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RESUMO  
 

 

 

GAMA, F. R. H.. A declaração das nações unidas sobre a educação e formação em 

direitos humanos: retorica e perspectivas de efetivação. 2012. 182 f.  Dissertação de 

Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.  

 

Em dezembro de 2011, a Assembleia Geral aprovou a Resolução 66/137 adotando a 

Declaração das Nações das Nações Unidas sobre a Educação e Formação em Direitos 

Humanos em sequencia ao processo educativo em direitos humanos - iniciado em 1948 

com a Declaração dos Direitos Humanos - que vem em evolução constante, principalmente 

a partir da década de noventa. A Declaração é a reafirmação da comunidade internacional 

da necessidade de uma mudança de paradigma e valores que orientem a vida cotidiana dos 

indivíduos em todo o mundo e que é responsável pelo estado atual dos direitos humanos. 

Com a adoção deste novo documento internacional, começa o processo de difusão e 

disseminação do seu conteúdo visando a efetivação do direito humano à educação em 

direitos humanos - agora indubitavelmente positivado – que, sem embargo, deverá superar 

diversos obstáculos estruturais para a aceitação dos princípios contidos na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, vale dizer, os valores e tradições nas sociedades baseadas 

no patriarcalismo e no capitalismo neoliberal.  

 

Palavras-chave: Declaração das Nações Unidas sobre a Educação e Formação em Direitos 

Humanos – Direitos Humanos – Educação em Direitos Humanos – Empoderamento - 

Historia da Educação em Direitos Humanos – Direito Internacional dos Direitos Humanos 

– Educação – Comitê Consultivo da Conselho de Direitos humanos – Plataforma sobre a 

Educação em Direitos Humanos.  
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ABSTRACT 
 

 

 

GAMA, F. R. H.. A declaração das nações unidas sobre a educação e formação em 

direitos humanos: retorica e perspectivas de efetivação. 2012. 182 f.  Dissertação de 

Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.  

 

In December, 2011, the UN General Assembly approved the Resolution 66/137 adopting 

the United Nations Declaration on Human Rights Education and Training following the 

human rights education movement started in 1948 by the Universal Declaration of Human 

Rights in an on-going evolution mainly as of the 90`s. The Declaration is the ratification 

by the international community of the need of changing paradigm and values which orient 

the life of individuals in daily basis worldwide and that is responsible for the current state 

of the human rights. With the adoption of this new international document the process of 

diffusion and dissemination of  its content started aiming at the effectiveness of the right to 

human rights education. Yet, the Declaration must overcome many structural obstacles for 

the acceptance of its principles, in especial, the values and traditions of the societies based 

on the patriarchy and the neoliberal capitalism.  

 

Keywords: United Nations Declaration on Human Rights Education and Training – human 

rights – human rights education – history of human rights education – international law of 

human rights – education – advisory committee – human rights council – Platform on 

Human Right Education.  
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APRESENTAÇÃO 
 

Trata-se de dissertação desenvolvida no Programa de Mestrado em Direitos 

Humanos que abrange importantes aspectos do Direito Internacional, com especial ênfase 

sobre o processo institucional, político e pedagógico em torno da  Declaração das Nações 

Unidas sobre a Educação e Formação em Direitos Humanos, adotada em 2011.  

Por entrelaçar temas tão latos – o Direito Internacional dos Direitos Humanos e a 

educação -, este trabalho limitará sua análise ao processo de elaboração da referida 

Declaração, o que inclui as razões que levaram a ONU a decidir pela adoção de um 

documento especifico sobre esta matéria; colaboração dos Estados-partes, das 

organizações internacionais e da sociedade civil para a conclusão do texto final sem, 

contudo, deixar de analisar, mesmo que sucintamente, o processo histórico que resultou no 

cenário atual da sociedade internacional, a saber: o surgimento do Direito Internacional; a 

criação da ONU; a evolução dos direitos humanos e o desenvolvimento da educação sob 

esta nova ordem internacional, levantando, ao final, hipóteses sobre os maiores obstáculos 

para a efetivação do direito à educação em direitos humanos.  

Devido a escolha do tema, esta dissertação não se propõe a analisar  nenhum dos 

inúmeros elementos adjacentes à educação em direitos humanos o que tem sido objeto de 

várias pesquisas e debates , inclusive no nível estatal, no Brasil e no mundo. Não obstante, 

a questão da EDH  estará  presente no texto, por ser conteúdo desta nova Declaração,  

Desse modo, a Introdução visa esclarecer, como ponto de partida, a concepção 

contemporânea dos direitos humanos, reunindo documentos oficiais do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, assim como a abordagem Human Rights Approach to 

development voltada para normativas e padrões que buscam consenso. 

O  capitulo 1 borda os eventos históricos que desencadearam na criação da nova 

ordem internacional, passando a tratar, no capitulo seguinte, de todo o processo de 

preparação e elaboração do projeto da Declaração, investigando as suas razões,  bem como 

analisando o processo coletivo de elaboração e adoção final.  

No capitulo 3, por sua vez, será analisada a Declaração aprovada pela Assembleia 

Geral e seu conteúdo, identificando-se  o resultado final em contraste com o processo de 
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elaboração, assim como  as mudanças pertinentes ocorridas durante o processo de 

elaboração.  

Finalmente, no quarto e ultimo capitulo, analisaremos alguns elementos que 

destacamos como os maiores obstáculos para a efetivação da Educação em Direitos 

Humanos, vale dizer: a contradição entre o principio da igualdade (essencial ao conceito de 

DH) e as desigualdades concretas; a polêmica do multiculturalismo versus universalismo e 

o papel das construções sociais da realidade.  

A pesquisa foi baseada na analise bibliográfica, principalmente dos documentos 

emitidos pelo sistema das Nações Unidas sobre a educação em direitos humanos que 

levaram à elaboração e adoção do documento final.  

