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RESUMO: Uma vez que se espera que as universidades tenham práticas e condutas 
propositivas e avançadas em relação à sociedade em que estão estabelecidas cabe a elas, 
independentemente de estímulos externos, papel relevante na educação formal e informal em 
direitos humanos. Desse aprimoramento decorre a formação de profissionais diferenciados, 
socialmente comprometidos e, sobretudo, capazes de atuar como multiplicadores dos valores 
informados pelo respeito aos direitos humanos, tanto como cidadãos quanto como críticos das 
práticas no universo do trabalho e da investigação. A despeito do reconhecimento da 
importância de tais metas, o fato é que os direitos humanos não têm uma presença clara no 
discurso universitário, estando diluídos e subvalorizados frente a pautas específicas.  Devemos 
nos perguntar as razões disso e se seria útil resgatar os direitos humanos como o lugar comum 
a tais reivindicações. Embora possamos reconhecer que tópicos dos direitos humanos são 
claramente valorizados na comunidade universitária - o acolhimento à diversidade certamente 
avançou nos últimos anos como podemos ver pelas numerosas iniciativas no campo da cultura 
e das práticas que visam à inclusão e à equidade para mulheres, negros, indígenas e pessoas 
com deficiência - é possível verificar certo desinteresse e, em alguns casos, resistência à 
utilização aberta da expressão “direitos humanos” e mesmo à adesão a todas as 
responsabilidades que decorrem de seus princípios. Nossa apresentação pretende discutir 
estratégias para a adequação das comunidades universitárias ao cultivo dos direitos humanos 
por meio da experiência desenvolvida pela Universidade Estadual de Campinas/Unicamp – uma 
comunidade formada por 1900 professores, 36 mil alunos e 8 mil servidores não-docentes - 
através de diversos comitês e grupos de trabalho. Nossas considerações serão desenvolvidas a 
partir do “comportamento” dos dois impasses maiores que atingem a educação formal em 
direitos humanos. Por um lado, a tensão e, por vezes, distanciamento, entre o comum e o 
particular e, por outro lado, a desconexão cognitiva entre a compreensão conceitual e a 
percepção concreta dos direitos humanos. Na primeira parte de nossa apresentação discutiremos 
as competências específicas da universidade no campo dos direitos humanos. Na segunda parte 
apresentaremos o histórico das práticas e, por fim, os instrumentos educativos, artísticos e 
culturais propostos para a discussão, adesão e aperfeiçoamento dos direitos humanos junto à 
comunidade face aos impasses mencionados.   
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