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Por que um guia sobre
Direitos Humanos?

Vamos 
      
juntos?

Quando se fala em diversidade, estamos pensando em:

• Empatia; ou seja, compreender as vivências e as perspectivas dos outros.

• Direitos como o de viver, de ser respeitado e de se exprimir.

• Valores que precisam ser reconhecidos e examinados sempre que
necessário, para o enfrentamento contínuo aos preconceitos.

Apenas essa compreensão garante processos de inclusão exitosos, fonte de 
justiça social, cidadania e riqueza criativa.     
 
O conceito de Direitos Humanos reconhece que cada ser humano deve ter a 
liberdade de ser quem é, sem distinção de raça, cor, sexo, religião, origem 
social ou de outra natureza. Apesar de garantidos pela lei, a desigualdade no 
acesso aos direitos ainda nos desafia. Por isso assumimos o compromisso de 
organizar este guia para contribuir na formação e informação a respeito de 
práticas inclusivas na universidade.

Além de ler este guia, busque mais informação, aprofunde-se 
no tema e assuma compromisso com a transformação social. 
Acesse nosso site e ajude a levar os princípios dos direitos 
humanos para a experiência prática.

www.direitoshumanos.unicamp.br

mudar



Carta da DEDH   

O guia A Prática dos Direitos Humanos apresenta aos membros da 
universidade algumas ações importantes que são aliadas no combate ao 
preconceito no ambiente institucional e na sociedade.

Aderir a ações concretas e à reflexão permanente são passos importantes para 
o reconhecimento efetivo do impacto das desigualdades sociais no Brasil, 
reveladas pelas pesquisas produzidas pela universidade. 

Com o engajamento ativo de cada membro da comunidade, avançamos em 
direção ao cumprimento da política de Direitos Humanos aprovada pelo 
Conselho Universitário em novembro de 2020. Seguindo as leis em vigor no 
país, essa política busca promover na vida cotidiana da universidade a inclusão, 
a diversidade e a equidade.

Néri de Barros Almeida
Diretora Executiva de Direitos Humanos

Junte-se a nós por uma
Unicamp ainda melhor!
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São todos os indivíduos que tenham um registro na Unicamp,
quer seja identidade funcional ou registro acadêmico, temporário ou não. 
São incluídos neste conceito além de funcionários e estudantes, voluntários, 
empregados de empresas terceirizadas, funcionários da FUNCAMP, membros 
de equipes de pesquisa, pacientes, acompanhantes e prestadores de serviço 
e permissionários dos pontos comerciais da Universidade.

A cultura do respeito gera comunidades mais criativas e que convivem 
e trabalham de forma mais colaborativa e democrática.

Membros da Universidade:
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Seja um aliado na luta 
cotidiana contra a 
violência estrutural

A discriminação e o preconceito são formas de violência e têm como resultado 
a exclusão social sistemática. Portanto, o combate às desigualdades sociais 
precisa passar pelo enfrentamento ao preconceito estrutural, enraizado em falas 
e ações que reproduzimos a cada vez que não realizamos a sua crítica.

Esse tipo de violência pode assumir muitas formas, desde o uso 
de uma expressão preconceituosa até práticas de intolerância e 
agressão física. Por isso é preciso enfatizar a importância do 
respeito cotidiano a conceitos, como:

Enfrentamento aos mecanismos de exclusão social 
em suas múltiplas manifestações, apoiando e 
promovendo concretamente oportunidades para a 
plena participação de pessoas em grupos, espaços, 
atividades, núcleos e o acesso a direitos.

Inclusão

Riqueza de valor inestimável e insubstituível que 
reside em cada uma das diferentes expressões do 
humano em suas dimensões individual e coletiva. 

Diversidade

Garantia de direitos por meio de instrumentos 
que corrigem a desigualdade no acesso a 
direitos, garantindo sua vivência plena. 

Equidade
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As palavras contam muito,
e as ações também!

Piadas que ridicularizam ou diminuem mulheres, pessoas LGBTQI+ e negras, 
minorias étnicas ou outros grupos minoritários. 

Comentários genéricos que compactuam com a violência contra grupos 
minoritários, como refugiados e pessoas com deficiência, reduzindo-as a 
estereótipos.