Uma vez que o português não é língua oficial da ONU, a quase totalidade dos 

documentos analisados apresentam-se em língua estrangeira. Por este motivo, diversas 

citações observadas ao longo do texto estarão na língua original. No caso dos documentos 

oficiais da ONU, por ser o espanhol língua oficial e, devida a proximidade deste com o 

português, optamos, sempre que possível, por este idioma. Porém, nem sempre existe esta 

disponibilidade devido ao tempo em que as traduções oficiais são publicadas - não 

acompanhando o próprio processo de elaboração da Declaração - ou simplesmente por não 

haver tradução em todos os idiomas oficiais. Neste caso, priorizamos o inglês e, em ultima 

instancia, o francês, por entendermos ser aquele mais amplamente difundido que este.  

O autor é militante dos DH e trabalha na área de formação. Está, portanto,  ciente dos 

riscos de abuso de retórica , contra o quais se preveniu utilizando os textos oficiais e 

procurando, sempre que necessário, distinguir sua opinião pessoal da realidade do contexto 

oficial das instituições internacionais.  

Nesse sentido, o que se propõe é contribuir para o avanço do conhecimento nesta 

área, tendo por objetivo o de compreender e debater as possibilidades de adesão à 

Declaração, a partir do consenso original conseguido pela ONU. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Concepção contemporânea dos direitos humanos. 

O conceito ou ideia de concepção é valioso para este trabalho. Segundo o dicionário 

Michaelis, concepção1- do latim conceptione - tem, a grosso modo, dois sentidos: (i) 

significa o ato de conceber ou ser concebido, e neste sentido; geração, criação ou obra do 

espírito e (ii) significa também a faculdade de compreender as coisas, percepção, e neste 

sentido os significados de fantasia, imaginação, imagem de uma coisa na mente. Sobre este 

último sentido comentaremos ao final, focando agora no primeiro. 

Pois bem, a concepção dos direitos humanos contemporânea, no sentido de criação, 

geração, surge com a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em 

resposta às atrocidades cometidas na Segunda Guerra mundial pelo regime nazifascista, 

por um lado, e a inauguração da era atômica - com o lançamento de 2 bombas de 

hidrogênio em Hiroshima e Nagasaki, pelos Estados Unidos da América (EUA), por outro. 

A DUDH foi elaborada sob os auspícios da recém criada Organização das Nações 

Unidas (ONU), em 1945, em atenção ao documento que a criou, a Carta das Nações 

Unidas, que estabelecia toda uma nova ordem mundial pós-guerra, com o propósito de 

regular a relação entre os Estados e entre estes e os indivíduos. Se por um lado, a Carta das 

Nações Unidas, pretende regular a relação interestatal, a DUDH, mais especificamente, 

visa regular a relação Estados-indivíduos universalmente, inaugurando o processo de 

normatização internacional dos direitos humanos ao conceder ao individuo titularidade no 

Direito Internacional. Portanto, a  DUDH, assinada em São Francisco, EUA, em 10 de 

dezembro de 1948, concebe os direitos humanos como os conhecemos atualmente e será o 

marco metodológico conceitual desta dissertação. 

Além de elencar, em seus 30 artigos, o rol dos direitos considerados humanos, a 

DUDH traz em seu preâmbulo, os essenciais princípios dos direitos humanos, quais sejam 

                                                
1 Concepção con.cep.ção sf (lat conceptione) 1. Ato de conceber ou ser concebido. 2 Geração. 3 Faculdade 
de compreender as coisas; percepção.4 Fantasia, imaginação.5 Criação ou obra do espírito.6 Imagem de uma 
coisa na mente. C. de papel, Sociol: idéia que a pessoa formula da sua própria atuação e status nos grupos 
sociais a que pertence. C. do mundo: imagem subjetiva do mundo, concebida por um indivíduo ou grupo, de 
acordo com determinado ponto de vista. Dicionário UOL-Michaelis online. Disponível em 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=concepcao 
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os princípios da dignidade, igualdade, liberdade, inalienabilidade, universalidade, 

indivisibilidade e interdependência. Estes princípios vêm sendo reafirmados ao longo da 

historia da construção das normativas internacionais de direitos humanos e são elementos 

necessários para a compreensão dos direitos humanos como ramo específico do Direito.  

A partir da Declaração de 1948, começa a se desenvolver o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, mediante a adoção de diversos instrumentos internacionais de proteção. 

“A Declaração de 1948 confere lastro axiológico e unidade valorativa a este campo do 

Direito, com ênfase na universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos 

humanos”2.  

Enquanto os princípios da dignidade, liberdade e igualdade, tratam diretamente de 

atributos e qualidades que devem ser garantidos a todos os indivíduos pelo único motivo 

de serem humanos, os princípios da universalidade, indivisibilidade, interdependência e 

inalienabilidade são qualidades dos direitos humanos normatizados. 

A universalidade determina que os direitos humanos valem para todo o ser humano 

no planeta3, independente da jurisdição ou regime político ao qual ele está submetido, 

enquanto a inalienabilidade determina que estes direitos jamais podem ser perdidos. A 

universalidade dos direitos humanos é característica fundamental destes e será analisada ao 

longo de praticamente toda a obra.  

Decorrentes da Declaração, surgem, em 1966, os Pactos Internacionais dos Direitos 

Civis e Políticos (PIDCP) e Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), que, apesar da 

divisão – justificada pela natureza de aplicação imediata (civis e políticos) e de aplicação 

progressiva (econômicos, sociais e culturais) - concretizam o entendimento que todos os 

direitos humanos são indivisíveis, interdependentes, interconexos, inter-relacionáveis, em 

suma, os direitos humanos somente são satisfeitos se respeitados na integralidade de seu 

conjunto, não se podendo falar em satisfação dos direitos humanos se algum deles não for 

garantido. Por conseguinte, os direitos humanos são um conjunto de direitos que devem ser 

respeitados, protegidos ou promovidos, dependendo de sua natureza, como um ideal a ser 

alcançado somente se em sua totalidade.  

