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Resumo

Abstract:

O Observatório de Educação em Direitos
Humanos é um programa criado pela Reitoria e
instalado na UNESP, câmpus de Bauru, em 10
de dezembro de 2007, com este compromisso:
olhar a realidade da educação básica,
universitária e midiática para propor intervenções
voltadas à formação de uma cultura de direitos
humanos.

The Observatory for Human Rights Education is
a program created by the Rectory and installed at
Universidade Estadual Paulista, campus of
Bauru, on December 10, 2007, with this
commitment: look reality of basic education,
university and media to propose interventions
aimed at training a culture of human rights.
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Introdução
Os Direitos Humanos não são um conjunto de
princípios e valores absolutos de convivência entre os
seres humanos. Ao contrário, são conquistas
históricas humanas e por isso passam por um
processo contínuo de ressignificação cultural no
tempo e no espaço. Daí por que a necessidade de os
Direitos Humanos serem tema de constante reflexão
teórica e de proteção para que sua presença
permaneça nas futuras gerações.
Surgidos como expressão da cultura moderna
ocidental, os Direitos Humanos se colocam hoje
como eixo do difícil diálogo ético-político intercultural,
em busca de novos consensos no interior da
diversidade cultural da humanidade. A equação
“universalidade-diversidade” tornou-se o grande
desafio ético atual da convivência pacífica e solidária
entre os povos.

A mesma modernidade que herdou a idéia de diretos
fundamentais do seres humanos, legou-nos também
um paradigma de ciência e de desenvolvimento

divorciado da ética e portanto da felicidade coletiva.
O século XX mostrou explicitamente todos os limites
desumanos deste modelo.
Construir um novo caminho, em que o futuro seja
possível, passa por muitas transformações
profundas. Na educação há necessidade que se
coloque como objetivo ético-político a presença de
uma cultura de direitos humanos nas novas
gerações. O respeito à pluralidade de pensamento, a
convivência democrática/igualitária e a sensibilidade
à presença do outro são componentes de uma
educação para a paz.

O Observatório de Educação em Direitos Humanos
da Unesp surge, em 2007, com este compromisso:
olhar a realidade da educação básica, universitária e
midiática para propor intervenções voltadas à
formação de uma cultura de direitos humanos. Seu
perfil específico será delineado com a participação de
toda comunidade acadêmica.
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Atualmente o OEDH da UNESP, com sede em BauruSP, está vinculado insitucionalmente ao IPPRI Instituto de Políticas Públicas e Relações
Internacioais da UNESP e está em sintonia com o
Programa Mundial de Educação em Direitos
Humanos, divulgado pela ONU-UNESCO em 2006 e
com o Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos da Secretaria Especial de Direitos
Humanos do Governo Federal (2007).

Contribuir na construção de estratégias de integração
da diversidade social e cultural para o acesso justo e
permanência na universidade.
Estimular, apoiar e promover intercâmbio entre os
diversos segmentos e Unidades da Unesp em torno
dos Direitos Humanos.
Estimular, apoiar e promover projetos que visam à
formação e capacitação de profissionais das áreas de
educação básica, ensino superior, educação nãoformal, meios de comunicação e sistema de justiça e
segurança, no que se refere à educação em direitos
humanos.

Resultados e Discussão
Objetivos
O Observatório de Educação em Direitos Humanos
constitui-se um espaço institucional, presencial e
permanente no âmbito acadêmico de pesquisa,
ensino e extensão, que contribua para a construção e
promoção de uma cultura dos direitos humanos e sua
inter-relação com as organizações sociais, políticas e
comunitárias, buscando contribuir com as políticas
públicas locais, regionais e nacionais.

Dentre os objetivos estão:
•Criar um banco de dados do ensino de graduação e
pós-graduação, projetos de pesquisa e de extensão
sobre Direitos Humanos.
•Estimular a incorporação dos Direitos Humanos a
nível curricular na graduação e pós-graduação.
•Promover o trabalho de difusão e promoção dos
Direitos Humanos, fortalecendo os vínculos com
outras instituições e organizações sociais e políticas.
•Divulgar produções que relacionem as diferentes
áreas de conhecimento com os direitos humanos.
•Assumir compromisso de defesa dos princípios de
justiça, liberdade, bem estar social e respeito ao
reconhecimento
da
dignidade
humana
na
comunidade acadêmica.
•Contribuir na construção coletiva de uma cultura dos
Direitos Humanos e na consolidação da democracia
e do Estado de Direito.
•Integrar-se às redes nacionais e internacionais,
mediante convênios, acordos interinstitucionais em
torno dos Direitos Humanos.

Desde sua criação, pode-se listar os seguintes
resultados obtidos:
• Realização de Encontros Anuais de Direitos
Humanos
na
Unesp
• Realização (e apoio) de eventos de DH na Unesp
• Realização de palestras, cursos e oficinas sobre
Educação em DH
• Exposições fotográficas itinerantes
• Criação do GEDH – Grupo de Estudos de Direitos
Humanos
• Criação do NEDH – Núcleo de Educação em DH na
SME-Bauru
• Participação no grupo de pesquisa: Ética, Educação
e DH (CNPq)
• Produção midiática: jornais, programas de rádio e
vídeos
• Realização de pesquisas e publicação de livros
• Edição da Revista Interdisciplinar em Direitos
Humanos
• Intercâmbio permanente com organismos de DH no
Brasil
O OEDH já articula convênios e intercâmbios com
universidades
do
exterior.

Conclusões
Os Direitos Humanos são conquistas históricas
humanas e por isso passam por um processo
contínuo de ressignificação cultural no tempo e no
espaço. Surge, então a necessidade da discussão e
debate permanente acerca dos Direitos Humanos e
sua inserção no debate social. Deve-se levar em
conta as constantes transformações sociais das
sociedades que os ressignificam, afim de aprofundar
cada vez mais o debate ético-político nos meios
sociais.
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O OEDH incentiva a valorização a dimensão éticopolítica do Projeto Pedagógico dos diversos cursos
de graduação e de pós-graduação da UNESP e de
escolas da educação básica. É o compromisso com
a construção de uma cultura de respeito à dignidade
humana numa sociedade democrática, igualitária e
solidária, dentro de espaços que, originalmente,
devem pensar as demandas do mundo e modos e
minimizar ou solucionar as profundas desigualdades
de nossa época.
____________________

- Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU – 1948)
- Pacto Internacional dos Direitos Humanos Civis e Políticos (ONU –
1966)
- Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (ONU – 1966)
- Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (SDH – 2006)
- Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos (MEC
– 2012)
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