Pressupor que uma pessoa negra, uma mulher, uma pessoa LGBTQI+ ou 
uma pessoa com deficiência é menos capaz. 

São demonstrações cotidianas de preconceito. 
Diante delas, busque promover a mudança por meio do diálogo
e da proposta de ações educativas e afirmativas. 
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O que são minorias
e como se unir ao combate
à injustiça social 

É um conceito sociológico que identifica categorias de
pessoas que não têm o seu acesso a direitos garantidos pelas práticas sociais 
vigentes, estando sub-representadas nos âmbitos de decisão política.

A identificação de minorias, portanto, não se relaciona à quantidade de 
indivíduos que as compõem, mas à qualidade de seu acesso ao direito à 
representatividade política. Além da representatividade política dos grupos 
minorizados, existe o estigma (social, relacional, econômico etc.) decorrente 
do preconceito histórico/estrutural, mesmo quando conseguem acesso a 
alguns direitos.

A inclusão de minorias (grupos minorizados), de fato, na sociedade é 
essencial para corrigir a violação dos direitos e também para que os 
mecanismos de reprodução das desigualdades possam ser combatidos 
pelo entendimento a respeito de sua presença no cotidiano.

Minoria (ou grupos minorizados)

O caminho para a transformação social reside, primeiramente, em 
reconhecer e entender o outro. Para isso é preciso agir para que espaços 

para a voz e a escuta sejam criados e funcionem de forma eficaz.

Estes podem se manifestar como oportunidade de fala, como 
reconhecimento profissional, por meio da visibilidade física dos sujeitos e 
dos grupos minorizados, de sua produção intelectual, artística e científica.     
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Para se envolver no combate à 
injustiça social, você precisa:

Ser e atuar contra o preconceito, 
questionando valores e comportamentos 
herdados ou disseminados pela sociedade 
que nos fazem reproduzir estereótipos e 
resistir à empatia.

1

2Agir cotidianamente com atenção ao respeito 
à inclusão, à diversidade e à equidade.

Apoiar políticas de ação afirmativa que 
promovem a inclusão e a equidade.3
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Como funciona
a discriminação?

O primeiro passo para a discriminação é a 
apresentação ou consideração da diferença
como desigualdade.

Somos todos diferentes. A desigualdade se caracteriza 
pela atribuição de valores negativos a algumas 
diferenças. A partir disso, forma-se um sistema de 
juízos que estabelece o que deve ser julgado superior 

e o que deve ser julgado inferior. Esse sistema 
conforma preconceitos (pré-conceitos) 

que roubam ao indivíduo e aos grupos de 
indivíduos seu direito a ser e a ter direitos. 

Roubam, também, dos portadores de preconceito a liberdade de uma 
vida mais plena e roubam da universidade a oportunidade de oferecer direitos, 
cidadania e liberdade aos que nela convivem. Todos perdem.

Um dos movimentos fundamentais dos sistemas discriminatórios é estabelecer 
quem tem e quem não tem voz a respeito de algo ou de tudo, mas 
principalmente a respeito de si mesmo.

A discriminação sempre é sistêmica; ou seja, ela se apoia sobre um conjunto
de valores que se apresenta como “natural” ou “legitimado pela tradição 
imemorial” – “sempre foi assim”, “é assim que as coisas são” – para a 
supressão ou redução de direitos justificando a dominação, a exploração
e a escravização.

Isso é o que tem acontecido há séculos com mulheres, pobres,
negros e outros grupos, mas a história nos mostra que nem sempre foi 
assim. Portanto, as relações, tal como são hoje, também podem mudar.

10
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Quando falamos em discriminação, preconceito e exclusão, é importante 
darmos atenção especial ao racismo. A razão disso é que o racismo é a face 
extrema do sistema discriminatório inaugurado no século 16, ainda em vigor em 
nosso país.

Os números da exclusão social e da violência institucional contra negros 
mostram isso. Negros são vítimas de uma exclusão sistemática no acesso a 
direitos cuja engrenagem continua a se mover, porque é autorizada pelo 
racismo implícito nas práticas sociais e institucionais. 

