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Introdução: O Observatório de Educação em Direitos Humanos é um projeto de extensão, criado 
pela Reitoria, que reúne estudantes e professores das mais diferentes áreas e de vários campi da 
UNESP. O OEDH foi implantado em dezembro de 2007, como um espaço acadêmico voltado á 
investigação, formação e divulgação, que contribua com a construção e promoção de uma cultura 
dos Direitos Humanos. Inter-relacionado com as organizações sociais, políticas e comunitárias, o 
OEDH busca inserir a UNESP nas políticas públicas locais, regionais e nacionais, no âmbito dos 
Direitos Humanos. Site do projeto: www.oedh.unesp.br- Objetivos: Observar e realizar 
acompanhamento da educação em DH nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Criar um banco 
de dados do ensino de graduação e pós-graduação, projetos de pesquisa e de extensão sobre DH. 
Estimular a incorporação dos DH a nível curricular. Promover o trabalho de difusão e promoção dos 
DH, fortalecendo os vínculos com outras instituições e organizações sociais e políticas. Divulgar 
produções que relacionem as diferentes áreas de conhecimento com os DH. Contribuir na 
construção coletiva de uma cultura dos DH e na consolidação da democracia e do Estado de 
Direito. Integrar-se às redes nacionais e internacionais, mediante convênios, acordos 
interinstitucionais e intercâmbio entre os diversos segmentos e Unidades da UNESP. Apoiar 
projetos que visam à formação e de profissionais das áreas de educação básica, ensino superior, 
educação não-formal, meios de comunicação e sistema de justiça e segurança, no que se refere à 
educação em direitos humanos.- Métodos: OEDH vem atuando em diversas áreas, promovendo 
grupos de estudo e pesquisas, organizando eventos e debates, produzindo conteúdos midiáticos 
diversos, produções audiovisuais, fotografia, rádio e publicações impressas, levantando questões 
relacionadas à temática dos Direitos Humanos. Contando sempre com uma base teórica 
aprofundada, por meio de materiais de apoio e discussões em grupo, e com a orientação de 
professores de diversas áreas. - Resultados: ão inúmeros os resultados, gerados pelo OEDH, em 
2011, podemos citar produções audiovisuais, como os filmes “Abel contra o Muro”, ”O Homem do 
Buraco” e “Pensamento Livre”, mostras de Fotografia, como a “Mostra Click Direito”, programas de 
rádio, como o “Pense Direito”, publicações impressas, como o “Jornal Agente”, além da 
organização de eventos, como o debate “Ditadura, Memória e Verdade”, entre outros produtos, que 
trazem a tona questões sociais, e estimulam o debate e a reflexão. O OEDH possui convênios e 
parcerias com prefeituras e organizações diversas, atuando de forma ativa dentro da comunidade e 
trazendo a tona as questões relacionadas aos Direitos Humanos, aproximando a universidade e a 
sociedade civil. 
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