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Noções, pressupostos, classificação (histórica e dimensional) e desafio dos direitos
humanos. Dignidade da pessoa humana. Universalização dos direitos humanos na
comunidade internacional multicultural. Mínimo existencial. Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948. Proteção internacional dos direitos humanos. Os direitos
humanos na Constituição Federal brasileira de 1988. Direitos humanos e segurança
pública no Brasil.
OBJETIVOS
PERFIL DO EGRESSO
OBJETIVO GERAL
Permitir aos discentes um entendimento preciso, coerente e global sobre a importância dos
direitos humanos no mundo contemporâneo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Esclarecer o significado dos direitos humanos enquanto direitos fundamentais e
invioláveis para todo e qualquer ser humano.

•

Apresentar os direitos humanos como sucessivas conquistas históricas e, ao
mesmo tempo, como um conjunto de direitos que atuam em âmbitos diferentes,
mas são interdependentes.

•

Discutir os limites da aplicação dos direitos humanos frente a uma comunidade
internacional marcada por diferenças culturais e epistemológicas.
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•

Revisitar o séc. XX, em especial o período pós-Segunda Guerra, como um tempo
de clamor pela formalização de instrumentos jurídico-legais que protegessem os
direitos de todo e qualquer ser humano de eventuais conflitos de interesses.

•

Analisar a assimilação da doutrina dos direitos humanos na ordem jurídico-legal
brasileira.

•

Mostrar como, no Brasil, atualmente, a ânsia por medidas rígidas e severas no
combate à criminalidade coloca parte da sociedade contra os direitos humanos, que
passam a ser vistos como direitos protetivos de criminosos, mas apresentar uma
visão crítica a essa impressão superficial.

•

Examinar a perspectiva atual dos direitos civis, políticos e sociais e os caminhos
para a construção de uma nova cidadania.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I
1. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS
1.1. Definição e objeto;
1.2. Pressupostos: universalidade, inviolabilidade, indisponibilidade, complementaridade,
caráter absoluto;
1.3. Classificações: em gerações (histórica); em dimensões (dimensional);
1.4. Fundamentos: natureza humana; racionalidade; dignidade.
2. DIGNIDADE HUMANA
2.1. Fontes:
2.1.1. Doutrina judaico-cristã: baseada na participação do homem na essência divina;
2.1.2. Filosofia greco-romana: baseada na sua racionalidade humana;
2.1.3. Antropologia filosófica: baseada em um reconhecimento holístico de uma unidade
1.3. existencial do ser humano.
3.1. UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS HUMANOS
3.1.1. Pluralismo cultural e epistemológico;
3.1.2. Globalização, etnocentrismo e ocidentalismo;
3.2. Mínimo existencial.
UNIDADE II
4.1. HISTÓRICO DOS DIREITOS HUMANOS NAS DECLARAÇÕES E LEIS
4.1.1. Antecedentes históricos: Declaração de Diretos (1689); Declaração de
Independência Americana (1776); Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
(1789);
4.1.2. Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948).
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4.2. Os direitos humanos no ordenamento jurídico-legal brasileiro: A Constituição Federal
de 1988; os Tratados assinados; casos jurisprudenciais recentes.
4.3. Políticas Públicas (Brasil) Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
transtorno do espectro autista. Lei 12.764 de 27/12/2012
5.1. DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA PÚBLICA
5.1.1. Organismos defensores dos direitos humanos: atuação no direito penitenciário; Lei
de Execuções Penais;
5.1.2. Criminalidade e segurança pública: os clamores populares;
5.1.3. Os desafios dos direitos humanos por legitimidade.
METODOLOGIA
As aulas serão ministradas através das técnicas de exposição participativa, estudo dirigido,
apresentação de seminário, análise de artigos técnico-científicos, estudos de casos,
priorizando o método interativo a partir de discussões e debates. Para este fim, serão
utilizados os recursos de data-show, quadro, pincel, textos impressos e referenciais
teóricos pertinentes.
AVALIAÇÃO
As avaliações apresentarão caráter processual e concepção quali-quantitativa, sendo a
mesma dividida em duas unidades, conforme modelo institucional, através de provas
teóricas impressas, trabalhos em grupo, bem como através de instrumentos de controle de
participação discente nas atividades propostas em sala.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo:
Saraiva.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 3 ed. São
Paulo: Saraiva.
MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários
aos arts. 1º a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina júris
prudência. São Paulo: Atlas.
OLIVEIRA, Almir de. Curso de direitos humanos. Rio de Janeiro: Forense.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOFF, Leonardo et alli (Coord.), Tomo III - Direitos humanos, direito dos pobres. Série
V - Desafios da vida na sociedade. São Paulo: Vozes.
BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu e outra (Org.). Os direitos humanos e o direito
internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
BRANDÃO, Cláudio. Direitos Humanos e Fundamentais em perspectiva. São Paulo:
São Paulo: Atlas.
GUERRA FILHO, Willis Santiago (Coord.). Dos direitos humanos aos direitos
fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogados.
LEAL Rogério Gesta. Direitos humanos no Brasil: desafios à democracia. Porto Alegre:
Livraria do Advogados; Santa Cruz do Sul: EDUNISC.
MAZZULI, Valério de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Método.
MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São
Paulo: Malheiros Editores.
ROBERT, Cinthia e MARCIAL, Danielle. Direitos humanos: teoria e prática. Rio de
Janeiro: editora Lúmen Júris.
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto
Alegre: Livraria do Advogado.
TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direitos humanos
e o Brasil. Brasília: Editora Universidade de Brasília.

COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO
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