Ser antirracista é a melhor maneira de se colocar em oposição plena a esse 
sistema perpetuador de injustiças que também atinge, embora de formas 
diferentes, pessoas pobres brancas, mulheres, LGBTQI+, pessoas com 
deficiência, minorias religiosas, minorias nacionais, refugiados etc. Compreender 
o racismo é perceber esse mecanismo e suas múltiplas facetas. 

Ser antirracista consiste na adoção de medidas culturais e institucionais 
que rejeitem com firmeza toda a estrutura discriminatória e que promovam 
a inclusão plena. 

Por que dar atenção ao racismo?
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Identifique e combata o racismo estrutural, aquele que está tão enraizado em 
seu cotidiano, que você, de modo geral, pode até não perceber. Fique atento! 
Isso acontece, por exemplo, quando usamos expressões pejorativas que já 
estão incorporadas ao dia a dia, como “denegrir” palavra comprometida com 
o processo de negativização daquilo que é negro ou daquilo que lhe é próprio. 
Ou quando sentimos desconfiança sobre as intenções, a competência ou 
índole de alguém por causa da cor de pele. Também se dá quando, num 
ambiente coletivo, como congressos, teatros, eventos e cursos, não nos 
incomoda o fato de que a grande maioria seja de pessoas brancas, mesmo que 
os negros representem mais da metade da população brasileira.

Preocupe-se em identificar e em criar meios para a superação do racismo 
institucional, aquele que consolida escolhas institucionais que se 
recusam a admitir o racismo e seu impacto no reconhecimento ao 
trabalho, à competência e às virtudes das pessoas negras. 

Oponha-se ao racismo recreativo, que são atitudes, comentários ou piadas 
pejorativas que podem parecer inofensivos ou “brincadeiras”, mas acabam 
atuando como agressões sutis no cotidiano. Por exemplo, a piada racista 
desvaloriza, trata com desdém, desrespeito e por meio de estereótipos a 
pessoa negra e sua cultura. Como a blackface, a caracterização de 
personagens negras por atores brancos com rostos pintados de forma 
grotesca nas cores preta e vermelha, buscando efeito cômico por meio da 
apresentação das pessoas negras como monstruosas, estúpidas e incapazes. 
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Torne-se um agente contra 
o preconceito e amplie a 
cultura do respeito e da 
valorização da diversidade 

Não permita que sua 
inclinação natural para 
a empatia seja violada.

Reflita sobre seu modo convencional de falar.
Será que algum termo preconceituoso foi naturalizado 

e nem nos demos conta? Analise seu vocabulário e o 
altere, caso ele se mostre desrespeitoso ou ofensivo. 

Lembre que as 
dificuldades dos outros 

podem ser diferentes das 
suas, mas não menos 

importantes.

Acredite no
diálogo e procure 

sempre tê-lo como 
primeira opção.

Evite ideias preconcebidas a 
respeito de outras pessoas e, 

quando as identificar, reflita sobre 
o que significam e reveja-as.   

Ouça as pessoas pertencentes 
aos grupos minorizados sobre 

suas próprias experiências e 
procure aprender com elas.

Crie as condições para que a oportunidade de fala 
circule e chegue a todos. Pessoas podem ter 

muito a dizer e esperam oportunidade para isso.
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Inclua a equidade 
como um princípio 
de suas escolhas.

Promova a diversidade
étnico-racial e de gênero em todas as 
atividades em que estiver envolvido.

Combata a exclusão,
dando espaço às minorias e 

atuando para que outros também 
estejam atentos à exclusão.

Contribua para o 
desenvolvimento da cultura da 

confiança. Ela é um antídoto 
poderoso à cultura do ódio.

Não pense que a pessoa
com deficiência física é 

incapacitada para algo. Fale 
com ela e deixe que decida.

Promova planos de carreira que corrijam distorções 
de representação por meio de ações afirmativas para 
mulheres, negros, indígenas, LGBTQI+, pessoas com 
deficiência e outras pessoas de grupos minoritários. 

Não ignore ou esconda problemas, 
discuta-os confiante de que, com outros, 

você chegará a uma solução.

Não se prive da felicidade
do encontro com o diferente no 

ambiente universitário e fora dele.

