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1. Introdução 

 

Resumo da Proposta: 

O Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH) é um programa de 

extensão de prática jurídica em  assessoria jurídica popular e  d e  educação em 

direitos humanos das Escolas de Ciências Jurídicas e Ciência Política da Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Este programa é vinculado à Pró-reitoria 

de Extensão e Cultural da UNIRIO, tendo sido contemplado com recursos federais pelo 

Edital do MEC/SESU-PROEXT 2012. O presente programa é orientado pelo princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, sendo dirigido para a construção 

de um olhar crítico e uma prática extensionista de apoio às populações pobres 

envolvidas em lutas sociais para a defesa da participação democrática, da 

implementação de políticas públicas e da proteção aos direitos humanos. O CRDH-

UNIRIO pretende cooperar com as demandas da comunidade envolvida, criando as 

condições para que os estudantes e professores, a partir das suas práticas, formulem 

novas produções c i e n t í f i ca s  e  a t i v i d a d e s  d e  e x t e n s ã o u n i v e rs i t á r i a  

comprometidas com a justiça social, a democracia e os direitos humanos. Estes são os 

impactos sociais que buscamos neste programa. O projeto do CRDH-UNIRIO é 

elaborado a partir da observação de experiências positivas d e  e x t e n s ã o  

u n i v e r s i t á r i a  e  d e  a s s e s s o r a m e n t o  p o p u l a r  d e  m o v i m e n t o s  

s o c i a i s  e  o r g a n i z a ç õ e s  n ã o  g o v e r n a m e n t a i s ,  a  e x e m p l o  d o 

NIAC/UFRJ, do Projeto Balcão de Direitos, do NAJUP (Núcleo de Assessoria 

Jurídico Popular),  do SAJU (Serviço de Assessoria Jurídica Popular )  e do Curso 

de Direito Social da UERJ. As principais atividades dos CRDH-UNIRIO s ã o  o s  
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p r o j e t o s  d e  p r á t i c a  j u r í d i c a  d e  Assessoria Jurídica P o p u l a r  em Direitos 

Humanos e o  Curso de Extensão de Educação em Direitos Humanos para a Justiça Social 

e Democracia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Assessoria jurídica popular, Direitos Humanos, Justiça Social 

e Democracia. 

 

Público-Alvo 

 

Os moradores da comunidade do Dona Marta é o público imediato deste projeto. 

A origem do nome Dona Marta é antiga. Por volta de 1680, um padre chamado Clemente 

comprou as terras do atual bairro de Botafogo batizando um dos morros que 

circundavam suas terras em homenagem à sua mãe, Marta, que morreu anos antes com 

idade aproximada de cem anos. Daí o nome Dona Marta. Foi também o padre Clemente 

que ordenou a abertura de uma via ligando a enseada de Botafogo até sua capela, na 

atual Rua Viúva Lacerda, no Humaitá, posteriormente batizada como Rua São Clemente, 

hoje uma das mais importantes do bairro1.  

Os moradores se referem à favela como Santa Marta por causa da imagem da 

santa homônima guardada até hoje numa capela na parte mais alta do morro. A 

imagem teria sido levada para lá por uma antiga moradora ainda no início do século 

20. Ela costumava rezar na localidade conhecida atualmente como Campinho do Pico. 

Com a chegada do Padre Veloso, nos anos 30, foi construída ali uma pequena igreja para 

abrigar a imagem e também servir como local de descanso. 

A confusão com o nome começou quando a mídia passou a se referir à favela 

como Dona Marta nos anos 80, por causa do mirante homônimo que existe no alto do 

morro. Somente os moradores que pertencem à religião evangélica – e, portanto não 

acreditam em santos – chamam a comunidade de Dona Marta. Por causa do crescimento 

do movimento evangélico nos últimos anos, a forma como a favela é chamada 

representa hoje uma disputa de poder relevante dentro da comunidade. 

As atividades extensionistas deste programa serão desenvolvidas em um 

território. Desde 20 de Novembro de 2008, a favela encontra-se ocupada pela Policia 

                                                           
1 Fonte: http://www.favelatemmemoria.com.br 
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Militar do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, 

as bocas-de-fumo que funcionavam no local foram desativadas. No início de 2009, a 

favela voltou aos noticiários, devido à instalação de uma rede de internet wireless 

gratuita no morro, para uso da comunidade. 

É território ocupado por populações de baixa renda, com baixo IDH da ONU, 

vítimas de violações históricas de direitos humanos e que contam com programas 

sociais criados pelos seus moradores e desenvolvidos por políticas públicas. Há uma 

demanda tanto para as ações da assessoria jurídica popular em direitos humanos, 

quanto para o projeto de educação em direitos humanos. Recentemente, o governo do 

Estado construiu um muro em torno do território da favela. A obra é a primeira de um 

projeto que prevê a construção de muros para conter a expansão de 19 comunidades 

populares. O orçamento destinado para os 11 quilômetros de muro é de 40 milhões de 

reais. O jornal O Globo divulgou no dia 17 de setembro que o muro do Santa Marta já 

está 90% concluído e que 52 famílias serão removidas do alto do morro. José Mário 

Hilário, presidente da Associação de Moradores da comunidade, explica que as famílias 

já foram mapeadas, mas que ainda não há nada oficial. Mesmo com a construção tão 

avançada, as casas continuam no mesmo lugar. 

Para Itamar Silva, morador do Santa Marta, coordenador do Ibase e do Grupo 

Eco, ressalta que esta concepção de que o muro não muda a vida dos moradores tem 

se tornado comum e por isso, para ele, é preciso questioná-la. “Uma boa parte dos 

moradores, realmente, nem vê o muro. Mas ele muda a vida de todo mundo, porque é 

um marco entre a favela e a área da prefeitura. Limita a comunidade”, afirma. Itamar 

explica que a área que está sendo murada nunca foi ocupada pelos moradores da favela. 

Seu uso era para o lazer e para a colheita de frutas. Por isso, ele questiona as reais 

finalidades do muro e seu impacto na comunidade. “Uma obra como essa desconsidera o 

uso que os moradores já faziam da mata, separa a favela da natureza. O que acontece é 

que ela está dentro de uma lógica que é a de conter fisicamente as favelas, impor limites 

claros”, conclui2. 

A favela Santa Marta é próxima ao campus da UNIRIO, contando com movimentos 

sociais e ONGs, que poderão apoiar as ações deste programa de extensão. 

