
Educação em Direitos Humanos, de onde viemos e para onde vamos. Por Laize de Barros. 

A Educação em Direitos Humanos visa propagar as ações e lutas que resultaram nas conquistas 

de direitos civis e políticos individuais, direito à vida, à educação e ainda inspirar ações que 

permitam avançarmos na promoção da dignidade humana. 

Maria Victoria Benevides, socióloga e professora do mestrado em Direitos Humanos da FEUSP 

define o escopo do que nomeamos de Educação em Direitos Humanos:  

“A Educação em Direitos Humanos parte de três pontos essenciais: primeiro, é uma educação 

de natureza permanente, continuada e global. Segundo, é uma educação necessariamente 

voltada para a mudança, e terceiro, é uma inculcação de valores, para atingir corações e mentes 

e não apenas instrução, meramente transmissora de conhecimentos”.  

A Educação em Direitos Humanos nos ensina que há uma longa história de lutas que resultaram 

em 3 gerações de Direitos que são a expressão progressiva de movimentos civis, políticos e 

sociais que ocorreram ao longo dos séculos, desde o século XVIII, até os tempos atuais. 

De modo geral, os direitos da primeira geração são os direitos civis e políticos individuais. 

 Os direitos da segunda geração são o direito à saúde, à educação, à previdência e à assistência 

social, ao descanso, ao trabalho digno visam diminuir as desigualdades sociais e econômicas.  

Já os direitos da terceira geração são os direitos do consumidor, direito ambiental e que visam 

proteger a coletividade e os bens materiais e imateriais. 

Essas três gerações de direitos humanos atuam de maneira associada, uma influindo na outra. 

E hoje, podemos dizer que vivemos a quarta geração de direitos humanos. 

 E pergunto, quais são os direitos que ainda não conquistamos? 

Há muitos, certamente! Mas a equidade entre os gêneros deve estar na lista das conquistas a 

serem atingidas no século XXI. 

Empoderar as mulheres para que participem integralmente de todos os setores da economia e 

em todos os níveis de atividade econômica é essencial para construirmos economias fortes e 

sociedades mais justas e igualitárias nas quais os direitos humanos sejam respeitados. 

Ainda convivemos com a discriminação de mulheres exercendo determinadas profissões ou 

cargos, o que pode ser considerado sexismo, um preconceito baseado no gênero ou sexo de 

uma pessoa e que afeta mais mulheres e meninas. A falta de modelos a seguir, desestímulo de 

pais, amigos e familiares, preconceitos em relação a determinadas carreiras consideradas menos 

lucrativas são fatores que pesam mais nas escolhas de carreiras de meninas. 

Devemos a este tipo de preconceito, não apenas o impedimento de escolhas profissionais mais 

genuínas por parte das jovens, mas também do crescimento na carreira de profissionais do sexo 

feminino. No Brasil, mulheres estudam mais e têm renda 41,5% menor que os homens, relata 

pesquisa da ONU. 

Bem-vinda a criação dos 7 princípios de empoderamento feminino promovido pela ONU 

Mulheres e Pacto Global que reúne um conjunto de princípios que orientam o setor privado na 

promoção de ações para a maior igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho 

e nas comunidades. 



 

As conquistas obtidas nesse período devem ser protegidas e vigiadas constantemente por 

órgãos e sociedade. Com esta intenção a Anistia Internacional divulga o estado da arte do 

cumprimento e das violações dos Direitos Humanos nos países a fim de nortear as políticas e de 

denunciar retrocessos e abusos. 

Em seu novo relatório, a Anistia Internacional afirma que, em 2020, a pandemia de Covid-19 "foi 

usada com pretexto" para que as violações de direitos humanos aumentassem no Brasil, 

sobretudo nas comunidades mais empobrecidas e historicamente discriminadas.  Essa é uma 

das principais conclusões do "Informe 2020/21: O estado dos Direitos Humanos no Mundo" 

divulgado em 7 de abril de 2021. 

No Brasil, durante a pandemia aumentaram significativamente os feminicídios em 14 estados 

brasileiros e o desemprego entre as mulheres. 

Segundo a Oxfam Brasil, na pandemia “trabalhadoras e trabalhadores continuaram circulando 

pelas cidades, já que suas funções não podiam ser feitas de casa. São milhares de pessoas 

empregadas como babás, domésticas, motoristas, profissionais da linha de frente da saúde, etc. 

Ou trabalhavam, ou eram demitidos. Essa grande parcela da população é composta, sobretudo, 

por mulheres negras, que mesmo antes da pandemia já reunia os piores índices quando o 

assunto é direitos humanos”.  

Neste cenário que nos aguarda pós-pandemia ganha ainda mais destaque a Educação em 

Direitos Humanos na conquista dos direitos da quarta geração, como a equidade entre os 

gêneros. 

Eu sou Laize de Barros, psicóloga, professora e Mestre em Educação USP. Ajudo pessoas a alinhar Vida e Carreira com 

mentorias e Jornadas de Aprendizagem. Escritora das minhas histórias e das que espio nas janelas da vida. @laizedebarros 

 

 

 

 

https://epocanegocios.globo.com/palavrachave/coronavirus/