Lembre-se de que você não está sozinho.
Informe-se sobre o apoio oferecido pela universidade.

Promover os direitos sociais, políticos, trabalhistas, intelectuais, sexuais
e reprodutivos das mulheres é fundamental para o avanço da cultura dos 
direitos na sociedade. Considere com respeito e reconheça o talento e o 

profissionalismo das mulheres. Respeite seu direito à maternidade.

No trabalho ou no estudo, respeite seu ponto de vista. Perceba se está 
cortando a fala de uma mulher antes de ela concluir ou, então, solicitando
a palavra simplesmente para “explicar” o que uma mulher falou antes de 
você. Apoie políticas de equidade para mulheres. Para começar: promova
a instalação de trocadores em seu local de trabalho. Entenda a necessidade

das mulheres quando precisam levar os filhos ao local de trabalho ou estudo.
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Palavras e expressões 
excluem. Vamos repensar 
algumas delas?

Diretoria Executiva Direitos Humanos | Universidade Estadual de Campinas

Palavras disseminam valores e podem excluir e colaborar a segregação de 
minorias. Alguns termos presentes no nosso cotidiano são formas de 
preconceito. Além de violar as identidades específicas dos sujeitos, esse tipo 
de atitude tem o poder de segregar pessoas e legitimam a violência.

Começando pelo racismo   
          
O racismo é a manipulação do conceito de raça com o objetivo de submeter, 
explorar e mesmo exterminar alguns grupos identificados por características 
físicas e/ou culturais específicas, como judeus, ciganos e indígenas. No Brasil, 
as circunstâncias históricas fazem com que o racismo se manifeste 
prioritariamente como violência contra a população negra. Aqui, o racismo 
surge como um instrumento para a legitimação da escravização de povos da 
África para a exploração de seus corpos com a finalidade de gerar riqueza em 
localidades de predominância de povos de origem branca.

Desse modo, verificamos uma coincidência histórica entre termos que 
utilizam negativamente as palavras “preto” e “negro” e o processo de 
escravização dos povos africanos. Isso mostra que esse mecanismo foi criado 
para sistematicamente excluir esses seres humanos de direitos e de terem a 
sua humanidade e dignidade reconhecidas. Transformados em mercadoria, 
não é por acaso que o emprego negativo dos termos “negro” e “preto” 
apareça muitas vezes ligado a atividades comerciais, de trabalho braçal e de 
exploração sexual. Esses fatos demandam de nós algumas escolhas como 
considerar trocar determinadas expressões. Seguem alguns exemplos:

• a coisa tá preta: a coisa tá difícil, complicada.
• lista negra: lista proibida, restrita.
• mercado negro: mercado clandestino.
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Expressões aparentemente
positivas também podem corresponder 
a valores preconceituosos

Diferentes formas de preconceito (de gênero, social etc.) podem se combinar. 
Essa sobreposição entre sistemas de opressão, dominação e discriminação é 
chamada pelos especialistas de “interseccionalidade”.  

Outros termos a questionar

Negro(a) bonito(a) 

Não dizemos “aquele(a) branco(a) bonito(a)”. A restrição racializada, “aquele(a) 
negro(a) é bonito(a)”, reproduz a ideia de que uma determinada pessoa negra 
é uma exceção, pois negros não são bonitos. 

Moreno(a) e moreninho(a) 

Usados no lugar de preto(a) ou negro(a), como se essas palavras ou a 
condição que descrevem fossem ofensivas ou negativas. 

Não sou tuas negas 

É uma expressão que diz que as mulheres negras podem ser tratadas com 
desrespeito e desdém, segundo critérios que não são admissíveis na relação 
com mulheres não negras.  

Tem um pé na cozinha 

Implicitamente junta o desprezo por aqueles 
que descendem de pessoas escravizadas 
com aquele por pessoas que fazem 
trabalhos em que servem a outras pessoas.

Mulato(a) 

Identifica com a mula – resultado do encontro 
entre uma égua e um asno – a pessoa nascida de 
casal constituído por um branco(a) e um negro(a). 

