UPA 
○  Editais de apoio à inclusão e à extensão em DH (em fase de finalização) 
○  Oferta de duas disciplinas AM 
○  Criação da disciplina AM: “DH, tecnologia e sociedade” 



O que outros têm feito 

○  Respostas de órgãos da administração central: Pró-reitorias, Educorp, SAE, SAPPE 
○  Unidades de ensino e pesquisa: oferta de cursos de graduação, extensão, promoção de 

eventos 
○    



Para além das Comissões Assessoras 

○  Cultura dos direitos X hierarquia elitista, cultura do ódio, cultura da vingança 
○  Saúde mental 
○  Assédio moral 
○  Trote violento 
○  Cyberbulliyng 
○  Pichação virtual 
○  Corresponsabilidade 
○  Crítica ao individualismo como uma faceta do processo de produção e consumo 



Confiança 

○  Diálogo 
○  Pacto 
○  Clareza 
○  Coerência 
○  Resultados 



RESULTADOS ESPERADOS 
○  Adequação às normas nacionais e modernização; 
 
○  Articulação entre as diferentes iniciativas por meio de uma 

política com objetivos comuns; 
 
○  Apoio ao desenvolvimento de uma reflexão sobre o que deve 

ser e quais os fins da universidade pública no século XXI; 

 
○   O aumento da interdisciplinaridade; 

 



RESULTADOS ESPERADOS 

○  A formação de profissionais concernidos pelos desafios sociais e 
profissionais do século XXI e aptos a enfrentá-los; 

○  O estabelecimento de uma presença marcante da Unicamp na 
EDH; 

○  O aumento da projeção da Unicamp nas discussões sobre 
sustentabilidade e modelos de sociedades do futuro. 

 
 
 

 



direitoshumanos@unicamp.br 

CONTATO: 

3521.7090 / 97131.9009 
 

facebook.com/ODH.Unicamp 


