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Linha(s) de discussão (descrição do simpósio): 
Os direitos humanos antes de apropriados pelas mais diversas narrativas, ele próprio é 
considerado uma construção narrativa. Entendem-se narrativas, nesse sentido, como práticas 
discursivas que, além dos seus efeitos descritivos, modulam ordens sociais. Irredutíveis ao 
entendimento que insiste em abrigá-las no domínio ficcional das artes, as narrativas recobrem 
segmentos dispersos como o dos mitos, religiões, política e até mesmo o das ciências. As 
divisões, portanto, entre o natural e o cultural, são removidas quando a própria noção de 
humano interliga-se como uma rede de narrativas. Como parte dessas redes, os direitos 
humanos projetam-se como os mitos na tentativa de conferir coesão social em torno de 
histórias comuns. Todo esforço de objetivar ou naturalizar as suas referências, implica no 
risco de utilizá-los como práticas de coerção ou mesmo justificativas para exclusões. Operar 
no sentido de desconstruir os direitos humanos, requer a mesma criatividade requisitada na 
sua edificação. As artes e a sua inegável condição ficcional são capazes de manter as diversas 
manifestações da ordem estruturada sob a mira das convenções imaginadas. Desnudar o 
humano das suas essências para revesti-lo com suas narrativas é um dos caminhos para 
perceber os próprios direitos humanos na ordem das transformações por que passam as 



sociedades atuais. Promover, portanto, o seu encontro com as criações artísticas, é uma 
experiência sugerida neste GT a fim de conectá-los com questões pertinentes ao tema das 
alteridades. E, dessa forma, envolver esse encontro com a educação e sua necessidade de 
mover-se em direção à cultura dos direitos humanos. 
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