16
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Índio 

Esse termo provém da confusão dos colonizadores europeus que identificaram os 
habitantes do continente americano como índios (habitantes das Índias). Tornou-se 
um termo de uso comum para se referir às pessoas indígenas, tendo sido apropriado 
politicamente, nos anos 1970-1980, pelo movimento indígena e incorporado na 
Constituição Federal de 1988 para designar o capítulo específico, intitulado “Dos 
Índios”, que garante aos povos indígenas direitos de cidadania, como o direito à terra 
e à autodeterminação.

Mais recentemente, lideranças, intelectuais e o novo movimento indígena passaram a 
considerar esse termo como estereotipado e negativo por se constituir uma violação 
das identidades específicas e do valor da rica heterogeneidade dos povos indígenas. 
“Índio” geralmente carrega os sentidos de incivilizado, desorganizado e atrasado.
A desqualificação dos habitantes originários tem servido sistematicamente a seu 
extermínio. Quando precisar se referir de modo coletivo prefira fazer uso dos termos 
políticos “indígena”, “povo indígena” ou aponte o nome do povo (Baniwa, Desana, 
Tukano, Pankararu, Guarani Kaiowá etc.).

Tribo

Esse termo, apesar de muito difundido, não é considerado correto, entre outros 
motivos, pois induz a pensar, erroneamente, que as populações e os povos vivem em 
"guetos" ou não formam sociedades complexas. No lugar desse termo, você pode 
fazer uso dos seguintes: etnias, povos, sociedades. E quando for indicar o lugar de 
origem da pessoa ou do povo, utilize os termos aldeia ou comunidade, mas apenas 
para as pessoas ou os povos que não vivem em contexto urbano. 

Indiada ou programa de índio

Expressão utilizada para descrever atividade, em particular 
viagem, fracassada. Basta dizer “tal coisa não deu certo”.

Bicha, veado

Essas palavras eliminam a singularidade de pessoas e reduzem a complexidade física 
e emocional de sua sexualidade a arremedos cômicos com fins de submetê-las à 
deslegitimação e à zombaria. Esses termos são hoje inaceitáveis. Utilize termos, 
como gay (para se referir a um homem homossexual; ou seja, que tem desejo por 
pessoa do mesmo sexo), lésbica (para se referir à mulher homossexual), bissexual 
(para se referir a pessoas cuja atração afetivo sexual se volta a mais de um gênero), 
mulher transexual ou mulher trans (pessoa designada como do sexo masculino ao 
nascer, mas que se identifica com o gênero feminino), homem transexual ou homem 
trans (pessoa designada como do sexo feminino ao nascer, mas que se identifica 
com o gênero masculino) ou LGBTQI+ (o conjunto das pessoas cuja sexualidade ou 
identidade de gênero variam quanto ao padrão normativo).

17



Identificando (e combatendo) 
o preconceito “sutil”

As várias manifestações de discriminação mencionadas anteriormente podem 
se combinar a outras mais sutis. O preconceito sutil pode surgir, por exemplo, 
na forma de expressões, “conselhos ou críticas bem-intencionadas”, piadas 
pejorativas ou justificado como uma “brincadeira inofensiva”.

Aparece também quando se evita relacionamento com pessoas ou mostrar 
essa relação em público; se menospreza a capacidade, competência ou 
potencialidades delas;  são feitas zombarias ou comentários vexatórios nas 
costas; se trata mal ou com indiferença; se desmerece ou faz com que a 
pessoa se sinta inferiorizada.

Biotipo

Gordofobia é uma das formas de discriminação e preconceito em relação a biotipos. Essa 
forma de discriminação aparece muitas vezes no uso de expressões, “conselhos ou 
críticas bem-intencionadas” ou como uma “brincadeira inofensiva”. No entanto, tais ações 
fazem parte de um sistema de deslegitimação baseado em peculiaridades físicas que são 
preconceituosas e nada têm de inofensivas, por exemplo, “você tem um rosto tão 
bonito!”; “vc deveria colocar menos comida no prato” ou “quem vai querer se relacionar 
com alguém com o seu tamanho?”. 

