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Simpósio: 21 - DIREITOS HUMANOS, ARTE E EDUCAÇÃO 
 
RESUMO: Temas como vingança, imaginário social, espetáculo, linchamento, privacidade, 
proteção de dados pessoais e direitos da personalidade, são de extrema importância para o 
Direito contemporâneo. Especialmente no âmbito do Direitos Humanos, se mostra vital o 
entendimento acerca do papel que esses fenômenos têm desempenhado em nossa sociedade. É 
notório que os constantes avanços tecnológicos desencadeiam o surgimento de novos 
paradigmas que devem ser assimilados pela ciência jurídica. Esse novos modelos se projetam 
para muito além dos campos dos direitos civil e penal, irradiando efeitos por todo os ramos da 
ciência jurídica. Assim, os desafios impostos pelas transformações da sociedade produzem uma 
série de novos conflitos e discussões que precisam ser enfrentadas pelos operadores do Direito. 
Na busca de uma melhor compreensão acerca desses fenômenos e de uma solução para as novas 
demandas, se faz necessário um aperfeiçoamento das instituições através de um processo 
dialético com vistas a harmonizar a proteção dos direitos e garantias individuais frente às novas 
ameaças, tendo como fiel da balança a dignidade da pessoa humana. Mais do que apenas 
discussões teóricas, os novos contornos sociais evidenciam que, hodiernamente, o estudo do 
Direito exige uma formação geral, ampla e articulada com outras áreas do saber e do 
conhecimento humano. As produções cinematográficas representam um ótimo caminho para 
uma reflexão acerca dos desafios enfrentados pelo Direito do século XXI. Nesse contexto, 
destacamos dois episódios da série de ficção científica ‘Black Mirror” como objeto de análise: 
“Urso Branco” e “Volto já”.  O primeiro episódio, ao tratar da punição apresenta uma grande 
gama de debates sobre os temas acima elencados. O segundo, ao abordar os impactos gerados 
pelas interações do homem com as redes sociais, nos permite refletir acerca das deficiências 
existentes na proteção de dados pessoais, provocando reflexões acerca da extensão e alcance 
dos direitos da personalidade. A interdisciplinaridade presente nas análises produzidas no 
campo do Direito e da literatura permite que os operadores do Direito estejam sensíveis às 
mudanças sociais que os rodeiam. A esta pesquisa interessa esse diálogo que as obras ficcionais 
podem estabelecer com a ciência jurídica, na medida em que estas podem ser utilizadas para 
traçar prognósticos acerca das alterações legislativas e aplicação destas que serão necessárias 
para disciplinar a nova dinâmica das relações sociais, profundamente alteradas em decorrência 
do surgimento de novas tecnologias. Assim, neste projeto, analisar-se-á como a ficção científica 
problematiza os modelos jurídicos estabelecidos. Visando promover a importância das 
narrativas para a formação dos juristas, comprometendo-a com questões sociais, políticas e 
éticas. A partir da análise dos episódios supracitados, pretende-se reconhecer competências e 
habilidades de cunho mais emotivo, pouco evidenciadas nas práticas didático-pedagógicas mais 



direcionadas aos aspectos racionais do aprendizado, combinando com leituras especializadas a 
partir das temáticas selecionadas para problematização acerca da temática do episódio. O 
audiovisual não é mero entretenimento, mas uma forma de produção artística capaz de estimular 
emocionalmente a reflexão racional, favorecendo a humanização do indivíduo por meio do que 
se denomina interdisciplinaridade existencial. 
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