 

                                                           
2 Fonte: http://www.observatoriodefavelas.org.br/observatoriodefavelas/noticias 
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PARCERIAS  

 

Nome Sigla Parceria Tipo e 

Instituição 

Participação 

NIAC - NÚCLEO 

INTERDISCIPLIN

AR 

PARA A 

CIDADANIA 

UFRJ Externa à IES Instituição 

Governamental 

Federal 

Configura-se como de relevante 

importância que o programa Centro de 

Referência em Direitos Humanos se 

integre e mantenha uma estreita relação 

sistêmica com todos os órgãos federais, 

estaduais e municipais, constituindo uma 

rede de serviços de atendimento, com o 

propósito de estabelecer um processo de 

procedimentos com vistas à efetividade 

dos objetivos pretendidos. 

CENTRO DE 

CIÊNCIAS 

HUMANAS E 

SOCIAIS 

Escola de 

Serviço Social 

do Centro de 

Ciências 

Humanas 

UNIRIO  

CCH - 

UNIRI

O 

Interna à IES Instituição 

Governamental 

Federal 

Serão reservadas duas bolsas para 

estudantes da Escola de Serviço Social, 

dentro do âmbito da ação da assessoria 

jurídica popular em direitos humanos. A 

participação da Escola de Serviço social 

também transcorrerá por meio da 

integração às ações da capacitação em 

direitos humanos para a democracia. 

CENTRO DE 

CIÊNCIAS 

HUMANAS E 

SOCIAIS 

CCH  

Interna à IES 

Instituição 

Governamental 

Federal 

A proposta é a inserção de estudantes da 

graduação e pós-graduação do curso de 

História, para apoio às ações da 

capacitação em direitos humanos para a 

democracia. A meta é assegurar a 

participação de estudantes com a 
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disponibilização de bolsa para o trabalho 

de pesquisa da memória social da 

população beneficiada no Santa Marta. 

Instituto de 

Pesquisa e de 

Planejamento 

Urbano e 

Regional 

IPPUR

/ 

UFRJ 

 

Externa à 

IES 

Instituição 

Governamental 

Federal 

A participação transcorrerá no âmbito do 

convênio celebrado com a UNIRIO, para o 

apoio às ações da assessoria jurídica 

popular e da capacitação em direitos 

humanos para a democracia. No IPPUR, 

especialmente a participação transcorrerá 

com o Observatório dos Conflitos Urbanos 

na Cidade do Rio de Janeiro. Com 

Observatório se buscará uma maior 

cooperação, em face de experiência de 

excelência acadêmica do IPPUR. Os 

estudantes da graduação em gestão 

pública para o desenvolvimento, do 

mestrado e doutorado nas áreas de 

Política Urbana poderão participar das 

ações previstas no programa relativas à 

garantia de DHESCAS, nos campos 

urbanístico, ambiental e de planejamento 

urbano participativo. 

Núcleo de 

Estudos de 

Políticas 

Públicas em 

Direitos 

Humanos - 

CCH UFRJ 

NEPP

- DH 

UFRJ 

Externa à 

IES 

Instituição 

Governamental 

Federal 

O NEPP-DH participará fornecendo 

subsídios para a produção de análises e a 

implementação de ações do programa, de 

maneira que se amplie o processo de 

atuação junto à população beneficiada. No 

âmbito do convênio celebrado entre a 

UNIRIO e UFRJ, a participação do 

NEPP-DH ocorrerá por meio de discentes 

e docentes, por meio da promoção de 

eventos acadêmicos, da realização de 
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intercâmbios, da atuação em serviços de 

atendimento, direto ou indireto, da 

população do Estado do Rio de Janeiro ou 

em projetos de avaliação e 

monitoramento de políticas. O NEPP-DH 

terá uma participação relevante no campo 

antropológico e sociológico das ações da 

assessoria jurídica popular e da educação 

em direitos humanos deste programa. 

DEFENSORIA 

PÚBLICA DO 

ESTADO 

DPE Externa à 

IES 

Instituição 

Governamental 

Estadual 

A participação da Defensoria do Estado 

do Rio de Janeiro transcorrerá no âmbito 

do convênio em formalização entre a 

UNIRIO e a Instituição, especialmente 

com o Núcleo de Terras e o Núcleo de 

Direitos Humanos. Esta participação será 

fundamental para as ações da assessoria 

jurídica popular, pois implica no apoio 

para encaminhamento das demandas 

jurídicas decorrentes dos atendimentos 

prestados à população beneficiada. A 

previsão é a disponibilização da 

estrutura da Defensoria, por meio do 

acompanhamento de um defensor, 

montagem de um posto avanço na 

comunidade e acompanhamento de 

estagiários para apoio ao atendimento 

jurídico. Serão selecionados discentes 

matriculados no NPJUr para participação 

nos atendimentos e encaminhamentos 

junto à Defensoria. 

DEFENSORIA 

PÚBLICA DA 

UNIÃO 

DPU Externa à 

IES 

Instituição 

Governamental 

Federal 

A participação da Defensoria Pública da 

União transcorrerá no âmbito do convênio 
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em formalização entre a UNIRIO e a 

Instituição, especialmente com o Ofício de 

Direitos Difusos e Coletivos da Defensoria 

Pública da União. Esta participação será 

fundamental para as ações da assessoria 

jurídica popular, pois implica no apoio 

para encaminhamento das demandas 

jurídicas decorrentes dos atendimentos 

prestados à população beneficiada no 

âmbito da competência da União 

Federal. A previsão é a disponibilização 

da estrutura da Defensoria, por meio do 

acompanhamento de um defensor, 

montagem de um posto avanço na 

comunidade e acompanhamento de 

estagiários para apoio ao atendimento 

jurídico. Serão selecionados discentes 

matriculados no NPJUr para participação 

nos atendimentos e encaminhamentos 

junto à DPU. 

Procuradoria 

geral de Justiça 

e Direitos 

Humanos do 

Ministério 

Público do 

Estado do Rio 

de Janeiro; 

PGJ - 

RJ 

Externa à 

IES 

Instituição 

Governamental 

Estadual 

Procuradoria Geral de Justiça e Direitos 

Humanos do Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro deverá ter participação 

no âmbito do convênio em formalização 

entre a UNIRIO e a Instituição, 

especialmente as ações da assessoria 

jurídica popular, por meio do 

recebimento denúncias de violações de 

direitos humanos decorrentes dos 

atendimentos prestados à população 

beneficiada. 

COMISSÃO DE 

DIREITOS 

OAB-

RJ 

Externa à 

IES 

Instituição 

Governamental 

A OAB Rio de Janeiro deverá ter 
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HUMANOS DA 

OAB-RJ 

Federal participação no âmbito do convênio em 

formalização entre a UNIRIO e a 

Instituição, especialmente nas ações da 

assessoria jurídica popular e da educação 

em direitos humanos para democracia. A 

participação transcorrerá especialmente 

por meio do Escritório Modelo da OAB, 

da Escola Superior de Advocacia em 

apoio à capacitação e para recebimento 

de demandas decorrentes do 

atendimento. Por meio da Comissão de 

Direitos Humanos a participação 

transcorrerá através do recebimento 

denúncias de violações de direitos 

humanos decorrentes dos atendimentos 

prestados à população beneficiada. 