Faixa etária

Etarismo é o preconceito em decorrência da faixa etária. Ele se constitui sobre o 
menosprezo à capacidade ou à condição de fragilidade de uma pessoa em decorrência 
de sua idade precoce ou avançada. Como todas as formas de preconceito, caracteriza-se 
pela aplicação de estereótipos. Ou seja, de ferramentas para a negação da singularidade 
da pessoa e, portanto, de seu ser intrínseco. Dessa forma, entre outros, é negado ao 
sujeito o direito à plena manifestação e à cidadania. 

Classe social

Preconceito social é a discriminação da pessoa em decorrência de sua origem e/ou 
acesso a riqueza material e benefícios sociais. Em uma sociedade profundamente elitista e 
desigual, como a brasileira, com políticas sociais ainda insuficientes para garantir que cada 
trabalhador disponha do mínimo para si e para os seus, chama a atenção o fato de que o 
pobre cause mais escândalo do que a pobreza. Pessoas que exibem sua condição de 
vulnerabilidade social por meio de vestimentas e gestos são discriminadas e têm menos 
apoio e oportunidades.
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Religião

Intolerância religiosa é o preconceito contra outras culturas religiosas expresso pelo 
ataque às suas crenças e práticas religiosas.     

Regional

Preconceito regional é a discriminação contra minorias regionais. Ele se expressa por 
rejeição, menosprezo e até mesmo por ridicularização de sotaques, hábitos ou memórias 
específicas. Trata-se de mais uma ferramenta que inibe a diversidade humana. 
Geralmente, opera em favor da hegemonia de outros grupos e elementos regionais. 
Alguns  exemplos: quando se chama alguém de paraíba por estar com roupas coloridas, 
ridicularização de sotaques, associar o baiano à pessoa preguiçosa etc.

Sexual 

A discriminação e o preconceito baseados em desigualdades de gênero se manifestam 
majoritariamente por meio do desrespeito à integridade (física, intelectual, subjetiva e 
moral) de mulheres. A redução da pessoa a seu corpo, como objeto, fundamenta sua 
exclusão de direitos, a começar pelo direito ao seu próprio corpo. Em todos os estágios 
da vida (infância, juventude, maturidade, velhice), mulheres são alvo de desvalorização 
deliberada visando sua exclusão, vulnerabilização e submissão. 

Capacitismo  

Capacitismo é a discriminação de pessoas em razão da deficiência, subestimando
a capacidade, aptidões e habilidades destas pessoas, considerando-as menos aptas
e não capazes de gerir a própria vida. O movimento atual é buscar práticas 
anticapacitistas, como evitar as falas discriminatórias, como "João sem braço”;
"Não tenho pernas para fazer isso"; associar más decisões ou escolhas a “estar cego”, 
entre outras. Tais expressões tão comuns colocam a deficiência como sinônimo de 
preguiça, ignorância ou desculpa para não fazer algo.
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A diversidade e as diferenças
de opinião, de crenças e de 
ideologia precisam ser respeitadas;
mas quando contrárias aos 
princípios do Estado Democrático 
de Direito, quando se traduzem
em violências, preconceitos, 
exclusões e discriminações,
devem ser enfrentadas.
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Entenda melhor
alguns conceitos

Racismo

A ideia de que os negros constituíam uma raça distinta e de que essa raça seria 
inferior foi desenvolvida por brancos interessados em explorar o trabalho das 
populações negras da África. A ciência nos mostra que do ponto de vista da biologia 
ao da história, a ideia de raça é tanto uma falácia quanto um crime.

O racismo, portanto, é constituído por um sistema de valores operante dentro da 
cultura ocidental branca, e é aí que ele precisa ser combatido. No Brasil, ele é 
estrutural e velado, constituindo-se de um conjunto de mecanismos de opressão 
contra um grupo de pessoas com características diferentes do branco ocidental.
É por isso que o racismo reverso não existe.

Colorismo

Os dados mostram que, quanto mais presentes as 
características físicas de pessoas negras, maior a 
exclusão sofrida. À política de afirmação da 
diversidade da pessoa negra (preta ou parda),
dá-se o nome de colorismo.  

