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Simpósio: 09 - DIREITOS HUMANOS, CONFLITOS ARMADOS E OS ATENTADOS 
CONTRA O ESTADO DEMOCRÁTICO E O DIREITO PENAL 
 
RESUMO: A partir do método dedutivo o presente artigo busca explicitar que as Faculdades 
de Direito foram instituídas no Brasil com o objetivo de concretização do Bacharelismo, ou 
seja, visaram somente a formação da burguesia nacional, entretanto, no consolidar do ensino, 
tais instituições demonstram plena capacidade de cumprir com sua função histórico cultural 
(preparação do corpo discente a visualização do direito em contextos sociais diversos e a 
capacitação destes à justa aplicação do fenômeno jurídico em sociedade). Para tanto, cumpre 
às Faculdades enquanto empresas efetivar sua função social, qual seja, valorizar os 
stakeholders, ser eticamente responsável e favorecer a própria concorrência no mercado. Em 
linhas gerais, os conceitos do Triple Bottom Line (Tripé de sustentabilidade) preconizam que 
as empresas devem inserir políticas sociais, econômicas e ambientais paralelamente ao seu 
objetivo principal, qual seja a busca do lucro.  Ocorre que o compromisso institucional das 
Instituições de Ensino não deve ater-se a seus bancos, pois sua responsabilidade social enseja 
preocupação com a concretização de processo educacional que proporcione aprendizado capaz 
de propiciar a emancipação do estudante de forma que se efetive o Ensino Democrático, que se 
imprima no discente/cidadão conhecimento acerca de seus direitos humanos. O maior desafio 
à concretização de tal modalidade de ensino no âmbito jurídico reside no processo de ensino-
aprendizado das disciplinas de direito penal, isto, porque, em razão da ânsia do alunado em 
qualificar-se tecnicamente no ramo, buscando fórmulas de efetivação de um direito punitivo 
baseado em vingança, ou pelo anseio de aferição instantânea de renda, os discentes deixam de 
se preocupar com a efetivação de uma formação humanística, com o reconhecimento de si e do 
outro como sujeitos de direitos. A situação é agravada com os meios de informação e geração 
de opinião em cascata, efeito este proporcionado pelos meios de comunicação de massa que 
difundem ideias que rechaçam a existência dos direitos humanos, concebendo este como atos 
atentatórios a efetividade da Democracia. Cumpre assim as Faculdades de Direito, no exercício 
de sua função social, difundir o direito penal enquanto teoria garantista; ação esta 
frequentemente observada nos Núcleos de Prática Jurídica destas Instituições, ambiente em que 
através de vivência da prática judiciária os discentes estabelecem contato com a realidade social 
e com agentes criminosos e tornam-se capazes de reconhecer o próximo como seu igual. 
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