Outra característica inegável na concepção contemporânea dos direitos humanos é a 

internacionalidade. Pois bem, primeiro, obviamente, por sua própria natureza – ser 

resultado de um tratado internacional -, segundo, pelos princípios da inalienabilidade e 

                                                
2 PIOVESAN, Flavia. (Coord.) Direitos Humanos. 1a Edição. Curitiba: Juruá, 2007. p. 18. 
3 Veremos a questão da imposição da universalidade mais adiante no capitulo 4. 
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universalidade4, estabelecidos pela DUDH. Ou seja, se todos os direitos humanos se 

aplicam a todos os seres humanos pelo simples fato de serem humanos e, uma vez que os 

humanos estão espalhados no planeta e este, dividido em nações, os direitos humanos são 

inexoravelmente internacionais, ou melhor dizendo, universais, pois independem da 

vontade de nenhuma nação.  

Por ser resultado de consenso internacional, o princípio da universalidade impõe que 

os direitos humanos estão de tal forma interligados - pela interdependência deles - e 

internacionalmente conectados, na medida que o aperfeiçoamento de um direito humano 

aqui, influencia no estândar que deverá ser seguido acolá.  

Estes quatro documentos – Carta das Nações Unidas, DUDH, PIDCP e PIDESC – 

formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos, donde se depreendem os direitos 

humanos entendidos como civis, políticos - tidos como de primeira geração - e os 

econômicos, sociais e culturais - de segunda geração. Esta divisão dos direitos humanos 

em gerações é severamente criticada por parte da doutrina, por entender ser ela atentatória 

ao principio da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos.  

É seguro afirmar que os direitos humanos são o resultado de conquistas históricas 

através da luta dos povos contra a opressão dos governantes e, por esta natureza, são ainda 

inacabados e não terminativos, significando que eles estão em processo de metamorfose 

constante, sendo expandidos, aprofundados ou aperfeiçoados. Fala-se, desde algum tempo 

em direitos humanos de terceira geração5, que seriam os direitos coletivos (ex.: paz, meio 

ambiente saudável, desenvolvimento, etc.), estes, mais interconexos ainda com os outros 

direitos humanos originários.  

Fato é que, sob a égide da ONU os direitos humanos desenvolveram-se rapidamente 

em um complexo sistema de promoção e proteção em geral, através do Conselho de 

Direitos Humanos, ou especificamente, através dos órgãos de tratados, que são os comitês 

responsáveis pela aplicação e implementação dos direitos defesos em tratados específicos 

(direitos da criança, discriminação contra a mulher, pessoas com deficiência, etc.). Não 

obstante, apesar da normatização, sistematização e desenvolvimento dos trabalhos em 

campo para a garantia dos direitos humanos, estes não gozam de situação da qual podemos 

nos orgulhar. Atrocidades atentatórias aos direitos humanos parecem andar em 

                                                
4 O próprio nome da Declaração ser Universal e não Internacional. 
5 Se entendermos os direitos civis e políticos como de primeira geração e os direitos econômicos, sociais e 
culturais de terceira. 
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descompasso com sua sistematização internacional. Indiscutivelmente, o problema dos 

direitos humanos na atualidade não é a falta de normas sobre eles, mas sim a 

implementação delas. Sobre isso, comentou Bobbio: 
Há três anos, no simpósio promovido pelo Institut International de Philosophie 
sobre o Fundamento dos Direitos do Homem tive oportunidade de dizer, num 
tom um pouco peremptório, no final de minha comunicação, que o problema 
grave de nosso tempo, com relação aos direitos do homem, não era mais o de 
fundamentá-los, e sim o de protegê-los. Desde então, não tive razões para mudar 
de idéia. Mais que isso: essa frase que, dirigida a um público de filósofos, podia 
ter uma intenção polêmica - pôde servir, quando me ocorreu repeti-la no 
simpósio predominantemente jurídico promovido pelo Comitê Consultivo 
Italiano para os Direitos do Homem, como introdução, por assim dizer, quase 
obrigatória. Com efeito, o problema que temos diante de nós não é filosófico, 
mas jurídico e, num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e 
quantos são esses direitos, qual é sua natureza e seu fundamento, se são direitos 
naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais 
seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles 
sejam continuamente violados.6 

Importante salientar que o discurso acima data de 1967! Desde então, podemos dizer 

que a situação dos direitos humanos no mundo não melhorou, e, sob certos aspectos, até 

mesmo piorou.  

Desta forma, e, restando claro que os direitos humanos são expansíveis, decorrentes 

de conquistas históricas, o foco principal da luta por eles, além de agregar novos direitos 

reconhecidos, reside na implementação e efetivação dos direitos já reconhecidos, direta ou 

indiretamente, por uma vasta lista de documentos internacionais de direitos humanos.  

A Carta da ONU e a DUDH inauguraram os direitos humanos como nova matéria do 

Direito Internacional Público, ou Direito das Gentes. O Direito Internacional dos Direitos 

Humanos (DIDH) regula a maneira que os Estados tratam os indivíduos sob sua jurisdição.  

