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Resumo: A presente pesquisa busca analisar quais os principais desafios e a
importância da implementação de uma educação baseada em direitos
humanos em nosso país. Por meio de uma revisão bibliográfica feita a partir de
estudos que abordam a educação em direitos humanos trate-se, em um
primeiro momento, a importância da efetivação dessa medida para que
problemas estruturais do Brasil como o racismo, possam ser atenuados, ou até
mesmo extintos. Após essa abordagem analisam-se os desafios existentes na
concretização do ensino baseado em direitos humanos, entre os obstáculos
estudados estão: a falta de formação dos professores nessa temática, a falta
de acesso à educação enfrentada por muitos jovens, principalmente no
contexto pandêmico atual, onde as desigualdades se agravaram devido a
Covid-19, e o pouco engajamento por parte das gestões escolares nesse meio.
Por fim, discutem-se as medidas já tomadas pelo Estado para que a educação
em direitos humanos seja exercida, sendo a principal medida: o Plano Nacional
de Educação em Direitos Humanos elaborado pelo Comitê Nacional de
Educação em Direitos Humanos. Como resultado parcial dessa pesquisa
bibliográfica, observa-se a necessidade da criação de medidas eficientes por
parte do Estado e da busca pela efetuação das medidas já criadas. Além disso,
discorre-se sobre a necessidade dessa educação estar presente no Plano
Político-Pedagógico, pois a partir dele poderão ser discutidas e elaboradas
ações práticas que visem à efetivação da educação em direitos humanos no
Brasil, contando também com a participação da coletividade para o seu
desenvolvimento. Através disso será possível que o ensino baseado nos
direitos humanos se torne uma realidade.
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