CONSELHO 

REGIONAL DE 

PSICOLOGIA 

DO RIO DE 

JANEIRO 

CRP-RJ Externa à 

IES 

Instituição 

Governamental 

Federal 

Participação do Conselho Regional de 

Psicologia transcorrerá no âmbito de 

convênio em formalização entre a UNIRIO 

e esta instituição no âmbito da Comissão 

Regional de Psicologia e Políticas Públicas 

e da Comissão e da Comissão Regional de 

Direitos Humanos. Da CRPP. A primeira 

faz parte do Centro de Referência Técnica 

em Psicologia e Políticas Públicas 

(CREPOP), a meta esta comissão colabore 

no mapeamento das práticas dos (as) 

psicólogos (as) que atuam em programas 

de políticas públicas junto à população 

beneficiada. No âmbito da Comissão de 

Direitos Humanos do CRP a participação 

transcorrerá por meio da reflexão acerca 

da relação da Psicologia e direitos 
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humanos, através da organização de 

debates e eventos e de acompanhamento 

de casos em que haja violação de direitos 

humanos. 

O Instituto 

Brasileiro de 

Análises Sociais 

e Econômica 

IBASE Externa à IES Organização Não-

Governamental 

A proposta da participação do IBASE 

transcorrerá por meio do observatório da 

Cidadania, que faz parte de uma rede 

internacional hoje presente em 80 países. 

Foi criada com o objetivo de Acesse o site 

Social Watch. Este grupo do IBASE irá 

auxiliar as ações da capacitação em 

direitos humanos para democracia, 

especialmente no campo do 

monitoramento das políticas públicas 

implementadas junto à população 

beneficiada. Também serão importante as 

ações da assessoria jurídica popular, face a 

experiência desta ONGs na advocacy nos 

âmbitos local, regional e internacional, 

inclusive com parcerias com projetos e 

curso no território da favela Santa Marta. 

Além destes aspectos, a participação do 

IBASE também irá qualificar as ações do 

programa no debate sobre as políticas de 

segurança pública, com especial atenção 

para as questões de gênero e raça, política 

urbana, ecologia política e cidadania nas 

favelas do Rio de Janeiro. O Observatório 

da Cidadania (OC) conta com a 

participação de aproximadamente 40 

organizações da sociedade civil, sob a 

coordenação de um Grupo de Referência 

composto por Ibase, Inesc, Cfemea, 
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Cesec/Ucam e Criola. 

Instituto de 

Estudos da 

Religião 

ISER Externa à IES Organização Não 

Governamental 

(ONGs/OSCIPs) 

A participação do ISER no programa visa 

aproveitar as experiências de capacitação 

nos estudos sobre violência, segurança 

pública e gestão de conflitos e aquelas 

relativas ao projeto Balcão de Direitos. 

Assim a participação do ISER poderá 

favorecer a realização de ações de 

formação voltadas para o estudo de fatores 

implicados em distintas formas de 

violências, para a elaboração de políticas 

públicas, fomento de uma cultura de 

organização social para resistência, diálogo 

e proposições para ampliação da 

democracia participativa e difusão da 

resolução de conflitos de forma justa e 

pacifica. No campo do Balcão de Direitos a 

proposta de participação do ISER consiste 

no apoio as ações da assessoria jurídica 

popular em direitos humanos. Assim, se 

pretende oferecer subsídios para os 

cidadãos e organizações comunitárias para 

que eles possam se manifestar de forma 

organizada perante aos conflitos presentes 

no seu território. Para tanto, o programa 

visa obter as experiência do ISER no 

atendimento baseadas nos princípios da 

mediação comunitária, comprometidos 

com o respeito à cultura da população. 

Movimentos 

Sociais do Morro 

 Externa à IES Movimento Social A associação de moradores, dentre outras 

instituições é imprescindível para 

construção de uma relação multilateral na 
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Santa Marta  produção dos saberes para uma cultura de 

direitos humanos neste programa. De igual 

modo, pretendemos ter uma interação 

dialógica com os demais movimentos 

sociais da comunidade, para assegurar o 

pluralismo da intervenção do programa. 

Este é um requisito fundamental, pois nós 

compreendemos que a comunidade é 

sujeito do projeto extensionista, enquanto 

requisito ético e político fundamental para 

o avanço deste programa. Isto porque 

vemos no cotidiano destes atores a prática 

da reflexão em torno das suas condições de 

vida, da lutas da resistência social por 

direitos e justiça a constituição da 

memória social dos processos históricos 

onde estão inseridos. Assim, estas 

populações marginalizadas se afirmam 

como sujeitos na sociedade 

contemporânea. Esta prática como 

elemento educador, resultando em uma 

articulação contínua entre o conhecimento 

e experiência acumulados na academia e o 

saber popular. Para tal, é compromisso 

deste projeto a incorporação da educação 

não-formal como uma das dimensões 

capacitadoras e formadoras. A associação 

de moradores do morro Santa Marta é 

parceira fundamental, por ser uma das 

expressões locais da construção de saberes 

comunitário no campo político e jurídico. A 

parceria com a Associação possibilitará a 

execução das ações do programa, através 
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de cooperações operacionais no campo da 

produção do conhecimento e do 

atendimento da comunidade no seu 

próprio território. 

 

 

 

Este programa de extensão visa propiciar um maior compromisso extensionista 

dos docentes, discentes, técnico-servidores do CCJP/UNIRIO com as ações de respeito à 

dignidade humana, de promoção da igualdade material e de combate a discriminação 

para a construção da democracia. Neste sentido, os objetivos gerais deste programa são 

o desenvolvimento de atendimento jurídico, social, psicológico e antropológico nos 

modelos dos balcões de direitos e da assessoria jurídico popular e o desenvolvimento da 

capacitação e a formação de agentes públicos e populares oriundos da sociedade civil 

organizada, na educação em direitos humanos, com ênfase na participação democrática. 

Outro propósito destas atividades do programa é  estimular o controle social do 

orçamento público e o acesso à ampliação das informações defesa e promoção dos 

direitos humanos por meio do desenvolvimento das ações em rede, através das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e dos mecanismos da Web 2.0, 

especialmente as redes sociais.  