O moderno regime de tratados multilaterais regulando direitos humanos específicos 

vem se desenvolvendo ao regular diversos temas de direitos humanos, como o genocídio 

(1951), a discriminação racial (1965), os direitos civis e políticos e econômicos sociais e 
                                                
6 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 
25.  Continuando o discurso,: “De resto, quando a Assembleia Geral da ONU, em sua última sessão, acolheu 
a proposta de que a Conferência Internacional dos Direitos do Homem, decidida na sessão do ano anterior, 
fosse realizada em Teerã na primavera de 1968, fazia votos de que a conferência assinalasse "um notável 
passo à frente na ação empreendida no sentido de encorajar e ampliar o respeito aos direitos humanos e às 
liberdades fundamentais"? Entende-se que a exigência do respeito" aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais nasce da convicção, partilhada universalmente, de que eles possuem fundamento: o problema 
do fundamento é ineludível. Mas, quando digo que o problema mais urgente que temos de enfrentar não é o 
problema do fundamento, mas o das garantias, quero dizer que consideramos o problema do fundamento não 
como inexistente, mas como - em certo sentido - resolvido, ou seja, como um problema com cuja solução já 
não devemos mais nos preocupar. Com efeito, pode-se dizer que o problema do fundamento dos direitos 
humanos teve sua solução atual na Declaração Universal dos Direitos do Homem aprovada pela Assembleia-
Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948.” 
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culturais (1966), a discriminação contra a mulher (1979), a tortura (1984) os direitos da 

criança (1989), os trabalhadores migrantes (1990), as pessoas com deficiência (2006) e o 

desaparecimento forçoso de pessoas (2006). E este processo continua em franca expansão.  

Outro entendimento da concepção dos direitos humanos que utilizaremos nesta obra, 

vem da definição extraída do conceito de Human Rights Approach to Development, 

entendimento criado no âmbito da ONU7, que, além da concepção trazida pela DUDH, 

pretende pautar todo o seu trabalho com foco nos direitos humanos, com o objetivo de 

implementá-los e efetivá-los através dos esforços para trazer “desenvolvimento” aos países 

mais desfavorecidos, em atenção ao próprio propósito da ONU. 

Human Rights based-approach (em tradução livre do autor “abordagem baseada em 

direitos humanos”) é um conceito baseado em diretrizes de direitos humanos necessários 

para o processo do desenvolvimento humano, recorrendo às normativas e estândares 

internacionais, e operacionalmente dirigidos a promover e proteger os direitos humanos. 

Ele busca analisar desigualdades que ligam na essência do desenvolvimento problemas 

como práticas discriminatórias e distribuições injustas de poder, por exemplo, que 

impendem o seu progresso. Este conceito entende que a mera caridade não é suficiente sob 

uma perspectiva de direitos humanos, traduzindo ações assistencialistas em 

reconhecimento de direitos.  Sob uma abordagem baseada em direitos humanos, os planos, 

as políticas e os processos de desenvolvimento são ancorados em um sistema de direitos e 

correspondem às obrigações estabelecidas pelo Direito Internacional. Isso auxilia a 

promover a sustentabilidade do desenvolvimento, empoderando as próprias pessoas cujos 

direitos são violados - especialmente as mais marginalizadas - a participarem da 

formulação de políticas e identificação dos responsáveis por implementá-las.  

Embora não haja receita universal para o Human Rights Based Approach, as 

agencias da ONU concordaram em um numero de atributos essenciais: (i) em todas as 

políticas e programas de desenvolvimento, o objetivo principal deve ser a realização dos 

direitos humanos. (ii) Human rights based-approach identifica os direitos, os seus titulares 

e os correspondentes responsáveis por adimplir essas obrigações para que aqueles recorram 

a estes para reclamá-los.  
                                                
7 Discurso de Kofi Annan, ex-Secretário Geral da ONU, em 1999:”As the Secretary-General of the United 
Nations I have made human rights a priority in every programme the United Nations launches and in every 
mission we embark on. I have done so because the promotion and defense of human rights is at the heart of 
every aspect of our work and every article of our Charter.” Disponivel em 
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.phpURL_ID%3D7934&URL_DO%3DDO_TOPIC&URL_SECTION%3D
201.html acessado em 03.01.2012 
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Resumidamente, o human rights based approach envolve cinco elementos: (i) 

Participação; (ii) Responsabilização final; (iii) Não-discriminação (iv) Empoderamento; 

(v) Vinculação com estândares internacionais, sendo amplamente utilizado 

metodologicamente em programas de educação popular em direitos humanos 

internacionalmente e uma concepção dos direitos humanos orientada para a prática. 

Já o segundo significado de concepção que mencionamos na abertura do texto - 

compreensão, imaginação ou ideia de que se tem das coisas – também será importante por 

se tratar de trabalho de Direito Internacional sobre a educação em direitos humanos 

(EDH), e dessa maneira, tem por objeto, como os valores e princípios constantes da DUDH 

e expandidos historicamente são ou deverão ser absorvidos pelos indivíduos através da 

educação.  

Concepção é a faculdade de compreender as coisas, é a imagem ou idéia que se tem 

na mente sobre alguma coisa. Até o momento, comentamos sobre a concepção dos direitos 

humanos construída internacionalmente através da diplomacia e política internacional, uma 

concepção política, jurídica, acadêmica e científica, não uma concepção popular.  

Como aludimos, muito se fez e continua se fazendo em prol do desenvolvimento de 

um sistema internacional de proteção e promoção dos direitos humanos, porém é 

recorrente o problema da implementação ou da efetivação destes direitos. Se falhamos na 

implementação dos direitos humanos, falhamos na educação sobre eles porquanto é a 

própria educação, e a EDH, um direito humano.  

Os direitos humanos carregam forte carga axiológica eivada de preconceitos que 

obstaculizam o entendimento do que são exatamente os direitos humanos, e, 

corolariamente, a implementação destes. É forçoso indagar: qual é a concepção do cidadão 

comum sobre os direitos humanos? Podemos dizer que o conteúdo das páginas anteriores, 

muito básico para expertos, é conhecimento de domínio comum?  

Ainda segundo o mesmo dicionário, na sociologia, concepção de papel é a idéia que 

o indivíduo formula da sua própria atuação e status nos grupos sociais a que pertence. Pois, 

sem princípios alinhados aos direitos humanos transmitidos através da educação, como os 

indivíduos formulam a sua atuação?  

