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Introdução: O trabalho aborda parte das atividades do Projeto de Extensão Cidadania em construção: a questão 
das minorias sociais, financiado pela PROEX, desenvolvido junto ao Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania 
(NUDHUC).  
 
Objetivos: integração da Universidade com a comunidade, promover o conhecimento das Cartas, Tratados e do 
Programa Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Marília, conscientização sobre as formas de cobranças dos 
poderes públicos no que se refere ao aviltamento de direitos, proporcionar aprofundamento teórico acerca da 
temática para as bolsistas que integram o projeto bem como para os alunos e alunas que participam do Grupo de 
Estudos Direitos Humanos, Gênero e Cidadania.  
 
Métodos: O projeto está sendo desenvolvido nos moldes de uma pesquisa participante, envolvendo investigação 
para conhecimento da realidade local, cursos e ações educativas (oficinas, palestras, debates de filmes, entrevistas 
e publicação de textos em jornais locais) voltadas para o desenvolvimento da cidadania e a promoção dos direitos 
humanos, além de participação com apresentação de trabalhos e promoção de eventos científicos relacionados à 
temática (Semana da Mulher e Seminário de Direitos Humanos no Século XXI).  
 
Resultados: O projeto tem possibilitado a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, assegurando o 
aprofundamento teórico sobre o tema bem como a elaboração de projetos de iniciação à pesquisa científica em 
educação, direitos humanos, gênero e cidadania além de possibilitar a educação popular junto à comunidade (em 
Associações de Moradores, Grupos de 3ª Idade, dentre outros). A formação contínua de educadores e educadoras 
tem sido outra ação desenvolvida em Marília e região, seja em escolas da rede estadual ou municipal. O NUDHUC, 
que há dez anos foi criado por um grupo de professores da FFC-UNESP, alunos (as) e outros (as) profissionais 
tendo como objetivo a promoção e a cultura da paz e dos direitos humanos, trabalha acreditando que se não houver 
conhecimento, sensibilização e projetos coletivos voltados para a educação em direitos humanos, a democracia e os 
direitos continuarão existindo na legislação e no plano das idéias e não na vida das pessoas, impossibilitando a 
consolidação de um mundo mais humano e justo. O NUDHUC entende que os direitos humanos e a cidadania só 
serão aprendidos se também vivenciados na família, na escola, no trabalho, na sociedade como um todo. 
 