É propósito estratégico deste programa a produção de conhecimento crítico, com 

o desenvolvimento de projetos para a compreensão e para a resolução democrática e 

justa dos conflitos. Com esses objetivos buscamos fortalecer os princípios da extensão 

universitária de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, de interação 

dialógica entre comunidade e universidade, de interdisciplinaridade, graças ao 

envolvimento de diferentes escolas, e de impacto social, dada nossa contribuição para a 

deliberação em torno de políticas públicas de direitos humanos. 

O programa Centro de Referência em Direitos Humanos obedece às diretrizes de 

natureza acadêmica dos cursos de Ciências Jurídicas e Ciência Política da UNIRIO, 

especialmente no que diz respeito à relação com a sociedade, pois visa gerar impactos 

na vida pública, atuando sobre questões sociais. Questões sociais pertinentes 

especialmente à defesa de direitos humanos, por meio da interdisciplinaridade de 



14 

 

atendimento jurídico, antropológico, social e da educação em direitos humanos com 

interação dialógica, com ênfase na participação democrática nos territórios da 

comunidade de baixa renda e submetida à situação de violência. 

Este programa buscará instituições para o fomento de recursos, para ampliar os 

mecanismos de formação e capacitação de pessoal e a articulação dos projetos 

desenvolvidos pela universidade e pela sociedade. Na região onde a UNIRIO está 

localizada há um conjunto de empresas públicas, as quais podem ser parceiras na 

execução das ações e projetos. 

 

JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA 

De acordo com o artigo 207 da Constituição Federal de 1988, “as universidades 

gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão.” 

Esta indissociabilidade se liga com a função da Universidade de construir novos 

conhecimentos – pesquisa –, disseminando-os através do ensino e da extensão, sendo a 

última ligada diretamente à sociedade. Baseado em tal preceito constitucionalmente 

garantido, entendemos esta ação de capacitação como forma da Universidade Pública 

dar sua contrapartida social. Neste sentido, a ação de educação em direitos humanos 

parte do princípio da interação dialógica com a sociedade, com vistas a geração de 

impactos na compreensão da realidade, na formulação de políticas e na intervenção dos 

atores envolvidos. Assim, a ação de capacitação e formação de agentes públicos e 

populares se constitui num “processo educativo, cultural e científico que articula o 

Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 

Universidade e Sociedade.” 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A ação da Assessoria Jurídica Popular em Direitos Humanos integrante do 

Programa do Centro de Referência em Direitos Humanos do CCJP/UNIRIO,  dentre 

outras tarefas realizará atividades de prática jurídica sob o princípio da 

indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa. Esta ação busca, portanto, estender 
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a universidade para além dos seus muros, oferecendo serviços jurídicos inovadores 

conjugados com a criação da produção de conhecimento acadêmico de interesse público. 

O acesso à justiça é uma motivação fundamental desta ação extensionista que nas 

palavras de Campilongo: 

 

“é confundido com o acesso aos tribunais. [...] O Judiciário é apenas um dos lócus de 

atuação dos serviços legais. Havendo disponibilidade de espaços políticos, os serviços 

legais alternativos podem mobilizar recursos para além da arena judicial, 

especialmente no nível legislativo e administrativo. Os direitos sociais dependem, para 

sua eficácia, da implementação de políticas públicas. Nesse campo, a adjudicação 

clássica ainda possui limitações. Recorrer a outras arenas, além de mais rápido e 

eficiente, pode ser mais adequado na defesa dos direitos aos serviços sociais. Nesse 

jogo, a adjudicação clássica cede lugar a técnicas de negociação, barganha e 

arbitragem que chegam, com freqüência, a jogos com soma diferente de zero, ou seja, 

onde todas as partes conquistaram algumas garantias.” (CAMPILONGO, 1991, p.13) 

 

A prática jurídica extensionista sofre tensões nos seus modelos de serviços, como 

apontam Campilongo (2000), e de acesso à justiça, tal como abordado em Cappelletti & 

Garth (1988). No âmbito do acesso à justiça, Cappelletti e Bryant apontam três ondas: 

1ª) assistência para os pobres; 2ª) representação dos interesses difusos; e 3ª) acesso à 

representação em juízo, a uma concepção mais ampla de acesso à Justiça e um novo 

enfoque de acesso à Justiça (Cappelletti & Bryant, 1998). No debate acerca dos 

modelos de serviços legais, Campilongo faz a distinção entre o que chamou de serviços 

legais tradicionais e serviços legais inovadores. Esta distinção nos permite diferenciar as 

ações jurídicas de extensão universitária das assessorias coletivas focadas no apoio à 

garantia de direitos humanos, interesses difusos e coletivos (Campilongo, 2000) das 

ações, cujo modelo é puramente assistencial e de serviço, sem respeito à interação 

dialógica. 

Como aponta Aguiar (2004), as novas práticas extensionistas jurídicas, tais quais 

as que propomos nesta ação, constituem críticas ao referencial de assistência jurídica. 

Isto porque atuam sob os paradigmas de Cappelletti & Bryant (1988) e, portanto, 

situam-se na denominada terceira onda de acesso à justiça, dado que: 1- não reduzem o 

acesso à justiça aos mecanismos formais de provocação e defesa judiciais; 2- amplia o 
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conceito de acesso à justiça social para atender as necessidades de participação política 

democrática, com vistas à emancipação humana, especialmente no campo das políticas 

públicas de implementação dos Direitos Humanos na área dos Direitos Humanos, 

Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (DHESCAS). 

Considera-se como referência teórica nesta ação de extensão o entendimento 

de que a educação em direitos humanos consiste em um modelo de extensão jurídica 

orientado pela valorização da participação popular, dos direitos fundamentais e da 

democracia. Neste contexto, o trabalho de assessoria jurídica popular é adotado como 

um conceito mais amplo do que o da assistência jurídica, pois deve ter um caráter de 

fortalecimento da dignidade humana na perspectiva da emancipação, do 

desenvolvimento humano e da autonomia dos grupos vulneráveis e marginalizados, 

como meio de educação para a cidadania (Sousa Júnior, 2006, p. 28). Assim,  

entendemos que a prática jurídica como serviço de assessoria jurídica  popular deve ter 

como ponto de partida os preceitos ético-morais para o reconhecimento da igual 

dignidade das pessoas e d a  igualdade material para democracia. Este reconhecimento 

deve resultar em instrumentos jurídicos de reivindicações sociais para a transformação 

política e social da realidade. 

