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 As ações propostas pela Comissão do Pacto Universitário de Educação em 

Direitos Humanos (EDH), desenvolvidas em 2017 e 2018, preveem instigar a 

participação dos universitários, funcionários e docentes no planejamento e execução 

de atividades multidisciplinares referente às prevenções e violações dos Direitos 

Humanos no espaço universitário.  

Para tanto, são desenvolvidas reuniões ordinárias e extraordinárias com 

vistas a discussão de questões de vínculo da política pública, levando a 

desdobramentos de demandas necessárias para prevenir e lutar contra as violações 

que transcorrem nas relações decorrentes do ensino, pesquisa e extensão na 

universidade. Com efeito, o Pacto EDH se constituiu como um possível instrumento 

para a comunidade universitária implicar-se nas demandas internas e regionais e 

colaborar para ações conjuntas e em rede com outras instituições nacionais. 

O Pacto Universitário de Educação em Direitos Humanos é uma iniciativa 

implementada no ensino superior, de forma conjunta, com o Ministério da Educação 

e o Ministério da Justiça e Cidadania pela Promoção do Respeito à Diversidade, da 

Cultura da Paz e dos Direitos Humanos. As ações previstas pela política pública 

visam a efetivação dos direitos humanos, pautados nos direitos fundamentais, 

presentes na Constituição Federal, relacionados às defesas civis, políticas, sociais, 

econômicas, culturais e ambientais, na defesa da igualdade de direitos, garantia da 

dignidade e reconhecimento e valorização da diversidade. 

Dentre as questões sociais identificadas como princípios de intervenções que 

mais aparecem em âmbito nacional como assédio sexual e preconceitos raciais, a 

UNICENTRO identificou na questão racial uma abordagem extremamente 

necessária, porém com obstáculos culturais muito preocupantes. Vale dizer que a 

UNICENTRO se encontra na região Centro-Oeste do Paraná onde há o maior 

número concentrado de comunidades tradicionais do estado (quilombolas, indígenas 

e faxinalenses). Por um lado, a instituição contempla o vestibular indígena, como 



 

 

todas as instituições públicas, estaduais e UFPR, e conta com cotas sociais. No 

entanto, estatisticamente, esta diminui as chances dos candidatos negros da região. 

Além disso, urge que sejam efetivadas as leis 10.639/2003 e 11.645/2008 em todas 

as instâncias universitárias. 

Considera-se, portanto, que os cenários universitários são territórios 

educativos férteis para a discussão pautada na educação em direitos humanos. 

Despertar os problemas e discuti-los é muito importante. O passo inicial para a 

efetivação das práticas precisa ser o diálogo, o envolvimento de todos na solução 

das problemáticas existentes nas relações. 

Atualmente, a Comissão do Pacto EDH conta com 31 integrantes. A 

organização prevê as ações pontuais em Câmaras de discussão e intervenção.  

Tem esta intencionalidade, objetivando o diálogo aberto com todos os segmentos da 

universidade. Dentre as demandas racismo reveladas, a Unicentro não é diferente 

no que tange a cultura brasileira, ou seja, brincadeiras, piadas e até perseguições 

contra indígenas e negros são constatados por boatos e desconfortos entre amigas 

e amigos, mas que, da mesma maneira, enfrentam a minimização de seus efeitos no 

processo de aprendizagem dos formandos e execução das atividades laborais. 

Desta feita, há ações extensionistas que a respeito das Leis 10.639/2003 e 

11.645/2008, procuram criar meios de esclarecimentos e acolhimentos às possíveis 

queixas, orientando a comunidade interna e externa.  

Além disso, os casos de racismo sofridos fora dos portões da instituição pelos 

membros da comunidade interna são tratados com as ações como fóruns, palestras 

e capacitações com a comunidade externa da região, os quais visam desconstruir 

práticas estruturais excludentes.   

