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Introdução 

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) vem desenvolvendo e consolidando pesquisa, 

ensino e extensão na área de direitos humanos. Com a criação da “Especialização em Direitos 

Humanos e Lutas Sociais”, reafirma seu compromisso com valores democráticos e de respeito à vida 

e à dignidade humana. A presente formulação do curso, por iniciativa do Centro de Antropologia e 

Arqueologia Forense (CAAF/Unifesp) e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, através de sua 

Coordenadoria de Direitos Humanos em parceria com o Instituto Vladimir Herzog, soma-se às outras 

articulações visando à efetivação e à promoção de uma cultura de direitos humanos na instituição e 

na sociedade. 

O curso acrescenta e fortalece a integração da Unifesp ao “Pacto Universitário pela Promoção 

do Respeito à Diversidade, da Cultura, da Paz e dos Direitos Humanos”, programa do Ministério da 

Educação e do Ministério da Justiça e Cidadania. O compromisso institucional com o direito à 

cidadania e contra as violações sofridas pelos segmentos vulneráveis e pelas minorias, se reúne, com 

esta proposta de formação especializada, com o olhar dirigido aos sujeitos que têm se dedicado às 

lutas e movimentos em torno de um vocabulário de direitos humanos e em defesa da vida. 

A “Especialização em Direitos Humanos e Lutas Sociais” busca articular os saberes 

emergentes das lutas com a produção acadêmica objetivando qualificar a trajetória e a atuação das 

várias militâncias e ativismos em direitos humanos. Destas lutas emergem um rico conhecimento em 

torno de concepções sobre uma vida digna. São saberes específicos, sobre o cotidiano das 

organizações, dos movimentos, das ações e da elaboração das formas de como lidar com as estruturas 

de violência históricas presentes na sociedade e, em especial, no Estado brasileiro. Somado ao 

conhecimento tradicional da história e dos conceitos de direitos humanos, desde as primeiras 

declarações aos dilemas contemporâneos. 

O encontro das demandas e lutas sociais com as iniciativas de docentes e pesquisadores da 

universidade tem produzido um processo de conhecimento interdisciplinar sobre a temática. A 

experiência dos eventos, projetos e parcerias decorrentes das várias iniciativas permite o investimento 

em mais uma etapa da consolidação de uma política institucional de conhecimento e promoção dos 

direitos humanos. 
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Justificativa 

 O século XX assistiu ao conflito de um movimento contraditório nas várias encenações dos 

direitos humanos. A efetivação dos direitos em políticas públicas e nas normas do direito 

internacional caminhou conjuntamente ao uso indiscriminado da violência por parte dos estados. Foi 

o século dos genocídios, da limpeza étnica, do Holocausto e do desaparecimento forçado. Os estados 

envolvidos se caracterizaram pela sistemática violação aos direitos de seus cidadãos por meio de um 

repressivo aparato policial-militar. 

 Diante deste contexto, as democracias nascidas nas últimas décadas surgem como herdeiras 

de regimes autoritários ou totalitários. Assim foi na Europa, após a queda dos governos fascistas ou 

totalitários, e, igualmente, com as poucas democracias substitutas do velho colonialismo na Ásia e na 

África. Na América Latina, o fim das ditaduras militares foi o momento originário da política 

democrática. No Brasil, após mais de 20 anos de ditadura civil-militar, o país iniciou um processo de 

criação de uma cultura de direitos humanos. A marca do novo regime foi a promessa de desfazer as 

injustiças do passado. 

As novas democracias se fortaleceram sob o compromisso de diminuir o sofrimento social 

gerado por anos, ou mesmo séculos, de injustiças. No Brasil, especialmente após a Constituição de 

1988, temos o reconhecimento de várias destas violações históricas com a implementação de 

políticas afirmativas, tais como: a concessão das terras quilombolas aos oriundos do escravagismo; a 

definição da condição especial dos índios; as cotas para afrodescendentes, para as mulheres, aos 

estudantes oriundos de escolas públicas; a reparação pecuniária às vítimas da ditadura; entre outras. 