A  ação do curso de Educação em Direitos para a Democracia tem por objeto 

desenvolver  uma formação s o b  o  paradigma de que educar como “um ato de 

formação da consciência”3. Nos marcos da capacitação e formação em Direitos 

Humanos, a universidade pública ganha importância como um dos atores que irão 

disputar espaço, junto com outros setores da sociedade, em um cenário de 

fragmentação do direito e de esvaziamento das noções de democracia. Para tal, a 

                                                           
3 Educar é um ato de formação da consciência – com conhecimentos, com valores, com capacidade de compreensão. 

Nesse sentido, o processo educacional é muito mais amplo do que a chamada educação formal, que se dá no âmbito 

dos espaços escolares. Educar é assumir a compreensão do mundo, de si mesmo, da intrerrelação entre os dois. Pode 

ser uma compreensão real, que capte os mecanismos que, efetivamente, são produzidos e reproduzidos pelos homens 

no seu processo concreto de vida, ou, ao contrário, pode ser uma visão alienada que, ao invés de permitir essa 

compreensão, ocupa esse lugar na consciência das pessoas com mitos, com ilusões, com concepções que 

compreenderem o mundo que, mesmo sem consciência, estão produzindo e reproduzindo, cotidianamente, nas suas 

vidas. Como vimos, no período prévio à ditadura militar, o tema dos direitos humanos não fazia parte da pauta de 

debates políticos, nem dos programas educacionais, ficando reduzido aos currículos dos estudos jurídicos. Foi durante 

a ditadura militar que o tema dos direitos humanos ganhou espaço de destaque.” 

http://www.redhbrasil.net/documentos/bilbioteca_on_line/educacao_em_direitos_humanos/06%20-

%20Cap%201%20-%20Artigo%203.pdf 

 

 

http://www.redhbrasil.net/documentos/bilbioteca_on_line/educacao_em_direitos_humanos/06%20-%20Cap%201%20-%20Artigo%203.pdf
http://www.redhbrasil.net/documentos/bilbioteca_on_line/educacao_em_direitos_humanos/06%20-%20Cap%201%20-%20Artigo%203.pdf
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relação multilateral, a interação dialógica com estes outros setores da sociedade, como 

trabalhadores, partidos, movimentos sociais e grupos socialmente excluídos, é 

entendida por nós como requisito fundamental para o avanço deste projeto. Isto porque 

vemos no cotidiano destes atores a prática da reflexão em torno de suas próprias 

condições de vida, dos processos históricos onde estão inseridos e do papel que 

desempenham na sociedade contemporânea. Esta prática deve ser tida por nós como 

elemento educador, resultando em uma articulação contínua entre o conhecimento e 

experiência acumulados na academia e o saber popular. Para tal, é compromisso 

deste projeto a incorporação da educação não-formal como uma das dimensões 

capacitadoras e formadoras em Direitos Humanos. 

Esta educação não-formal é resultado do crescimento de novas forças sociais 

no Brasil. Muitas destas forças têm origem na luta contra a ditadura militar, mas 

seu desenvolvimento veio acompanhado de dinâmicas distintas, em face do processo 

de democratização e das tensões sociais, políticas e econômicas experimentadas desde a 

abertura até os dias de hoje. A Constituição brasileira de 1988 foi a expressão de 

algumas dessas tensões e resultou em instrumento de consagração de diferentes 

aspirações,  muitas delas de justiça social e proteção da dignidade humana de grande 

parte da população brasileira. Nas palavras de Dalmo Dalari: 

 

“...por expressar a vontade de uma sociedade muito heterogênea e cheia de contradições, o 

texto da Constituição de 1988 revela a existência de novos fatores de influência social que 

já não podem ser ignorados, mas revela também a permanência parcial de uma herança 

colonial negativa, preservando-se em pontos substanciais a dominação de elites 

conservadoras e reacionárias.” (DALARI, Dalmo. contextualização histórica da educação 

em direitos humanos)4 

 

Por justamente estarmos inseridos em uma sociedade ainda repleta de 

contradições, julgamos ser importante sinalizar para alguns obstáculos enfrentados 

por aqueles que adotam como prática a defesa dos direitos humanos. Obstáculos estes 

que pesam sobre o próprio conceito de Direitos Humanos e sobre sua capacidade de 

constituir força educadora significativa na consciência das pessoas. Um desses 

obstáculos diz respeito aos discursos que são feitos pelas mídias de massa e pelas 

                                                           
4
 http://dc392.4shared.com/doc/hou8KFNX/preview.html 



18 

 

próprias gestões públicas em defesa de políticas punitivas, como pretensas soluções 

para a imposição do Estado de direito, em face do problema da violência urbana. 

Diante deste discurso punitivo, os defensores dos direitos humanos costumam sofrer 

o estigma de defensores dos bandidos, em uma espécie de “criminalização dos direitos 

humanos”, tal como sugere Emir Sader5 , em Contexto histórico e Educação em 

Direitos Humanos no Brasil: da ditadura à atualidade.  

Acreditamos que o envolvimento da Universidade Pública nesta ação de 

capacitação e formação dialógica de populares da sociedade civil organizada e agentes 

públicos contribuirá para disseminar uma abordagem mais abrangente do conceito e 

conteúdo de Direitos Humanos. 

 

OBJETIVOS E METAS DO PROGRAMA 

 

Objetivo Geral 

Este programa de extensão visa propiciar um maior compromisso extensionista 

dos docentes, discentes, técnico-servidores do CCJP/UNIRIO com as ações de respeito 

à dignidade humana, de promoção da justiça social e democracia com igualdade 

material e de combate a discriminação. Neste sentido, os objetivos gerais deste 

programa são o desenvolvimento de atendimento jurídico, social, psicológico e 

antropológico nos modelos dos balcões de direitos e da assessoria jurídico popular e o 

desenvolvimento da capacitação e a formação de agentes públicos e populares oriundos 

da sociedade civil organizada, na educação em direitos humanos, com ênfase na 

participação democrática. Outro propósito destas atividades de extensão é a 

disseminação de informações em direitos humanos por meio do desenvolvimento das 

ações em rede, através das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e os 

mecanismos da Web 2.0, especialmente as redes sociais.  