Seguindo a mesma linha de pensamento, quais são as fantasias, os mitos, os 

preconceitos criados para falsear a concepção do que são os direitos humanos, que variam 

de modalidade de acordo com a cultura e conjunturas locais que formam a sua concepção 

de mundo, ou seja, a imagem subjetiva do mundo, concebida por um individuo ou grupo, 
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de acordo com determinado ponto de vista, fantasias essas que frequentemente operam em 

favor da opressão e da injustiça.  

A motivação da ONU para a elaboração de uma Declaração sobre Educação e 

Formação em Direitos Humanos (DEFDH) é justamente mudar este cenário, imprimindo 

mais esforços na realização da educação em direitos humanos em nível global, buscando 

criar uma cultura de direitos humanos, em outras palavras, formar uma boa concepção de 

direitos humanos em cada individuo do planeta. 

O desafio é hercúleo. 
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Considerações Finais 
 

Conforme vimos, apesar de não conter mecanismos jurídicos para sua efetivação, a 

DEFDH deve representar mais um passo em direção ao avanço dos direitos humanos. 

Passo este que, apesar da falta de força vinculante, deve ser imprescindível para a mudança 

real e decisiva das sociedades atuais.  

Ao longo deste trabalho, pudemos observar, mesmo que em síntese, a predominância 

do sistema patriarcal nas sociedades modernas, violento,  opressor, explorador, 

discriminador e segregador, onde uma certa elite financeira goza de privilégios 

conquistados através de meios espúrios de exploração do outro - considerado 

negativamente diferente, inferior aos donos da riqueza e do poder -  situação que encontra 

terreno fértil permitido pelo sistema socioeconômico vigente baseado na ganancia e no 

acumulo permanente de riqueza, através da criação e reafirmação de desigualdades 

construídas e da negação ou desrespeito às desigualdades naturais, uniformizando quando 

interessar. Em outras palavras: somos iguais ou diferentes de acordo com o interesse das 

classes dominantes e não de acordo com os fatos observados na realidade.  

Vimos também que a educação praticada sob esse sistema naturalmente tende a 

reforça-lo e defende-lo atendendo aos propósitos assinalados pela classe dominante, em 

pleno serviço da manutenção do status quo.  

Em contraposição, estamos submetidos, enquanto sociedade, a um sistema 

internacional de direitos humanos que objetiva garantir igualmente a todos os indivíduos a 

liberdade e a dignidade, protegendo-os das violações cotidianas em todas as esferas. Este 

sistema vem pretendendo a incorporação de seus valores na sociedade, através de leis e 

praticas sociais e, mais precisamente com a DEFDH, a absorção dos princípios e valores 

dos direitos humanos pela população em geral, isto é, a sua internalização através da 

educação,  

Transcorridos mais de sessenta anos da DUDH, essa internalização não foi 

satisfatoriamente efetiva, variando de país para país, de acordo com sua realidade político-

social.  

É senso comum apontar a educação como ferramenta de transformação das 
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sociedades, podendo haver outros meios, mas que dificilmente, prescindem de qualquer 

atividade educacional.  

A EDH deverá superar as desigualdades, ou, melhor dizendo, deverá equaciona-las 

reconhecendo as naturais diferenciando-as das construídas pelos próprios homens ao longo 

da sua historia. Deverá combater - ao lado de outros instrumentos -374 o patriarcado e todo 

o modo de pensar dos homens e mulheres na sociedade sob esse sistema.   

Ainda sobre o principio da igualdade, entendemos a EDH deverá apontar que as 

diferenças socioeconômicas em uma sociedade não necessitam condenar bilhões de 

pessoas à fome, à miséria e ao abandono social.  

Deverá promover o respeito às desigualdades naturais e sua aceitação como parte da 

diversidade humana dedicando atenção especial a elas, na mesma linha de pensamento de 

tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, sempre com o proposito de 

consertar injustiças históricas responsáveis pelo não estreitamento da desigualdade entre os 

seres humanos de uma sociedade.  

Deverá atacar veementemente a manipulação das consciências pelos meios de 

comunicação de massa, pelo consumo inexplicável, pela indústria da opinião publica, 

dando ao educando autonomia na formação do seu pensamento, buscando entender quais 

são as regras responsáveis pela opressão e a perpetuação da injustiça.  

Alguns apontam que por ser a própria ordem internacional uma operação das classes 

dominantes, ela seja condenada ao fracasso. Segundo este pensamento, toda a ordem 

internacional é corrupta em sua própria formação e por isso incapaz de alcançar o objetivo 

proposto por ela. A ONU não busca a paz. A ONU busca a não destruição humana. É um 

problema de gênese. Dessa maneira, o sistema sempre operará às margens do limite para a 

eclosão de novas guerras e levantes, buscando a paz que interessa ao Alto da sociedade.  

Para o estabelecimento de uma cultura de direitos humanos que, certamente, não será 

construída da noite para dia,  imaginamos que a mudança somente será possível se partindo 

das classes menos favorecidas às dominantes, seguindo as ideias freirianas.  

Mas, pode não ser o caso de novo rearranjo. A ordem internacional embora 

imperfeita, com certeza, funcionaria perfeitamente através de novos homens e mulheres. 

Não é que não preparamos a ordem internacional, é que não nos preparamos para a ela, 

principalmente para a adesão dos seus valores e princípios, incorporando-os no modo de 

                                                
374  Em especial a Convenção Sobre a Eliminação de Todas Formas de Discriminação contra a Mulher. 
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pensar que tem nos direitos humanos a salvaguarda do proposito maior desta ordem, qual 

seja a paz do próprio ser humano. 

A revolução cultural necessária para a mudança da nosso realidade é proposta pela 

EDH ao estabelecer como objetivo a tão almejada e necessária cultura dos direitos 

humanos, ratificando seu proposito maior: fazer valer os direitos previstos na DUDH e 

demais instrumentos internacionais.   