 Ao mesmo passo que o Brasil reconheceu e amenizou as várias violações ocorridas no 

passado, também se caracterizou por ser um Estado violador de direitos.  

Cerca de 60.000 pessoas sofrem homicídio no país a cada ano. A cada 23 minutos morre um 

jovem negro. Os feminicídios só aumentam, com índices de vítimas mais altos para as mulheres 

negras. Vivemos no país que mais mata pessoas trans no mundo. São mortes que possuem 

características próprias, tanto em seus aspectos territoriais, quanto em relação à dimensão 

socioeconômica das vítimas. Algo que se torna absurdo se somar a estes dados de morte toda sorte de 

violência física e morais, psicológicas e de imposição de formas de dominação, tais como as sofridas 

em escolas, delegacias, sistema de saúde, transporte público precário, mundo do trabalho etc. Há que 

se considerar o histórico de grave desigualdade social. Apesar da retirada de milhões de pessoas da 
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situação de pobreza extrema em que viviam, o abismo entre pobres e ricos se acentuou nos últimos 

anos com o crescimento do primeiro grupo e concentração das riquezas em posse de poucos. 

Há, neste cenário, uma violência que se destaca negativamente nas estatísticas. É a cometida 

por agentes de segurança pública, justamente aqueles que deveriam ou poderiam atuar no sentido de 

diminuir a condição alarmante da violência. A polícia brasileira é a que mais mata no mundo, 

produzindo óbitos sem a mínima preocupação com a legalidade de seus atos. O país tem também o 

destaque negativo de ser um com maiores índices de morte de policiais. 

São inúmeros os casos de assassinatos – sem contar as chacinas em presídios ou as operadas 

por policiais sem farda, em espécies de “esquadrões da morte” – não computados, acobertados por 

outros servidores do sistema de segurança, com cena do crime adulterado e falseamento da narrativa 

dos casos. Tudo muito parecido com os procedimentos dos agentes da repressão política nos anos de 

ditadura militar (1964-1988). 

No caso do indivíduo afro-brasileiro a questão é ainda mais séria. Segundo o “Atlas da 

Violência” (Fórum Brasileiro de Segurança Pública e IPEA, 2016), um jovem negro ou pardo tem 

147% mais chances de ser assassinado do que um branco ou amarelo. O país cordial e democrático, 

em seu cotidiano, tem três mulheres assassinadas por dia. E a maioria das vítimas é composta de 

mulheres negras (segundo pesquisa da Flacso, de 2015, entre 2003 e 2013 a morte violenta de 

mulheres negras aumentou 54%, enquanto a de mulheres brancas diminuiu 9,8% [“Mapa da 

Violência 2015: Homicídio de Mulheres no Brasil”]). 

Nas últimas décadas de democracia se pode observar um crescimento das lutas por direitos e 

por uma vida digna. Questões fundamentais para a efetivação dos direitos humanos passaram a 

habitar o discurso e as ações de diversos coletivos, cujas lutas estão relacionadas à violação da 

condição social de indivíduos ou grupos e à aplicação de uma força de determinação das relações 

entre indivíduos, cidades, territórios, mobilidades, culturas. Os direitos humanos traduzem conteúdos 

históricos de acumulação de saberes produzidos na fricção constante das políticas públicas com as 

demandas e as lutas dos sujeitos de direitos. 

Os direitos, as políticas públicas e o reconhecimento da diversidade e das diferenças são 

resultados das lutas sociais. Apesar de vivermos uma experiência institucional precária a partir do 

golpe de 2016, há no país uma produção criativa e potente de modos de vida e de lutas pela dignidade 

humana. 
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A emergência dos direitos se tornou possível devido à visibilidade de sujeitos vulneráveis e 

em estado de sofrimento por alguma violação experimentada, tais como: mulheres, pessoas LGBT+, 

indígenas, quilombolas, corpo torturado, transexuais, usuários de crack, jovens negras e negros das 

periferias, imigrantes, população de rua. Há uma vasta produção de gramáticas e políticas públicas 

oriundas do encontro das lutas sociais com o percurso histórico e tradicional dos direitos humanos. 