É propósito estratégico deste programa a produção de conhecimento crítico, 

com o desenvolvimento de projetos para a compreensão e para a resolução 

democrática e justa dos conflitos e o incentivo à pesquisa acadêmica a partir da 

                                                           
5 http://www.redhbrasil.net/documentos/bilbioteca_on_line/educacao_em_direitos_humanos/06%20-

%20Cap%201%20-%20Artigo%203.pdf 

 

http://www.redhbrasil.net/documentos/bilbioteca_on_line/educacao_em_direitos_humanos/06%20-%20Cap%201%20-%20Artigo%203.pdf
http://www.redhbrasil.net/documentos/bilbioteca_on_line/educacao_em_direitos_humanos/06%20-%20Cap%201%20-%20Artigo%203.pdf
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extensão universitária. Com esses objetivos buscamos fortalecer os princípios da 

extensão universitária de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, de 

interação dialógica entre comunidade e universidade, de interdisciplinaridade, graças ao 

envolvimento de diferentes escolas, e de impacto social, dada nossa contribuição para a 

deliberação em torno de políticas públicas de direitos humanos. (ATENÇÃO 

PARÁGRAFO REPETIDO) 

 

Objetivos específicos 

Promover atividades extensionistas de educação e defesa dos direitos humanos 

de forma cooperada e integrada entre discentes, docentes da UNIRIO e os moradores 

dos territórios contemplados pelo programa, na esteira do princípio da interação 

dialógica; 

Capacitar agentes públicos e populares oriundos da sociedade civil organizada 

pelas metodologias da educação formal e não formal em Direitos Humanos, 

especialmente nos temas da participação política e democracia, também respeitando o 

princípio da interação dialógica; 

Realizar ações de educação, mídia e direitos humanos por meio de 

ferramentas de Tecnologias da Informação; 

Implantar atendimento jurídico, social, psicológico e antropológico, nos marcos 

do princípio da interdisciplinaridade; 

Utilizar os mecanismos da Web 2.0, especialmente as redes sociais para a 

disseminação de informações em direitos humanos, a produção de conhecimento, o 

desenvolvimento de projetos e das ações em rede, com vistas a gerar impactos sociais; 

Estimular os estudantes a utilizarem os recursos das tecnologias de informação, 

por exemplo, Plataforma moodle, blogs, google docs, no estudo do direito para o 

desenvolvimento de ações extensionistas de assessoria jurídico popular e da educação 

em direitos humanos; 

Estimular o desenvolvimento do pensamento crítico e a produção acadêmica  

inovadora, a partir da prática extensionista com compromissos com a transformação 

social a partir da compreensão da realidade socioeconômica, política e cultural, 

associando a extensão ao ensino e a pesquisa; 
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Estimular nas atividades de extensão os estudos e pesquisas no campo das 

políticas públicas em direitos humanos, especialmente as relativas ao acesso coletivo à 

justiça e a defesa de direitos humanos individuais e de educação política para a 

democracia e a organização social, com vistas a impactos sociais; 

Promover uma compreensão contemporânea, interdisciplinar, prescindindo dos 

textos clássicos em favor do estudo conexo do Direito com a psicanálise, política, ciência 

social, a literatura, as artes, cinema, ou áreas afins na prática de extensão, na esteira dos 

princípios da indissociabilidade e da interdisciplinaridade; 

Estimular a troca de experiências e saberes entre os participantes do programa 

com as populações beneficiadas, com base no princípio da interação dialógica; 

 

METAS DA ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR EM DIREITOS HUMANOS 

 

Promover uma prática jurídica de apoio a organizações governamentais e não-

governamentais por meio de ações de dimensões jurídica, social, psicológica e 

antropológica para as populações vulneráveis e marginalizadas beneficiadas, com 

respeito ao princípio extensionista da interdisciplinaridade; 

Estimular os estudantes a utilizarem os recursos das tecnologias de informação 

no estudo do direito, a exemplo da Plataforma Moodle, blogs, google docs, para o 

desenvolvimento de ações extensionistas de assessoria jurídico popular; 

Propiciar maior compromisso dos estudantes nas atividades de extensão com o 

respeito à dignidade humana, a igualdade material, o combate a discriminação e as 

práticas defesa dos direitos humanos da democracia; 

Estimular o desenvolvimento do pensamento crítico e a produção acadêmica 

inovadora, a partir da prática extensionista com compromissos com a transformação 

social a partir da compreensão da realidade socioeconômica, política e cultural, 

associando a extensão com o ensino e a pesquisa, com vistas a impactos sociais; 

Promover uma prática jurídica sob a compreensão contemporânea, 

interdisciplinar, prescindindo dos textos clássicos em favor do estudo conexo do Direito 

com a psicanálise, política, ciências sociais, economia, literatura, as artes, cinema e áreas 

afins na prática de extensão; 
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Integrar o corpo docente e discente no planejamento, realização e avaliação e 

atividades acadêmicas relacionadas ao programa de extensão; 

Incentivar o trabalho cooperativo entre professores, estudantes extensionistas, 

população beneficiadas como processo ensino-aprendizagem, com base na interação 

dialógica dos atores envolvidos na ação; 

Estimular na extensão a pesquisa e a produção científica, a partir da troca de 

saberes dos estudantes com as populações vulneráveis e submetidas, à violência e à 

marginalização social, econômica e política  no seio dos conflitos sociais; 

Desenvolver mecanismos extensionistas para a resolução justa e democrática de 

conflitos e disputas por direitos humanos, por meio de instrumentos de mediação e 

organização política das populações beneficiadas; 

 

METAS DO CURSO DE EXTENSÃO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS PARA A 

JUSTIÇA SOCIAL E DEMOCRACIA 

 

São metas desta ação de extensão contribuir para: 

Articular ações processuais contínuas, de caráter educativo, social, cultural ou 

tecnológico de modo a fortalecer a interação dialógica da UNIRIO com a sociedade civil, 

como instrumento de fortalecimento da democracia participativa e da luta por justiça 

social. 

Contribuir para o impacto social de implementação de políticas públicas em 

direitos humanos, com ênfase nas políticas públicas de fortalecimento da democracia 

participativa; 

Estimular a participação e do controle social das políticas públicas em Direitos 

Humanos, em diálogo plural e transversal entre os vários atores sociais. 

Colaborar na efetivação de Diretrizes e princípios da política nacional de 

educação em Direitos Humanos para fortalecer uma cultura de direitos. 

Implementar o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 
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Estimular o desenvolvimento social e o espírito crítico dos discentes envolvidos 

na capacitação, bem como estimular sua atuação profissional orientada pela cidadania, 

destacando a função social da educação superior e associando a extensão à pesquisa e ao 

ensino. 

Fomentar a criação de mecanismos para a produção de materiais pedagógicos e 

didáticos para Educação em Direitos Humanos. 

Contribuir para a melhoria da qualidade da educação na UNIRIO por meio da 

interação territorial dos estudantes com realidades das populações vulneráveis e 

marginalizadas, para a construção de diálogos entre os saberes acadêmicos e populares. 

Fortalecer os princípios da participação democrática nas instituições sociais e 

públicas, enquanto cultura de Direitos Humanos na administração pública e na 

sociedade civil organizada.  

Incentivar à transdisciplinaridade e transversalidade nas atividades acadêmicas, 

por meio da educação em Direitos Humanos. 