Outros, ainda, defendem que a positivação dos direitos é somente estratégia das 

classes dominantes justamente para o seu não cumprimento. A DEFDH acalenta, por certo 

período, a insatisfação dos que lutam por esse direito, passando a ser um ideal a ser 

alcançado mas impedido por situações que virão a surgir no futuro, tais como a falta de 

recursos para a efetivação de cada direito. Porém, o que deve ser entendido é que com a 

positivação e o não cumprimento, as classes prejudicadas com o sistema podem, se 

conscientes destes direitos, ir às ruas e derrubar o sistema. E isso começa a ocorrer em todo 

o mundo através de diferentes agendas.  

Vivemos a era das transformações. A revolução da tecnologia e consequentemente 

da informação, impõem velocidade nunca antes vista às transformações politicas e sociais. 

O mais nítido exemplo é a “primavera árabe”- nome que batiza os movimentos populares 

nos países árabes - responsáveis pelo desmonte de ditaduras de décadas, como foram as 

revoluções na Tunísia e no Egito e a guerra civil na Líbia, eventos impensáveis em tão 

curto período antes da possibilidade proporcionada pela internet.   

Entretanto, as revoluções não garantem necessariamente uma mudança positiva ou a 

concretização das pretensões das classes protagonistas. Por exemplo, o temor de, com estas 

revoluções árabes, ascenderem ao poder fundamentalistas religiosos, transformando 

sociedades socialmente injustas em autocracias religiosas tão ou mais injustas e, desta 

forma, agravarem ainda mais a situação dos direitos humanos, como o ocorrido no Irã dos 

Aiatolás.  

Além de orientar as revoluções, quer culturais, quer sócio-politicas, a EDH tem a 

missão de combater, por exemplo, a ascensão da retomada das ideias nazistas na Europa, a 

guinada às politicas xenófobas de extrema direita, como notado na Áustria, Holanda, 

Dinamarca, Canadá, entre outros. Virá para combater o consumismo como religião e a 

religião como consumo, a liberdade absoluta que gozam as instituições financeiras, as 

empreiteiras, os latifúndios, etc.. 

Seria de extrema ingenuidade pensar que a DEFDH por si só será capaz de mudar 
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todo o cenário descrito neste texto. Sem embargo, devemos recordar que a Declaração 

surge como resultado e mais uma etapa do movimento crescente de valorização da EDH 

notadas nas ultimas décadas e como a afirmação da comunidade internacional e o desejo 

de mudar o mecanismo destruidor de gentes e do planeta.  

De igual sorte à DUDH - que vinha com o temor da possibilidade da destruição 

atômica - a DEFDH é acompanhada pelo temor que os processos produtivos e o consumo 

exagerado poderá, em pouco tempo, destruir o mundo, ao menos como o conhecemos hoje.  

A pratica politica da declaração de direitos ocorre em ocasiões muito precisas. De 

fato, as declarações de direito ocorrem em situações revolucionarias, isto é, naqueles 

momentos em que o baixo da sociedade se revela contra o alto e não mais reconhece a 

ordem vigente injusta. A DEFDH propõe uma revolução pacifica capaz de inaugurar um 

novo “iluminismo”, liderado pelas classes desfavorecidas e não por interesses burgueses.  

Estas possibilidades de revolução trazem ainda mais importância à EDH posto que 

mudança significa a transformação decorrente de certos fenômenos, não implicando 

necessariamente, transformação positiva.  

A transferência dos direitos humanos para figurar como um dos paradigmas a serem 

seguidos pela sociedade, formando os indivíduos, desde suas primeiras experiências 

educativas, deve absorver a ideia que todos os indivíduos do planeta têm o direito a tudo o 

quanto foi resumido como necessidade ou desejo humano expresso na DUDH.  

Às classes menos favorecidas cabe a missão de transformar o mundo.  

Ao compreenderem que estão submetidos a um sistema injusto e opressor, seus 

membros menos privilegiados descobrem que não são, ab initio, culpados por sua situação 

e esta revelação libera-os de uma perversa carga psicológica negativa que sempre os 

acompanhou. Somente isso já é um resultado positivo da EDH.  

Os conhecimentos adquiridos devem empoderar os indivíduos para que esta 

conscientização leve ao aumento da alto-estima mas, sobretudo, que vise à mudança do 

estado atual das coisas, sendo ferramenta - talvez a única -  capaz de transformar este 

mundo horrível em um lugar em que se possa, de uma vez por todas, concluir o projeto de 

humanidade que, até os dias atuais, segue sendo apenas um projeto.  

 

 

 

 



 
 

 

16 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.  
 

ADORNO, Theodor W. Educação e emancipação. Tradução de Wolfgang Leo Maar. São 

Paulo: Paz e Terra, 2010. 

 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 5a Ed. Trad. Ivone Castilho Benedetti. 

São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

 

ALMEIDA, G. A. Soberania, cosmopolitismo e o direito internacional dos direitos 

humanos (DIDH). Núcleo de Estudos da Violência - USP. Disponível em 

http://www.nevusp.org/downloads/down075.pdf. Acessado em 07.12.2011. 

 

ALVES, José Augusto Lindgren. A Arquitetura internacional dos direitos humanos. 

São Paulo: FTD, 1997.  

 

ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. Trad. Roberto Raposo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1989. 

 

______ . Eichmann em Jerusalém: Um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1999. 

______. A condição humana. 10a  Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. 

 

______.  Homens em tempos sombrios.  São Paulo: Cia. Das Letras, 1987. 

 

ARIES, P. e Duby, G. (Orgs) Historia da vida privada.  v. 5. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2009. 

 

BENEVIDES, M. V. A cidadania ativa. São Paulo: Ática, 1991. 

 



 
 

 

17 

_______ . Fé na luta: a comissão justiça e paz de São Paulo, da ditadura à 

democratização. São Paulo: Lettera.doc, 2009. 

