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Introdução: O presente trabalho mostra parte da experiência em educação popular e acadêmica em Direitos 
Humanos que o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania (NUDHUC) tem desenvolvido há oito anos em Marília (SP) 
e região. O NUDHUC foi criado por um grupo de professores da FFC-UNESP, alunos e outros profissionais tendo 
como objetivo a promoção dos Direitos Humanos em Marília e região e por observar que embora no Brasil e em 
outros países da América Latina houvesse, nos anos de 1980, um intenso movimento em favor da democracia e nos 
anos de 1990, o ideal de democracia persistido, a cultura democrática não se efetivou e os direitos humanos 
continuaram aviltados no cotidiano. Um dos fatores para a continuidade dessa realidade é o desconhecimento dos 
direitos e o reconhecimento de cada pessoa como sujeito de direitos. Nessa perspectiva, tem desenvolvido, entre 
outros projetos, A cidadania em construção: a questão das minorias sociais, financiado pela PROEX, que é parte do 
projeto Democracia na cidade: cidadania em construção, a ser desenvolvido pelo NUDHUC até o ano de 2006. 
Objetivos: Integração da Universidade com a comunidade, promover o conhecimento das Cartas, Tratados e do 
Programa de Direitos Humanos e Cidadania de Marília pelo conjunto da população, conscientização sobre as formas 
de cobranças dos poderes públicos no que se refere ao aviltamento de direitos, aprimoramento intelectual da bolsista 
que integra o projeto na questão dos direitos humanos e cidadania, aprimoramento intelectual dos alunos e alunas 
que integram o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Direitos Humanos. Métodos: A partir de uma base teórica 
construída no âmbito da Universidade, a pesquisa está sendo desenvolvida nos moldes de uma pesquisa 
participante, envolvendo: conhecimento da realidade local, cursos e ações educativas voltadas para o 
desenvolvimento da cidadania e a promoção dos direitos humanos, além de eventos científicos. Em 2005: IV 
Semana da Mulher, Mesa Redonda Direitos Humanos e a Liberdade de Expressão Sexual e o IV Seminário de 
Direitos Humanos no Século XXI. Resultados: No âmbito acadêmico, o projeto tem consolidado a articulação entre 
ensino, pesquisa e extensão, assegurando o estudo teórico sobre o tema bem como elaboração de projetos de 
iniciação à pesquisa científica em Direitos Humanos. Ao mesmo tempo, tem promovido a educação popular junto à 
comunidade (associação de moradores, escolas, etc) envolvendo também o poder público. O NUDHUC foi criado e 
trabalha acreditando que se não houver sensibilização e projetos coletivos voltados para a educação em Direitos 
Humanos não haverá mudanças, a democracia continuará no papel e será um sonho impossível de se concretizar. 
 


