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RESUMO:     
 

 O despertar da nossa inquietude em Direitos Humanos recai sobre as 

políticas educacionais instaladas sem um debate com a sociedade, logo, a 

vigência das leis na seara educacional não contém a verdade política, muito 

menos segue o curso de águas transparentes. Uma educação de qualidade 

sugere o envolvimento dos docentes e dos discentes, enfim, de toda sociedade. 

Com efeito, a simples indagação nos guia: para que servem os Direitos 

Humanos? e, mais, se é possível aproximar da educação de qualidade através 
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da disciplina denominada filosofia da educação nos cursos de licenciaturas?. Em 

busca por respostas que conduzem a mais interrogações, tais como:- Se as 

Políticas Educacionais vigentes inauguram a cidadania e a dignidade humana 

ou ressoam simplesmente como puras teorias políticas? nos surgiu a ideia de 

ressaltar a importância das políticas educacionais e da filosofia da educação na 

emergência da formação da pessoa. Constatamos ainda, sem o intuito de 

esgotar o tema que remanescem na atualidade que as investigações sobre as 

Políticas Educacionais, o Sistema Nacional de Educação, o Plano de Educação 

soam como metas inatingíveis, pois, as dúvidas permanecem, visto não 

sabermos para que servem os Direitos Humanos e onde é que se escondem a  

os princípios eleitos sob o rótulo de dignidade humana e de cidadania. Direitos 

Humanos – sejam eles de primeira à quinta dimensão/geração – ao nosso ver, 

eles se distanciam de forma considerável do animal político que somos. E o 

sobejo das normas brasileiras relacionadas à educação não atingem a tão 

almejada efetividade e eficácia que requer a educação de qualidade, pois, as 

mesmas, segundo nosso entendimento já são declaradas delimitadoras ao 

direito humanitário fundamental constitucional. Neste diapasão ressaltamos a 

importância da filosofia da educação para formar professores críticos e reflexivos 

alargando a valoração dos direitos humanos e premiando a futura geração de 

cidadãos com uma educação de qualidade. 
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