 

BITTAR, E. C. B.. O Direito na pós-modernidade.  São Paulo: Forense Universitária, 

2005. (DFD - 340.12 B541d 2.ed.) 

 

_______. Quem é estrangeiro no mundo dos homens? IDE versão para impressão ISSN 

0101-3106  Ide (São Paulo) v.31 n.47. São Paulo. dez. 2008. Disponível em 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0101-31062008000200020&script=sci_arttext. 

Acessado em 07.01.2012 

 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2004.   

 

______.; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G.. Dicionário de politica I. Trad. Carmen C. 

Varriale et ai. Coord. Trad. Joao Ferreira e Luis Guerreiro Pinto Cacais. 11a Ed. Brasília: 

UNB, 1998.  

 

BROWNLIE, Ian; CBE; QC; FBA. Principles of International Law. 7th Ed. New York: 

Oxford University Press, 2008. 

 

CARVALHO, J.S.F., (Org.). Educação, cidadania e direitos humanos. Petrópolis, RJ: 

Vozes , 2004.   

 

CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia. in: Crítica y emancipación: Revista 

latinoamericana de Ciencias Sociales. Año 1, no. 1 (jun. 2008). Buenos Aires : CLACSO, 

2008.  Disponível em 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/CyE/cye3S2a.pdf. Acessado em 

07.01.2011. 

 

COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação historia dos direitos humanos.  7a Ed.. São 

Paulo: Saraiva, 2010.  

 



 
 

 

18 

______. Os 60 anos da Declaração e nossa Constituição. Brasil direitos humanos. 

2008: A realidade do país aos 60 anos da Declaração Universal. Artigos Entrevistas e 

reportagens. Secretaria Especial dos direitos humanos da presidência da república. 

 

______ ;  e BENEVIDES, M.V.. A Dignidade humana como fonte de direitos, in Gilda 

Maciel de Barros (org.) Estudos em homenagem a professor Celso de Rui Beisiegel,SP: 

EDUSP, 2009, pp 207-218. 

 

CRETELLA NETO, José. Teoria geral das organizações internacionais. V. 1. São 

Paulo: Saraiva, 2007.  

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 2002. 

 

GOLDSMITH, Jack L. e POSNER, Eric A. The Limits of international law. New York: 

Oxford University Press, 2005. 

 

GUTERMAN, Marcos. “A Instituição da paranoia. O Estado de São Paulo, São Paulo, 4 

de jun. 2011. Sabático. 

 

KANT, Immanuel. Para a paz perpetua. Trad. Barbara Kristensen. Galícia: IGESIP,  

2006. 

 

KEINON, Herb, “US, Israel quit Durban.” The Jerusalem Post, Jerusalem, 03 Sept 2001. 

Disponível em http://www.ngo-monitor.org/article.php?operation=print&id=1026. Acesso 

em 07.01.2012 

 

LAFER, C.. A Reconstrução dos direitos humanos. São Paulo: Cia. das Letras, 2001. 

 

LEWANDOVSKI, Enrique Ricardo. Globalização, regionalização e soberania. São 

Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2004. 

 



 
 

 

19 

LOBO, Flavio. Lúcifer o Conquistador. Revista Carta Capital. São Paulo. 17 de abril de 

2002. 

 

MAQUIAVELII, Nicola. O príncipe. Trad. Livio Xavier. 27a Ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 

1996.   

 

MENEZES, C.A.;  CANÇADO TRINDADE, A. A;  PEREIRA, A. C. A. (Orgs) Novas 

perspectivas do Direito Internacional contemporâneo: estudos em homenagem ao 

professor Celso D. De Albuquerque Mello. 1a Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008 

 

MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. Tradução de Isa Tavares. 2a Ed. 

São Paulo: Boitempo, 2008. 

 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução Catarina 

Eleonora F. Da Silva e Jeanne Sawaya. 11a ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 

2006. 

 

MUÑOZ, Vernon. El mar entre la niebla: el camino de la educación hacia los derechos 

humanos. Costa Rica: Luna Hibrida Ediciones, 2009.  

 

NASSER, Salem Kismat. Fontes e normas do Direito Internacional: Um estudo sobre a 

Soft Law. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

PIOVESAN, Flávia.  Proteção Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais in: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Direitos Fundamentais Sociais: estudos de 

direito constitucional, internacional e comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

 

PIOVESAN, Flavia (coord.).  Direitos humanos. 1ª ed., Curitiba: Juruá, 2007.   

 

RAMIREZ, F. O.; SUAREZ, D.; MEYER, J.. The worldwide rise of human rights 

education.  Stanford University, 2005. Open Access. Disponível em 

http://servidormanes.uned.es/mciud/eventos/articulos_rodr/Ramirez-Suarez-

Meyer_5_15_05_final%202.pdf. Acesso em: 15 Mar. 2011. 



 
 

 

20 

 

REZENDE, A. P.; DIDIER, M. T.. Rumos da historia: historia geral e do Brasil. São 

Paulo: Atual, 2001. 

 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. São Paulo: Editora Martin Claret, 2000. 

 

SEITENFUS, Ricardo. Manual das organizações internacionais. Livraria Casa do 

Advogado. Porto Alegre, 2008. 

 

SANTOS, Boaventura de Souza. (Org.) Reconhecer para libertar: os caminhos do 

cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

 

TIBITS, Felisa. Overview of research and evaluation within human rights education. 

In: HUMAN RIGHTS EDUCATION FOR SOCIAL CHANGE: EVALUATION 

APPROACHES AND  METHODOLOGIES, 2007, Montreal, Canadá. Disponível em 

http://equitas.org/wp-content/uploads/2011/04/EQUITAS-Symposium2007-Final-

PRIN.pdf. Acessado em 06.01.2012. 

 

TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. O direito internacional em um mundo em 

transformação. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.  