As discussões sobre as ações do Pacto EDH, também, apresentaram uma 

questão pontual frente o levantamento de violações que acontecem nas relações da 

universidade: a forma de denunciar a violação ou abuso. A forma de denúncia foi um 

problema considerado frequente. As vias existentes foram reveladas como 

burocráticas e, muitas vezes, de exposição. Foi apontada a necessidade de se 



 

 

estabelecer uma metodologia para que as pessoas, que se sentem lesadas, possam 

encontrar amparo e sigilo na solução dos problemas da violência sofrida. 

Assim, além da criação de outras vias de atendimento como a psicológica, foi 

prevista o tratamento das violências pela justiça restaurativa, observando a sua 

perspectiva pedagógica, na retomada das relações. As necessidades precisam ser 

observadas com vias sigilosas como queixas, crises e conflitos, incivilidades e danos 

morais que anseiam por tratamentos mais prudentes. A resistência precisa estar 

pautada na leitura crítica da realidade da universidade. A identificação dos 

problemas implícitos e explícitos na convivência comunitária e na gestão, movem a 

reflexão de soluções melhor elaboradas para denúncia. 

 A Comissão tem a participação do Núcleo de Estudos Ameríndios e Africanos, 

NEAA/UNICENTRO, o qual apresenta demandas e intervenções desenvolvidas por 

pesquisadores da área. O NEAA iniciou suas atividades em 2014 com um grupo de 

colaboradores de diferentes áreas: saúde, licenciaturas e agrárias. Por um enfoque 

interdisciplinar, este grupo tem desenvolvido ações de ensino, pesquisa e extensão, 

tanto na comunidade interna quanto externa, por meio de palestras, participação em 

fóruns e capacitações de profissionais de diferentes áreas. Com o apoio institucional 

e fomento do CNPq, Universidade Sem Fronteiras (SETI/Paraná), estabeleceu 

parcerias com o Núcleo Regional de Educação de Guarapuava e Pitanga, além de 

prefeituras de abrangência dos campi universitários da UNICENTRO. O NEAA se 

efetivou como parâmetro de discussão sobre a temática étnico-racial na região, 

acolhendo demandas formativas, de orientação e debates contra o racismo e suas 

múltiplas dimensões. Com efeito, agregou também orientações de trabalho de 

conclusão de curso, iniciação científica e mestrado em educação sobre os 

desdobramentos sócio-históricos e psíquicos do racismo na sociedade brasileira. O 

apoio do NEAA foi imprescindível para identificação e elaboração das intervenções 

propostas.  

 Em agosto deste ano, A UNICENTRO, pela ação do Pacto EDH, sediou o XV 

Encontro do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-racial do Paraná 

(FPEDER-PR), o qual promoveu palestras referente à Políticas Públicas de 



 

 

Promoção de igualdade racial e ao enfrentamento da persistência do racismo. 

Foram organizadas mesas redondas com a participação de pesquisadores e 

representantes de movimentos sociais de defesa étnico raciais do Paraná. As 

abordagens trataram de ações afirmativas sobre os desafios contemporâneos da 

diversidade. Além disso, também foram oferecidas, a comunidade acadêmica e 

externa, oficinas referentes a identificação e abordagem do racismo institucional, 

Juventude Negra, Saúde da Mulher negra, Educação Escolar Quilombola, 

Identidade e resistência das crianças negras nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, dentre outras temáticas.  

 O Pacto EDH, na UNICENTRO, desta forma, propõe uma oportunidade para 

que a universidade possa desenvolver ações (fóruns, debates, palestras, aulas, 

capacitações, cartilhas etc.) em conjunto com a comunidade em um modelo 

horizontal, dialógico e interdisciplinar. Posto que, a institucionalização dessas ações 

pode favorecer uma formação que dialogue com as demandas regionais e novos 

saberes, rompendo com a pretensa formação universal, trazendo a capacidade 

criadora e a realidade sócio-histórica em questão sobre uma sombra epistemológica. 


