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Simpósio: 21 - DIREITOS HUMANOS, ARTE E EDUCAÇÃO 
 
RESUMO: Philip K. Dick, escritor de ficções científicas, no seu romance “Sonham os 
ciborgues com ovelhas elétricas?”indaga como se assemelham máquinas inteligentes e 
humanos, de tal maneira a alimentarem sonhos em comum. Na sua visão distópica do futuro, 
os humanos cobiçam possuir raros animais orgânicos sobreviventes da hecatombe nuclear, em 
paralelo, os ciborgues desejam as réplicas elétricas. Em uma livre adaptação do título original 
da obra para “sonham os ciborgues com direitos elétricos?”, sugere-se porque não conceber a 
tutela jurídica para esses novos seres inorgânicos. Nessa direção, o problema se mostra em 
estender ou não às inteligências artificiais os direitos consagrados aos humanos. Questões que 
debandaram da ficção científica para o noticiário midiático, como no caso da robô Sofia, 
contemplada com o título de cidadã saudita. A dúvida também repercute nos ambientes 
universitários, como mostram os resultados de buscas por direitos robóticos nos bancos de 
dados de artigos e teses acadêmicas. Em outra direção, porém, a indagação desvia-se da 
possibilidade dos direitos humanos contemplarem os robôs, para como as tecnologias da 
inteligência artificial ameaçam os direitos humanos. Além de concorrerem com os humanos 
nas frentes de trabalho, as novas tecnologias inteligentes rivalizam com os princípios 
legitimadores desses direitos. Conciliados com as ideias de autonomia e liberdade, regidas 
pelo modelo do livre mercado defensável pelo conjunto das filosofias liberais, os direitos 
humanos são solapados pelo paradigma da ciência cognitiva. Alheio aos dilemas propostos 
pelas ciências humanas sobre o alcance das nossas responsabilidades, nesse novo recorte 
epistemológico o saber é comprometido com a natureza biológica dos genes e dos 
neurotransmissores. Eles são vistos pela nova ótica científica como determinantes daqueles 
atos e comportamentos, tidos antes como opções de sujeitos capazes de decisões e escolhas 
certificadas nas democracias e livres mercados. Como então interagir a narrativa dos direitos 
humanos coma essa nova sede do saber? Como reagir a tais considerações sobre o fim dos 
direitos humanos? Como entender as implicações de novas descobertas científicas sobre a 
ordem dos valores éticos? Todos esses questionamentos encontram eco em criações culturais 
criticadas pelos teóricos da indústria cultural como capazes de no máximo entreter sem 
motivar qualquer interesse reflexivo. Na pesquisa que este resumo contempla, sobre “Direito 
e Ficção Científica”, verifica-se a potencialidade desse gênero literário, típico de exercícios 
futurológicos, ser ativada como procedimento para problematizar as dimensões dos direitos 
humanos na era da inteligência artificial, de maneira a sensibilizar os estudantes para os 
dilemas implicados na sua permanência e/ou superação. 
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