 

WOLFF, R. P. Além da Tolerância. In A critique of pure tolerance. Zahar: Rio de 

janeiro, 1970.  

 

Artigos e reportagens dos seguintes periódicos:  

 

O Estado de São Paulo  

Revista Brasil  

Carta Capital  

 

Sítios da internet:  

 



 
 

 

21 

ANNAN, Kofi. Discurso. Disponível em 

http://portal.unesco.org/shs/en/ev.phpURL_ID%3D7934&URL_DO%3DDO_TOPIC&UR

L_SECTION%3D201.html. Acessado em 03.01.2012 

 

HUMAN RIGHTS WATCH. Disponível em www.hrw.org. Acessado em 04.01.2012.  

 

UNOVA. Disponível em http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/. Acessado em 

01.10.2011 

 

UNESCO. Disponível em http://www.unesco.org/new/en/. Acessado em 07.01.2012. 

 

OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS - OHCHR 

Disponível em http://www.ohchr.org. Acessado em 07.01.2012. Acessado em 07.01.2012.  

 

(MICHAELIS) DICIONÁRIO UOL-MICHAELIS ONLINE. Disponível em 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php. Acessado em 13.05.2010. 

 

CAMBRIDGE DICTIONARY ONLINE – Cambridge University Press. Disponível em 

http://dictionary.cambridge.org/.  

 

Documentos internacionais:  

 

RESOLUCAO 1997/74 da extinta Comissão de Direitos Humanos. DECLARAÇÃO DE 

DURBAN. Disponível em  http://www.un.org/WCAR/durban.pdf. Acessado em 

04.01.2012.  

 

RESOLUÇÃO 53/114 DA ASSEMBLEIA GERAL DA ONU  Declaration on the Right 

and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect 

Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms  (de 9 de dezembro 

1998). Disponível em http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r53.htm. Acessado em 

05.01.2012.  

 



 
 

 

22 

RESOLUÇAO 6/10  DO CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS. Disponível em 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee/HR_education_trainin

g.htm. Acessado em 05.01.2012. 

 

RESOLUÇÃO 52/11 DA ASSEMBLEIA GERAL. 

http://www.politicheantidroga.it/media/313216/cndresolution_52_11.pdf. Acessado em 

05.01.2012.  

 

RESOLUÇÃO 2002/68 DA EXTINTA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS. 

Disponível em  ap.ohchr.org/documents/E/.../resolutions/E-CN_4-RES-2002-68.doc. 

Acessado em 05.01.2012. 

 

RESOLUÇÃO 12/4 DO CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS. Disponível em 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/12session/resdec.htm. Acessado em 

05.01.2012.  

 

RESOLUÇÃO 5/1 DE 1946 DO CONSELHO DE ECONOMICO E SOCIAL. Institution-

building of the United Nations Human Rights Council. Publicado em 18 Junho de 2007. 

Disponível em ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.doc. 

Acessado em 05.01.2012.  

 

RESOLUÇÃO 60/251 DO CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS. Disponível em 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf. Acessado em 

07.01.2012. 

 

RESOLUÇÃO 7/14 DO CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS. Disponível em 

http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_14.pdf. Acessado em 

05.01.2012. 

 

RESOLUÇÃO 7/28 DO CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS. Disponível em 

http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_14.pdf. Acessado em 

05.01.2012.  

 



 
 

 

23 

COMUNICACION 1/1 DO CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS.  Grupo de 

redacción sobre educación y formación en materia de derechos humanos: programa de 

trabajo. Disponível em 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee/docs/AC_Recommend

ation_1_1_Spanish.pdf. Acessado em 04.01.2012.  

 

RESOLUCAO A/52/469/Add.1 and Add.1/Corr.1 DA ASSEMBLEIA GERAL. 

“Guidelines for National Plans of Action for Human Rights Education” (UN Doc. 

A/52/469/Add.1 and Add.1/Corr.1). Disponível em 

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=5280. Acessado em 05.01.2012. 

 

RESOLUCAO E/CN.4/2004/93 p. 7, DA EXTINTA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS.  Disponível em http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/112/39/PDF/G0411239.pdf?OpenElement. Acessado 

em 05.01.2012.  

 

RESOLUCAO A/59/525/Rev.1 DA ASSEMBLEIA GERAL. Disponível em  

http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/planaction.htm. Acessado em 

05.01.2012.  

 

RESOLUÇÃO 1997/74 DA EXTINTA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 

(substituída pelo Conselho de Direitos Humanos). Disponível em espanhol em 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/03110241c34c274a80256649005c516c?

Opendocument. Acessado em 07.01.2011. 

 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 60/251, Protocolo facultativo 5 (a). 

Disponíveis em http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/a.res.60.251_en.pdf. 

Acessado em 07.01.2012. 

 

DECISÃO 6/102 DO CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS. Disponível em 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee.htm. Acessado 

07.01.2012. 

 



 
 

 

24 

RESOLUÇÃO 2004/71 DA EXTINTA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 

2004/71. Disponível em 

http://www2.ohchr.org/spanish/issues/education/training/reports.htm. Acessado em 

07.01.2011. 

 

RESOLUÇÃO 59/113 DO CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS. Disponível em 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.44_AUV.pdf. 

Acessado em 07.01.2011. 

 

COMUNICAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL A/59/525/Rev.1, Disponível em 

http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/planaction.htm. Acesso em 

07.01.2012.  

 

DOCUMENTO A/59/2005 DA ASSEMBLEIA GERA, § 182. Disponível em inglês em 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/gaA.59.2005_En.pdf. Acessado em 

07.01.2011. 

 

RESOLUÇÃO 66/137 DA ASSEMBLEIA GERAL. Disponível em  

http://www2.ohchr.org/spanish/issues/education/training/UNDHREducationTraining.htm. 

Acessado em 04.01.2012. 

 

 