Ampliar o fomento e o reconhecimento da educação não formal, através das 

experiências de populares da sociedade civil, como espaço de defesa e promoção dos 

Direitos Humanos, com base na interação dialógica. 

Estimular o resgate da memória democrática brasileira por meio da reconstrução 

da história dos movimentos sociais. 

Promover da Educação em Direitos Humanos no serviço público. 

Incentivar a formação e capacitação continuada dos servidores públicos em 

Direitos Humanos, em todas as esferas de governo, bem como de populares da 

sociedade civil organizada. 

Promover o acesso à informação para a consolidação de uma cultura em Direitos 

Humanos. 

 

METODOLOGIA DA AÇÃO 

 A Prática de assessoria jurídica popular em direitos humanos e atendimento 

psico-social. 
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a) A assessoria jurídica é uma atividade desenvolvida por profissionais da 

área jurídica ou estagiários de direito que atuam nos casos de denúncias de crimes de 

discriminação e violências que devem ser tratadas e solucionadas. No caso em que não é 

possível uma solução amigável, os profissionais da área jurídica encaminham e 

acompanham os processos no âmbito do Poder Judiciário e outro órgão competente 

conforme a especificidade do caso. 

b) Para as questões que requerem uma intervenção psicológica, os 

profissionais ou estagiários de psicologia, prestam serviços de orientação e 

encaminhamentos para a busca de resoluções de interesse tanto da vítima de violação, 

quanto de familiares e da comunidade, como forma de garantir a construção da rede 

de proteção dos direitos. Os profissionais e estagiários deverão ser capacitados em 

direitos humanos e nas respectivas habilidades específicas de atuação, garantindo 

assim o cumprimento dos objetivos a que se pretende com os Centros de Referência 

em Direitos Humanos. 

 

Orientação e Encaminhamento 

 

A Prática  de Assessoria Jurídica em Direitos Humanos deverá estar preparada a 

prestar orientação geral sobre direitos humanos a qualquer cidadão, encaminhando-o 

aos serviços adequados para seu caso. Estas ações serão prestadas pelos gestores, 

profissionais e estagiários, devidamente capacitados, que desenvolvem atividades no 

Centro, que consistem em: 

a) Informação e orientação sobre deveres e direitos do cidadão e sobre a 

legislação que assegura esses direitos à população de orientação GLTB, bem como dos 

direitos fundamentais da pessoa humana, aos demais segmentos vulneráveis da 

população; 

b) Encaminhamento de denúncias sobre discriminação, violência e crimes 

para a Defensoria Pública; Ministério Público; Conselhos de Direito; Secretarias de 

Estados e dos Municípios de Saúde, de Segurança Pública, de Assistência Social, de 

Justiça e Cidadania; Comissões de Direitos Humanos das Assembléias Legislativas das 

Câmaras Municipais; OAB; Delegacias Especializadas; organizações não 

governamentais que representam as populações vulneráveis da sociedade; entre outros; 
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c) Criação e divulgação de instrumentos (Cartilhas, panfletos, cartazes) 

que funcionam como material didático e informativo para discussão de direitos 

humanos e fortalecimento da cidadania e para a construção de rede de apoio, proteção 

e defesa dos direitos fundamentais de GLTB, afrodescendentes, pessoas com 

deficiências, idosos, índios, ciganos, assim como de outros grupos populacionais que 

sofrem discriminação e violência. 

 

Resolução justa e democrática de Conflitos, por meio da mediação. 

 

Consiste na aplicação de métodos e técnicas de mediação popular, que buscam 

soluções pacíficas para os conflitos, visando acordos satisfatórios entre as partes 

envolvidas. São utilizadas por uma equipe multidisciplinar, constituída por profissionais, 

estagiários e lideranças da comunidade, devidamente capacitados, que atuam nos 

Centros de Referência em Direitos Humanos. Dessa forma, a mediação popular deve ser 

entendida e praticada como um instrumento que venha a favorecer uma melhor 

qualidade de vida das partes envolvidas no conflito, configurando-se numa prática social 

de realização da autonomia e da democracia, educando, facilitando e ajudando na 

produção de diferenças e tomadas de decisão. Assim, esta atividade é uma proposta de 

auto-regulação e auto-recomposição, apoiada por um mediador que colabora na escuta, 

na interpretação e na transformação, resultando em um acordo. Esse acordo pode ou 

não ser homologado pelo Poder Judiciário, sendo apenas escritos e firmados pelas 

partes, ou mesmo não escritos, mas acordados verbalmente. 

 

Orientação dos direitos da cidadania 

 

Fornecer informações e orientações sobre direitos e deveres do cidadão, sobre a 

legislação que assegura esses direitos e os serviços públicos a eles relacionados. Receber 

e encaminhar denúncias sobre violação dos direitos humanos. 

 

Acesso à Documentação civil básica 

Articular ampla parceria com os órgãos responsáveis pela emissão dos 

documentos básicos para que se garanta a posse efetiva do documento pelo cidadão. 
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Facilitar o acesso aos documentos civis básicos, por meio da distribuição dos 

formulários necessários, da informação ao cidadão quanto aos locais e horários de 

funcionamento dos órgãos responsáveis, além do fornecimento da legislação específica 

quanto à gratuidade de alguns documentos. Fornecer as fotografias necessárias à 

concessão dos documentos. Nos cursos oferecidos, serão convidadas lideranças das 

comunidades para participarem, cuja tarefa posterior será a de facilitar no diálogo com 

as famílias, auxiliando-os na formação e resolução de problemas. Nas oficinas de 

capacitação serão abordados os seguintes conteúdos: 

Os fundamentos filosóficos, éticos e políticos dos direitos humanos nos 

documentos internacionais; 

Conceitos de respeito e valorização das diferenças e o combate à discriminação 

com base na raça, gênero, linguagem, religião, política ou opinião, origem nacional, 

étnica ou social, condições físicas ou mentais etc.; 

Análise das dificuldades das comunidades para lidarem com fenômenos que 

expressem o desrespeito aos direitos humanos em especial no contexto familiar e local 

(abusos, violência doméstica, racismo, discriminação etc.); 

Estratégias e procedimentos de identificação e mediação dos conflitos por 

meio das várias linguagens que favoreçam a sua expressão; 

Utilização de metodologias e estratégias de trabalho social e político que 

favoreçam ações promotoras dos direitos da cidadania; 

Possibilidades de articulação famílias-comunidades na construção cooperativa de 

soluções para conflitos; 

Metodologias, estratégias e recursos audiovisuais envolvendo as experiências 

familiares e as vivências subjetivas através do cinema, da arte, da literatura, da 

dramatização e de outros recursos expressivos. 