Cyber agressão

Refere-se à agressão de forma ampla, quando há a intenção de causar dano a uma 
pessoa, utilizando, para isso, celulares, internet e redes sociais. Além do 
cyberbullying, envolvem outras iniciativas marcadas também pelo desrespeito e 
pela intenção de intimidar e de limitar acesso a direitos, tais como cyber assédio, 
cyberstalking, cyberteasing, sexting, shaming, linchamentos virtuais, difusão de fake 
news, discurso de ódio e outros.

Assédio moral

Tanto o assédio moral quanto o bullying ou cyberbullying são condutas abusivas 
marcadas pela intimidação sistemática a alguém ou a um grupo. Manifestam-se por 
comportamentos, gestos, palavras, imagens capazes de causar danos à dignidade e 
integridade física e psíquica da pessoa, além de interferir negativamente no 
ambiente de trabalho e estudo. 

Diretoria Executiva Direitos Humanos | Universidade Estadual de Campinas 21



Consentimento (sexual)

Concordância em se engajar em atividade de natureza sexual, dada de forma clara, 
consciente e voluntária. Silêncio, ausência de protesto ou resistência não constituem 
consentimento por si só.

É responsabilidade de cada envolvido(a) garantir que obteve consentimento do(a) 
outro(a). Depois do “não”, toda atividade de caráter sexual pode ser interpretada 
como violência sexual. É importante lembrar: o consentimento pode ser revogado 
a qualquer momento.

Violência sexual

Qualquer comportamento de teor sexual considerado indesejável, desagradável, 
ofensivo e impertinente, e que tenha sido cometido, ameaçado ou tentado contra 
uma pessoa sem o consentimento dela, pela pessoa a que é dirigido, incluindo: 

a) Assédio sexual (emissão de comentários, conduta ou exposição indecente, 
voyerismo, perseguição);

b) Assédio sexual cibernético (assédio conduzido por meio eletrônico, como 
e-mail, postagens na web, mensagens de texto ou situações que envolvam a 
publicação, divulgação ou venda de imagem que implique a sexualidade de uma 
pessoa sem o consentimento dela);

c) Estupro (ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 
libidinoso. Pode variar de ameaça de contato sexual sem consentimento até relação 
sexual forçada).

É importante lembrar que violência sexual também pode envolver situações em que 
alguém abuse de uma posição de confiança, poder ou autoridade, inerentes ao 
exercício de emprego, cargo ou função para obter algum tipo de favorecimento sexual.

Acessibilidade

É o conjunto de características de um ambiente, produto ou serviço, que possa ser 
utilizado com conforto, segurança e autonomia por todos, incluindo crianças, adultos 
e idosos, independentemente de suas habilidades ou limitações.

É pensar e desenvolver modelos físicos, institucionais e culturais que permitam a 
autonomia da pessoa com deficiência para sua plena cidadania. Essa compreensão 
de que não é a pessoa que carece de capacidade, mas de que é o modelo de 
organização social que é “descapacitante", é extremamente importante.
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Refugiados

Os denominados deslocamentos forçados têm deixado grande parcela da 
humanidade sob o estatuto de refugiado, deslocado, solicitante de asilo e/ou 
simplesmente indocumentado. No cenário brasileiro e latino-americano há muito o 
que se fazer face às demandas de refugiados que aqui aportam em busca de novas 
oportunidades de vida, mas se deparam com inúmeras dificuldades além da ausência 
de uma política pública bem estabelecida para o devido acolhimento.

Um dos maiores desafios reside na integração do refugiado com respeito às 
diferenças culturais, sociais, econômicas e/ou religiosas. Depende de nós 
possibilitar essa coexistência contribuindo assim para uma nova perspectiva de 
vida para os refugiados.

Direitos Humanos

Conceito desenvolvido em meados do século XVIII que, partindo da ideia de valor 
supremo da vida humana, defende que todos os seres humanos têm direito à 
igualdade, à liberdade e à justiça. 

As políticas de Direitos Humanos mais recentes se baseiam, por um lado, no 
desenvolvimento de instrumentos para o acesso dos grupos socialmente vulneráveis 
a direitos fundamentais e, por outro, no estabelecimento de uma cultura dos direitos 
que assegure a posteridade dessas políticas.  

