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RESUMO: Estudando os Direitos Humanos, como parte do sistema jurídico 
brasileiro e na função de professor universitário de Direito percebe-se a 
importância que os alunos dão ao tema, demonstrando que o Brasil está longe 
de conseguir uma formação basilar e uma mínima conscientização da população 
em geral, seja dos futuros bacharéis em Direito, donde sairão advogados, juízes, 
promotores, entre outros. Vemos que no Brasil a abordagem sobre os Direitos 
Humanos enquanto disciplina, sequer integra a grade curricular do curso de 
Direito, de acordo com a matriz oficial do Ministério da Educação. O curso é 
divido em 3 eixos; Formação Fundamental, Formação Profissional e o Eixo 
Prático. Por meio de uma Portaria da Câmara de Educação Superior, de 
17/12/2018, homologada pelo Ministério da Educação, os Direitos Humanos 
foram lançados, porém com o viés optativo, ficando a cargo das Instituições de 
Ensino a escolha pela inserção da disciplina ou não em sua grade. Com isso é 
possível verificar o quanto os Direitos Humanos estão esquecidos e deixados de 
lado por todas as autoridades competentes que deveriam cuidar do tema, seja 
Ministério da Educação, seja OAB, Câmara de Educação Superior, etc. 
Presumimos que a razão disso seja uma concepção distorcida da prática laboral 
do Direito, supostamente tomada como sem qualquer retorno financeiro direto, 
pois não integraria prática profissional da advocacia de massa, como ocorre com 
a área cível e trabalhista, por exemplo. Com isso, cada vez mais forma-se 
operadores práticos do Direito e não mais pensadores do Direito, como ocorreu 
nos idos de 1960-1980. A inteligência artificial já está presente no Poder 
Judiciário brasileiro e com participação efetiva na tramitação processual. Nosso 
objetivo é apontar a deficiência na formação de graduação dos bacharéis em 
Direito quanto os Direitos Humanos e o pouco caso dos órgãos competentes 
com o tema, bem como os reflexos disso na vida jurídica do próprio bacharel e 
dos jurisdicionados. Acreditamos que é necessária uma grande propagação dos 
Direitos Humanos como meio de conscientização de sua importância como 
patamar de base, assim como é o Direito Constitucional. A Constituição Federal 
brasileira completará 31 anos em 05/10/2019 e somente nos últimos 5 anos é 
que se voltou os olhos para a Constitucionalização das áreas jurídicas, como o 
Direito Constitucional do Trabalho, a Constitucionalização do Processo Civil, etc. 
Discutiremos os problemas da prática social do Direito, da matriz curricular de 
formação hegemônica e das demandas sociais emergentes na qual os Direitos 
Humanos destacam-se como singular efetividade e necessidade de justiça. 
Portanto, trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza bibliográfico-histórica 
com uma intenção hermenêutica. Esperam-se resultados analíticos que 
favoreçam a apresentação de possíveis sugestões de formação na área do 
Direito. 
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