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Simpósio: 21 - DIREITOS HUMANOS, ARTE E EDUCAÇÃO 
 
RESUMO: Focaliza a literatura grega antiga, enquanto manifestação artística, como 
instrumento revelador das práticas sociais homossexuais, diante da narrativa atribuída à 
Foucault, que propõe um rompimento da divisão entre natural e cultural. Na busca pela verdade, 
eis que surge um dos pontos mais notáveis da reflexão grega acerca do amor pelos rapazes, pois 
foi, no presente contexto, que a Erótica platônica respondeu à pergunta sobre o que deve ser o 
verdadeiro amor. Examina a filosofia grega como manifestação da ordem estruturante em dado 
contexto social, que acaba por repercutir no comportamento social contemporâneo no que 
concerne à homossexualidade, uma vez que na sociedade grega antiga propõe-se a conjugação 
entre o acesso à verdade e a austeridade sexual, transformando-se a ética numa moral de 
renúncia, para, mais adiante, estruturar-se numa hermenêutica do desejo. Apreende que, a partir 
de uma construção narrativa, desenvolvem-se os direitos humanos, já que as práticas discursivas 
acabam por modular as ordens sociais. Assim, se a verdade do amor, decorrente da 
homossexualidade na Grécia, era consubstanciada numa abstinência indefinida do uso dos 
prazeres, num ideário de renúncia e resistência à tentação, a partir de uma ascese deflagrada por 
uma ética sexual individual, ocorreu a desvalorização do exercício do desejo homossexual pelo 
ordenamento jurídico. Discute que nem sempre o apoio às narrativas possa evidenciar o 
catálogo de direitos humanos como instrumento de transformação social, mas sim o 
rompimento com a presente premissa em prestígio à essência do humano, ou seja, ao seu 
verdadeiro desejo. Pela narrativa da relação com rapazes na Grécia, molda-se tal conduta como 
perigosa e suscetível de comprometer a relação consigo mesmo, edificando-se uma 
hermenêutica purificadora dos desejos, estimulando-se a verdadeira renúncia de si. Elabora a 
busca da coesão social através dos direitos humanos, uma vez ser possível construir dentre o 
seu catálogo o direito à liberdade de amar homossexual, configurada como homoafetividade, 
reivindicando-se reconhecimento e tutela. Com isso, não é possível conceber um conceito de 
tolerância na sociedade grega no mesmo sentido da existente na sociedade atual, pois as leis 
das cidades, em regra, permitiam o amor livre entre homens, apesar da construção de moral 
castradora, na qual enaltecia-se o sujeito temperante, sendo aquele que conseguia triunfar sobre 
os seus desejos ao dominá-los e anulá-los. Entende haver relação entre os direitos humanos dos 
homossexuais e a literatura grega antiga, a partir da necessidade em se olhar para o outro, em 
uma verdadeira relação de alteridade. Sócrates, em o Banquete de Platão, afirma que o amor 
somente saberia dizer acerca de sua própria verdade, caso perguntassem o que ele é e não sobre 
aquele que ele ama. Quanto à metodologia, o trabalho será baseado na literatura grega, além do 
apoio da jurisprudência e dos diplomas normativos pátrios, adotando-se o método de pesquisa 
crítico-dialético. 
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