Cultura de Paz

É a resolução de conflitos por meios não 
violentos; ou seja, sem violência física e por meio 
da eliminação sistemática da violência simbólica 
e de todas as formas de subjugação e 
inferiorização entre as partes. 

O principal instrumento da cultura de paz é o 
diálogo conduzido de modo a garantir a 
equidade com o objetivo de atingir uma solução 
transformadora e que seja reconhecida como 
justa pelas partes.
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Apoio oferecido pela 
Unicamp à comunidade 
universitária
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Campus Campinas
Secretaria de Vivência dos Campi (SVC): atendimento de emergência em 
caso de violência física, sexual ou patrimonial.
Telefone: (19) 3521-6000 | E-mail: svc@unicamp.br 

• Serviço Vidas: ambulância para atendimento emergencial em caso de 
dano saúde física ou mental. Telefone: (19) 3521-6000.

• Botão do Pânico: aplicativo utilizado para acionar a Central de Segurança 
da Unicamp ou o Serviço Vidas em situações de emergência. Área de 
cobertura do Campus da Unicamp, CPQBA, Moradia Estudantil e LUME. 

Para baixar o aplicativo, acesse: 
www.ccuec.unicamp.br/ccuec/servicos/botao-de-panico 

Campus de Limeira | Santa Casa de Limeira
Telefone: (19) 3446-6100 | Site: www.santacasalimeira.com.br 

Campus de Piracicaba |  Santa Casa de Piracicaba
Telefone: (19) 3417-5000 | Site: www.santacasadepiracicaba.com.br

SOCORRO EMERGENCIAL EM CASOS DE VIOLÊNCIA E/OU SAÚDE

VIOLÊNCIA SEXUAL – LOCAIS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL.

Campus Campinas
Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM).
Atendimento médico à vítima de violência sexual que possui aparelho sexual 
feminino. Telefone: (19) 3521-9333 | Site: www.caism.unicamp.br

Hospital de Clínicas da Unicamp (HC): atendimento médico à vítima de 
violência sexual que possui aparelho sexual masculino.
Telefone: (19) 3521-2121 | Site: hc.unicamp.br/ 

EMERGÊNCIA
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Espaços de apoio, queixa e denúncia de ordem geral.
Todos os campi (Campinas, Limeira e Piracicaba).

• Ouvidoria: queixas e denúncias de ordem geral (bullying, racismo, conflitos 
interpessoais não resolvidos na unidade de origem das partes etc.)
Telefone: (19) 3521-4063 | Site: www.ouvidoria.unicamp.br 

• Diretoria Executiva de Direitos Humanos (DeDH): acolhimento de membros da 
comunidade universitária sujeitos e apoio ao desenvolvimento de ações de educação
e promoção da inclusão, diversidade e equidade.

Suas políticas de ação afirmativa estão prioritariamente voltadas as seguintes frentes: 
diversidade étnico-racial; inclusão e participação indígenas; combate ao assédio e
à violência sexual e de gênero; acessibilidade para pessoas com deficiência, inclusão
de refugiados e educação em direitos humanos.

• Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH): assédio moral (funcionários) 
Telefone: (19) 3521-4812 | 3521-4812 | E-mail: dgrhdap@unicamp.br 

• Atenção à saúde psicológica e mental do estudante
Serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico ao Estudante (SAPPE):
atenção médica e terapêutica ao sofrimento psicológico e psíquico.
Telefone: (19) 3521-6643 | E-mail: sappeass@unicamp.br   

SITUAÇÕES NÃO EMERGENCIAIS

Local para registro de queixas e denúncias (todos os campi e colégios técnicos).

• Serviço de Atenção à Violência Sexual (SAVS) da DeDH:
acolhimento e orientação de membros da comunidade universitária que se viram 
envolvidos em situações de vítimas de violência sexual e de discriminação baseada em 
gênero e/ou sexualidade.
Telefone/WhatsApp: (19) 3521-7924 | E-mail: savs@unicamp.br

Violência sexual e discriminação baseada em gênero e/ou sexualidade.



Você gostaria de

colaborar com a próxima 

edição deste guia? 
Entre em nosso site e envie suas críticas e sugestões: 

www.direitoshumanos.unicamp.br                                                                                                                         
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