Núcleo de Estudos Comunicação e Direitos Humanos – NCDH
O NCDH (Núcleo de Estudos Comunicação e Direitos Humanos) é um núcleo de estudos, pesquisas e ações no
campo da extensão universitária vinculado aos programas de pós-graduação em Comunicação e Serviço Social da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Integrado por discentes e docentes da graduação e pós-graduação da UFPE e de outras universidades públicas e
privadas da região Nordeste, o NCDH constituiu-se em torno de uma perspectiva interdisciplinar e comprometido
com a necessidade de articulação entre os três pilares que fundamentam a universidade brasileira na
contemporaneidade: ensino, pesquisa e extensão.
Dentro desse contexto, o NCDH tem como foco de análise acadêmica e intervenção social os fenômenos
comunicacionais, partindo do pressuposto de que estes necessitam estar comprometidos com as causas da
democracia e dos direitos humanos no Brasil. Assim, para os seus pesquisadores, o futuro da democracia e dos
direitos humanos em nosso país depende, em grande medida, do alinhamento dos meios de comunicação de massa
a tais valores.
Para tanto, o NCDH apresenta-se como uma iniciativa de caráter universitário, que, com base em pesquisas
acadêmicas, busca intervir na realidade por meio de ações voltadas à democratização dos meios de comunicação.
Trabalha nas seguintes linhas de pesquisa:
1.“Comunicação e Direitos Humanos” que tem como objetivo refletir sobre o desenvolvimento histórico e
conceitual do direito humano à comunicação e a sua garantia legal e efetivação prática na
contemporaneidade;
2.“Mídias, política e democracia” que visa refletir sobre as relações existentes entre as mídias e as relações de
poder na sociedade capitalista, na direção das lutas em torno da democratização dos meios de comunicação.
No âmbito da pesquisa e extensão o NCDH tem desenvolvido projetos com o apoio de instituições como o CNPq,
CAPES e a UFPE. As ações extensionistas estão voltadas para a região metropolitana e envolvem a visibilidade
dos movimentos sociais e o debate pelo direito à comunicação.
Projeto de Pesquisa:
“Teoria crítica e direitos humanos”– história e conceito em Marx, Gramsci e Thompson – o objetivo central
do projeto é Investigar o processo de construção e desenvolvimento da ideia de direitos humanos levado a
cabo pela teoria crítica no curso da modernidade, de um ponto de vista teórico-conceitual e histórico-social:
das suas origens em Karl Marx, no século XIX, às ampliações realizadas pelo marxista italiano Antonio
Gramsci e pelo marxista britânico Edward Thompson (e suas escolas de pensamento), no século XX.
Projetos de Extensão:
HIV/AIDS no Brasil e em Moçambique: tendências atuais da epidemia, políticas de saúde e de assistência,
estratégias de comunicação – o projeto pretende analisar a ação do Estado e a articulação dos movimentos da
sociedade civil pela garantia do direito à saúde, especificamente em relação à prevenção e ao diagnóstico do
HIV/AIDS no Brasil e Moçambique. Assim como, analisar as estratégias de comunicação sobre prevenção e
tratamento na área de HIV/Aids, especialmente o impacto entre mulheres e a população pobre do Brasil e
Moçambique.
Programa de TV 'Por Outro Lado' – este projeto tem como objetivo o programa de televisão 'Por Outro Lado'
a ser veiculado semanalmente na TV Universitária e disponibilizado na internet. De caráter (in)formativo, o
programa tem como objetivo debater os problemas que afetam a população numa perspectiva crítica a partir
da pauta dos movimentos sociais e entidades da sociedade civil.
Com o intuito de levar esse debate para além da comunidade acadêmica algumas obras foram produzidas, as
produções mais relevantes são:
1.MONDAINI, Marco. Democracia e direitos humanos sob fogo cruzado. 1ª. ed. Recife: Editora Universitária
da UFPE, 2013. 186p.
2.MONDAINI, Marco (Org.). Mídia, movimentos sociais e direitos humanos: o desafio democrático à
comunicação. 1ª. ed. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2013. 227p.

3.Participação dos integrantes do Núcleo na Revista "Garra", editada pela Secretaria de Imprensa do
Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Pernambuco (Sindsep-PE), lançada no mês de
dezembro.
4.Dossiê "Democracia, comunicação e direitos humanos" na Revista "E Vamos à Luta" n° 06/2011.
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