  Se, por um lado, vimos o incremento das formas de atuação e organização das lutas sociais 

em direitos humanos, o que impulsionou a implementação de políticas públicas relevantes para a 

defesa da dignidade humana, por outro, é evidente a atual política de ataques aos direitos básicos. A 

precarização da educação pública, a situação emergencial do Sistema Único de Saúde, a deformação 

dos direitos trabalhistas, as tentativas de desestruturar a aposentadoria, juntam-se às práticas de 

violência e as aprofunda. 

É com gravidade que constatamos o avanço das mortes de militantes de direitos humanos em 

todo o país e de todas as áreas das lutas. Bem como se intensifica a seletividade penal e o tratamento 

desigual recebido por parte do judiciário e das instâncias de promoção da justiça social. Justamente, 

quem mais sofre com o crescimento do conservadorismo e das estratégias autoritárias são negros, 

pobres, mulheres, indígenas, pessoas LGBT, transgêneros, entre outras vítimas das violações ou da 

retirada de direitos. 

 

Objetivos 

A “Especialização em Direitos Humanos, Violência e Lutas Sociais” pretende promover a 

formação qualificada, em especial, de ativistas em direitos humanos. Da confluência do 

conhecimento histórico e tradicional com os saberes oriundos das lutas por uma vida digna busca-se 

compreender os processos e estratégias pelos quais os direitos se efetivam ou são o próprio conflito 

em torno do corpo e suas múltiplas relações. 

Entre os principais objetivos, temos: 

– Introduzir os conceitos e a história dos direitos humanos e o conhecimento sobre 

instrumentos jurídicos e institucionais de efetivação dos direitos; 

– Fomentar o percurso de aprendizagem apoiado na história do país, considerando sua 

estrutura capitalista, colonialista, patriarcal e escravocrata, o que implica em uma sociedade 

racista, feminicida e etnocida; 
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– Amparar o conteúdo e a aprendizagem nos saberes específicos e locais oriundos das 

experiências de lutas sociais e de movimentos de direitos humanos. 

– Contribuir para a elaboração e atuação consistente em políticas públicas, estatais ou não, em 

direitos humanos e em defesa da vida digna. 

 

Público alvo 

O curso destina-se aos portadores de diploma de ensino superior (com certificação de especialização) 

e às pessoas que possuam saberes sobre lutas certificados por seu ativismo social (com certificação 

de extensão). 

 

Estrutura curricular 

O curso está dividido em cinco módulos (cada qual com suas disciplinas) destinados a conteúdos 

distintos, mas que dialogam por meio da perspectiva dos saberes emergentes oriundos das lutas 

sociais. 

– Módulo I: História, conceitos e institucionalização dos direitos humanos 

– Módulo II: Classe, gênero e raça 

– Módulo III: A violência de Estado e o urbanismo militar 

– Módulo IV: Violências, desigualdades e controles 

– Módulo V: Direitos humanos, lutas e movimentos sociais 

– Módulo VI: Metodologias de pesquisa e documentação 

 

 

Disciplinas e carga horária 

(o conteúdo dos Módulos consta do Anexo I) 

 

Módulo I: História, conceitos e institucionalização dos direitos humanos (40 horas) 

Fundamentos filosóficos (8h) 

História das declarações: ocidentais, árabes e africanas (8h) 

Marcos internacionais e nacionais de efetivação dos direitos (8h) 

Institucionalização política e jurídica no Brasil (8h) 

Políticas públicas de inclusão (8h) 
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Módulo II: Classe, gênero e raça (60 horas) 

O Estado capitalista neoliberal (12h) 

A sociedade patriarcal e as resistências feministas (16h) 

Escravidão, racismo e formas de resistência (16h) 

