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RESUMO: A igualdade de gênero é um direito humano fundamental, assim 
classificado pela UNESCO, assegurado pela Declaração Universal de Direitos 
Humanos, bem como pela Constituição Federal Brasileira de 1988. Entretanto, 
a desigualdade entre homens e mulheres ainda é uma problemática a ser 
enfrentada tanto pelo Estado brasileiro, como pela sociedade. A presente análise 
bibliográfica apresenta como solução o estudo dos direitos humanos no ensino 
básico brasileiro, com fulcro na Lei Brasileira 13.005, de 25 de junho de 2014, 
também chamada de Plano Nacional de Educação (PNE). Tal regramento, em 
seu artigo 2º, incisos IX e X expõe a valorização dos profissionais da educação 
e a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos e à diversidade. 
Assim, o objetivo central deste trabalho é analisar a indispensabilidade de 
profissionais da área da educação básica na constante batalha a fim de dirimir a 
desigualdade de gênero no contexto social brasileiro. Outrossim, tal resumo 
busca: apresentar, um estudo breve e geral sobre os direitos humanos; apontar 
a desigualdade de gênero, com ênfase na distinção entre igualdade formal e 
material; pesquisar sobre a educação básica brasileira; enaltecer a função dos 
educadores, especificamente, na contribuição de combater a desigualdade de 
gênero, ao ensinar direitos humanos, fomentando a justiça social e criando nos 
jovens, um sentimento de alteridade. Tendo em vista que a Literatura é uma 
disciplina essencial no ensino básico brasileiro, poderia ser estabelecido um 
liame com o estudo dos direitos humanos, partindo da premissa de que ambas 
são Ciências Humanas e que tratam das relações interpessoais. Dessa forma, 
verifica-se que a Literatura é uma fonte hermenêutica relevante para as reflexões 
acerca dos direitos humanos. Como exemplo, cita-se o possível estudo da 
igualdade de gênero com enfoque na obra “Perto do coração selvagem” de 
Clarice Lispector, célebre escritora brasileira. É válido ressaltar que a educação 
é essencial em todos os aspectos e pode ser uma grande aliada na promoção 
dos direitos humanos. Destarte, esta análise buscou auxílio em textos de autores 
renomados, como: Joaquin Herrera Flores, Giuseppe Tosi, Boaventura de Sousa 
Santos, Celso Antônio Bandeira de Mello, Simone de Beauvoir e Flávia 
Piovesan. 
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