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18. ESTUDOS COMPARADOS E TEMÁTICOS EM LITERATURA E DIREITOS 

HUMANOS 
Coordenador: Yvonélio Nery Ferreira 

  

A violência é uma constante nas relações que envolvem Estado, sujeitos e poder. 

Apresentada de variadas formas, às vezes velada, em outras explicita e, em muitos 

momentos, negada, a violência perpassa essas ligações sociais, seja na tentativa de manter 

certa ordem – aqui nos referimos às políticas estatais – ou para combater determinada 

política de Estado – quando indivíduos procuram desconstruir tais condutas 

governamentais, utilizando-se de práticas de resistência. Porém, em vários episódios da 

história a violência torna-se uma rotina, instituída a partir de práticas que ferem os 

Direitos Humanos (DH). 

Em dezembro de 2018, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) 

completou setenta anos e, em meio à comemorações por parte de várias instituições que 

exaltavam a importância desse marco histórico, alguns questionamentos e alguns pontos 

específicos passaram a nos inquietar: por mais que saibamos que tal documento, por não 

ser uma lei, não é uma obrigatoriedade ou uma imposição internacional, mas algo 

considerado importante por várias nações; quais motivos levam vários países desse grupo 

que o reconhece enquanto algo fundamental para a defesa da dignidade humana a 

burlarem aquilo que aparentemente defendem? Por que, mesmo depois de todas as 

atrocidades advindas da Segunda Guerra Mundial, e das consequências dela decorrentes, 

outras crueldades continuaram, por exemplo sob formas de regimes políticos 

totalitaristas, como os governos militares que se espalharam pela América Latina na 

segunda metade do século XX, com práticas destoantes daquilo que a DUDH defende? 

Lynn Hunt (2007, p. 1360), questiona, “Por que os direitos devem ser declarados 

numa declaração? Por que os países e cidadãos sentem a necessidade dessa afirmação 

formal? As campanhas para abolir a tortura e o castigo cruel, por exemplo, apontam para 

uma resposta...”, ou seja, as inúmeras formas de violência praticadas pelos Estados ao 

longo da história, justifica tal necessidade. Porém, como afirma Boaventura de Sousa 

Santos (2014, p. 416), a partir de uma perspectiva contra hegemônica que será 

fundamental e base do desenvolvimento deste projeto, “A grande maioria da população 

mundial não é sujeito de direitos humanos. É objeto de discurso de direitos humanos.”. 

Ainda sobre esse aspecto, Luís Antônio Francisco de Souza (2010, p. 149) observa que 

“... todos os direitos, por mais excludentes que possam parecer, concorrem para o 
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crescimento das sociedades, para o amadurecimento da política e para o desenvolvimento 

humano.”. 

Acerca dessas e de outras inquietações, refletiremos, no desenvolvimento deste 

projeto, a partir de uma visão contra hegemônica, sobre a função dos Direitos Humanos 

na contemporaneidade; sobre as distintas práticas de violência que contradizem e 

desrespeitam a DUDH; e sobre as formas de resistência que os sujeitos que sofrem com 

tais práticas de violência se utilizam no fito de tentarem preservar sua dignidade e, muitas 

vezes, sobreviverem. 

Para discutir acerca das questões acima elencadas, propomos uma leitura 

temática e comparativa de romances contemporâneos da Literatura Brasileira, de outros 

países da América Latina e, também, da África, com o objetivo de identificar formas de 

desrespeito aos Direitos Humanos, suas representações e os modos de resistência que 

insurgem para combater tais práticas. 

O objetivo geral do projeto é discutir, de modo temático, comparativo e contra 

hegemônico, como romances da Literatura Brasileira, de outros países da América Latina 

e, também, da África representam condutas que contradizem a Declaração Universal do 

Direitos Humanos. Dentre os objetivos específicos estão: refletir sobre a função dos 

Direitos Humanos na contemporaneidade; identificar distintas práticas de violência que 

contradizem e desrespeitam a Declaração Universal dos Direitos Humanos; atentar para 

o modo como as práticas de desrespeito aos Direitos Humanos são representados nos 

romances a serem selecionados para o corpus; atentar para as formas de resistência que 

os sujeitos que sofrem com tais atos de violência se utilizam com o objetivo de tentarem 

preservar sua dignidade e, muitas vezes, sobreviverem. 
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