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“Na ordem natural, sendo os homens todos iguais, sua vocação comum 
é o estado de homem; e quem quer seja bem-educado para este, não pode de-
sempenhar-se mal dos que com este se relacionam. Que se destine meu aluno 

à carreira militar, à eclesiástica ou à advocacia pouco me importa. Antes da 
vocação dos pais, a natureza chama-o para a vida humana. Viver é o ofício 
que lhe quero ensinar. Saindo de minhas mãos, ele não será, concordo, nem 
magistrado, nem soldado, nem padre; será primeiramente um homem. Tudo 

o que um homem deve ser, ele o saberá, se necessário, tão bem quanto quem 
quer que seja; e por mais que o destino o faça mudar de situação, ele estará 

sempre em seu lugar.”

(Jean-Jacques Rousseau)
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P re f á c i o

Antes de se começar qualquer viagem, realizar o devido planeja-
mento é imprescindível. Na verdade, como diz Amir Klink, o planeja-
mento é justamente o que diferencia um viajante de um aventureiro.

Outro fator bastante importante é o responsável pela viagem, no 
caso, uma espécie de timoneiro, que deverá conduzir a nau com segu-
rança, tanto em mares tranquilos quanto agitados.

O mesmo ocorre no caso da realização de um Curso acadêmico, 
qualquer que seja a área ou o nível. A caminhada será mais tranquila 
se for precedida de um bom planejamento e for dirigida por um 
bom timoneiro.

Nesse sentido, sinto-me extremamente feliz e honrado em ter 
como timoneira a autora do presente livro, a Prof. Dra. Francis Marí-
lia Pádua, que é a Coordenadora do Curso de Direito da UNIMAR 
(Universidade de Marília), e com sua tranquilidade e sabedoria tem 
conduzido alunos e professores pelo caminho do ensino e aprendiza-
gem, permitindo-nos desenvolver nossas potencialidades, num intenso 
e inovador diálogo a caminho do saber.

O valor acadêmico da Prof. Francis fica ainda mais evidente com 
a obra que ora ela nos presenteia, fruto de seu Doutorado em Edu-
cação realizado na UNESP (Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”).

Ao analisar a inserção da Educação em Direitos Humanos nos 
Projetos Pedagógicos de Cursos de Direito e de Pedagogia, das Universi-
dades do Estado de São Paulo, a autora utiliza todo o seu conhecimento 
e experiência para traçar rotas que abrem um leque de possibilidades 
de novas viagens e desafios.
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Na verdade, os dados obtidos em precisa e preciosa pesquisa ex-
ploratória demonstram que há muito a ser feito para que a Educação 
em Direitos Humanos seja uma realidade em todas as Universidades 
do Estado de São Paulo. Nesse sentido, merece destaque o fato de 85% 
das Universidades não terem realizado formação dos profissionais res-
ponsáveis pela Educação em Direitos Humanos de seus alunos.

Assim, o mérito da presente obra é, a despeito de reconhecer 
todas as conquistas da Educação de Direitos Humanos demonstrando 
tudo o que já foi feito, não se descuidar do que ainda precisa ser feito, 
traçando metas a serem atingidas.

Com este trabalho, a Prof. Francis concluiu de forma brilhante 
o seu Doutorado, construindo um lindo caminho acadêmico. Como 
recita o poeta sevilhano Antonio Machado, “[...] Caminante, no hay 
camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver 
la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante 
no hay camino, sino estelas en la mar”.

Por fim, só me resta agradecer à Editora D’Plácido pela publicação 
do livro, que nos permitirá também ver as “estrelas no mar”.

Outono de 2021

Jefferson Aparecido Dias
Doutor em Direitos Humanos e Desenvolvimento pela 

Universidade Pablo de Olavide, Sevilha (Espanha). Professor 
da Graduação, do Mestrado e do Doutorado em Direito 
da UNIMAR (Universidade de Marília). Procurador da 

República em Marília e Procurador Regional dos Direitos 
do Cidadão Substituto do Ministério Público Federal em 

São Paulo.
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PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional
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PNE – Plano Nacional de Educação 
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