Colonização e o etnocídio indígena (16h) 

 

Módulo III: A violência de Estado e o urbanismo militar (80 horas) 

Da ditadura civil-militar à violência de Estado em democracia (16h) 

Comissão Nacional da Verdade e as políticas de memória e verdade (16h) 

Vala de Perus e o reconhecimento dos desaparecidos políticos (16h) 

A militarização da vida nas cidades (16h) 

Seletividade penal e encarceramento em massa (16h) 

 

Módulo IV: Violências, desigualdades e controles (64 horas) 

Imigração e o controle de fronteiras (16h) 

O governo dos algoritmos e as novas formas de vigilância (16h) 

A luta pelo direito à terra (16h) 

O direito à cidade e a luta por moradia e estrutura urbana (16h) 

 

Módulo V: Direitos humanos, lutas e movimentos sociais (64 horas) 

As fases históricas do movimento feminista (16h) 

Luta anti-racista e quilombismos (16h) 

Gêneros, sexualidades e movimentos LGBT+ (16h) 

As lutas sociais nas periferias (16h) 

 

Módulo VI: Metodologia de pesquisa e documentação (52 horas) 

Metodologias de pesquisa / Laboratório do Comum (24h) 

Seminários e Oficinas (28h) 
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Metodologia 

A metodologia será transversalmente definida pela a combinação dos elementos teóricos com as 

experimentações das lutas em direitos humanos, bem como por meio do olhar interdisciplinar sobre 

os conteúdos. As aulas serão expositivas e contará com o auxílio de debates, seminários, oficinas, 

estudo de experiências políticas, uso de conteúdos extraídos da internet e de materiais audiovisuais e 

de áudio. De acordo com o conteúdo e a disciplina poderão ser propostas atividades complementares. 

 

Avaliação 

A avaliação de aproveitamento do curso será feita mediante provas, trabalhos, individuais ou em 

grupo, e atividades em sala e externas, a critério dos docentes de cada disciplina. 

A sistema de conceito das avaliações seguirá a seguinte classificação: 

A – Excelente (aprovado) 

B – Bom (aprovado) 

C – Regular (aprovado) 

D – Insuficiente (reprovado) 

 

Frequência  

Para a aprovação será exigida a frequência mínima em 75% das atividades do curso. 

 

Trabalho de Conclusão 

O Trabalho de Conclusão da “Especialização Direitos Humanos, Violência e Lutas Sociais” deverá 

atestar o aproveitamento de conteúdo e dos modos de formação do curso, por meio de expressões dos 

saberes das lutas e movimentos em direitos humanos, podendo ser apresentado no formato tradicional 

de monografia, mas aceito também em material que demonstre o domínio relevante de 

conhecimentos específicos ou que aponte propostas de como encaminhar as lutas sociais ou políticas 

públicas (por exemplo, relatórios, propostas de lei e regulamentações, manuais e manifestos, 

documentário, material audiovisual ou de áudio etc). O tema do Trabalho de Conclusão é de livre 

escolha, desde que relacionado com o escopo geral do curso, e contará com o apoio metodológico e 

de orientação de um docente. 
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Avaliação do Trabalho de Conclusão 

A avaliação do Trabalho de Conclusão será julgamento por banca indicada pela coordenação do 

curso, a qual atribuirá os conceitos “aprovado” ou “reprovado”. 

 

Certificado de especialização 

Será conferido certificado a quem atender aos seguintes critérios: 

– ter uma frequência mínima de 75% nas disciplinas; 

– obter conceito igual ou superior a “C” em cada disciplina; 

– obter atribuição do conceito “aprovado” na banca de avaliação do Trabalho de Conclusão. 

 

Da inscrição, do processo seletivo e das vagas 

Prevê-se a oferta de 40 (quarenta) vagas em cada processo seletivo, cujo procedimento será 

estabelecido por edital público específico para cada edição. 

 

Carga horária 

Carga horária do curso: 360 horas 

Carga horária obrigatória: 360 horas 

 

 