O material básico das oficinas de capacitação será produzido em meio digital 

(DVD/CD) para reprodução e  aproveitamento  nas  atividades  de  atendimento.  As  

atividades  de  assistência  jurídicas  serão desenvolvidas de forma permanente na sede 

do Centro de Referência, no CCJP da UNIRIO, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, 

e de forma itinerante, nas comunidades atendidas. Na sede do Centro de Referências 

em Direitos Humanos funcionará toda a coordenação do projeto e treinamento 
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dos(as) monitores(as), bem como será o local do arquivamento de todos os dados 

levantados junto às comunidades.  Ao final dos 11 meses, será realizado um seminário 

de apresentação de dados e dos serviços prestados, para uma avaliação das 

comunidades envolvidas, dos parceiros e da UNIRIO. 

Por se tratar de atividade de assessoria interdisciplinar sócio-jurídica popular, 

vinculada ao currículo e ao projeto pedagógico dos cursos de Direito, de Ciência Política 

e de outros departamentos como o da Escola do Serviço Social, a metodologia adotada 

poderá ser alterada ou mantida para os anos vindouros. Por fim, buscaremos a 

incorporação do Núcleo de Imagem e Som da UNIRIO, para contribuir na difusão 

eletrônica do projeto, por meio das mais variadas formas de comunicação social: 

rádios comunitárias, webtv, e outras. 

 

Metodologia para a  Extensão de Educação em Direitos para Justiça Social e 

Democracia. 

 

Serão desenvolvidos cursos de curta duração em direitos humanos e políticas 

públicas, por meio de oficinas, para  moradores da comunidade beneficiada pelo 

programa e outras de  localidades de baixa renda, especialmente as favelas próximas 

da UNIRIO, para servidores públicos e movimentos sociais. 

Serão feitos exercícios em oficinas com apresentação de problemas, em que os 

grupos deverão estabelecer estratégias e ações, com base em experiências próprias 

dos atores envolvidos na capacitação. 

Estimularemos o resgate da história vivida pelos atores presentes, como forma de 

fazer da memória um recurso para o aprendizado. 

Reuniremos estudantes da graduação da Universidade para que se comprometam 

em tarefas de capacitação, atuando como monitores, com vistas à iniciação à 

atividade docente em Direitos Humanos e tendo como diretriz a indissociabilidade 

entre extensão, pesquisa e ensino. 

 

Acompanhamento e Avaliação 

O Programa por meio de suas ações manterá os mecanismos de avaliação e 

monitoramento das atividades de extensão, para além do tradicional controle 

burocrático e meramente formal. Avaliação e monitoramento significam 
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aperfeiçoamento potencial da qualidade das atividades de extensão e implicam processo 

de aprendizado não apenas para os estudantes envolvidos, como para os docentes e 

funcionários. Cada bolsista apresentará um relatório mensal das atividades 

desenvolvidas. 

A coordenação do Programa organizará trimestralmente um relatório de 

avaliação das atividades em curso, seguindo os indicadores acima apresentados. Em 

todas as atividades e serviços prestados serão desenvolvidos instrumentos para 

registro, monitoramento e avaliação das ações empreendidas por parte da população 

alvo. O sistema de avaliação será realizado processualmente, durante o decorrer de 

toda a experiência, a partir de reuniões e relatórios de avaliação e registros das 

atividades. Na avaliação do processo de aprendizagem dos bolsistas são consideradas 

as estratégias de articulação das ações de ensino, pesquisa e extensão, bem como, 

avaliação das habilidades e competências de todos os bolsistas no que tange: 

capacidade do trabalho em equipe interdisciplinar, de articulação teórica-prática, 

competência técnica-operacional, compromisso ético-político com as diretrizes do 

projeto e com a população usuária. 

Têm-se como parâmetros indicadores de resultados quanto ao alcance e 

efetividade dos serviços, assim como ao processo da gestão e administração das 

atividades realizadas. 

 

Relação Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

Os coordenadores do programa Centro de Referência em Direitos Humanos são 

professores do quadro da instituição proponente, com experiência de ensino pesquisa e 

extensão, bem como de atuação em movimentos sociais. As equipes responsáveis pelo 

desenvolvimento das ações terão em sua composição professores e estudantes da 

graduação da própria Escola de Direito e de Ciência Política da UNIRIO, bem como serão 

convidados outros cursos, entre eles Serviço Social e História, com o intuito de 

avançarmos cada vez mais em uma dinâmica interdisciplinar. 

As atividades de extensão possuem vinculação com os componentes 

curriculares dos cursos de Direito e Ciência Política do CCJP. A ação de assessoria 

jurídica popular em direitos humanos está relacionada com as ações de extensão 
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previstas no projeto pedagógico da Escola de Direito, em especial às relativas ao Núcleo 

de Prática Jurídica, que já se constitui em um programa de extensão registrado na Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura. No caso do curso de Ciência Política, a ação de educação 

em Direitos Humanos, com ênfase na participação democrática e na democracia, 

também está relacionada com componentes curriculares deste curso, especialmente 

com ações que dizem respeito à participação na vida democrática das instituições do 

estado e sociedade civil. As atividades de extensão de atendimento jurídico e de 

formação política estão articuladas ao processo de formação acadêmica dos estudantes 

dos cursos de direito e ciência política, mediante relação dessas com os componentes 

curriculares/disciplinas. Além destes dois cursos, o programa visa integrar estudantes 

dos Cursos de Serviço Social, História, Psicologia, Letras, Teatro, dentre outros afins com 

os objetivos das ações do CRDH-UNIRIO. 

A indissociabilidade da relação ensino, pesquisa e extensão se liga com a função 

da Universidade de construir novos conhecimentos – pesquisa –, disseminando-os 

através do ensino e da extensão, sendo a última  ligada  diretamente  à  sociedade.  

Baseado  em  tal  preceito  constitucionalmente  garantido, entendemos esta ação de 

capacitação como forma da Universidade Pública dar sua contrapartida social. Neste 

sentido, a ação de educação em direitos humanos parte do princípio da interação 

dialógica com a sociedade, com vistas a geração de impactos na compreensão da 

realidade, na formulação de políticas e na intervenção dos atores envolvidos, constitui 

num “processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de 

forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e 

Sociedade.” 

Por intermédio de demandas reprimidas e pautas de reivindicações das 

comunidades envolvidas, serão traçadas ações suplementares, de forma comunitária 

com a utilização de metodologias participativa, sob a consideração da memória social, 

dos saberes e práticas sociais da população beneficiada pelo programa. 

A formação destes sujeitos, considera que os mesmo já possuem um acúmulo de 

saberes como atores capazes. 
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