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RESUMO 
Este trabalho se caracteriza bibliográfico de cunho explicativo e desenvolvido a partir de material já 
elaborado e publicado. Objetiva refletir sobre o acesso à literatura como direito básico do ser humano 
e sua importância para a formação do sujeito crítico, visto que se relaciona com os direitos humanos 
através de seu caráter humanizador, servindo como crítica e questionamento sociais. Logo, a luta pelos 
direitos humanos inclui buscar uma realidade acessível aos diferentes níveis de cultura. 
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 INTRODUÇÃO  
Este trabalho visa refletir acerca da função humanizadora da literatura, considerando-a sob o viés dos 
direitos humanos.  Para tanto, o texto apoia-se, principalmente, no ensaio do renomado sociólogo 
brasileiro, Antonio Candido, em que ele parte do tema “direitos humanos e literatura”, para elaborar 
sua tese de que a Literatura (entendida por ele de forma muito ampla) deve ser considerada um bem 
fundamental para o ser humano e, portanto, é indispensável garantir o amplo acesso a ela pelos 
indivíduos humanos.  
Candido (1995) afirma que não existe povo que não produza Literatura, se a entendermos da forma 
como ele a define: 

Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque 
poético, ficcional ou dramático em  todos os níveis de uma sociedade, em todos os 
tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, até as formas mais 
complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. (p. 176) 

Para este autor, mesmo quando uma obra não é literariamente interessante, ou não atenda muito bem à 
sua função humanizadora, ainda assim ela assume um papel social junto a outras obras do mesmo 
movimento literário, promovendo uma ampla reflexão a respeito das iniquidades sociais e as possíveis 
formas de solucioná-las. 
Dessa forma, a Literatura se relaciona com os direitos humanos de duas formas distintas: através de 
seu intrínseco caráter humanizador e também servindo como crítica social e explícito questionamento 
sobre os direitos humanos. Coelho (2000) ainda completa afirmando que o contato do sujeito com a 
literatura proporciona o contato com outras formas de pensar. “A literatura é um autêntico e complexo 
exercício de vida, que se realiza com e na linguagem – essa complexa forma pela qual o pensar se 
exterioriza e entra em comunicação com os outros pensares” (COELHO, 2000). 
Nessa perspectiva, é relevante ressaltar o papel do professor, que exerce importância fundamental 
nesse processo, ao facilitar o acesso à bibliografia, bem como textos de literatura, sugerir técnicas de 
aplicação da metodologia e propor formas criativas de se trabalhar essa temática. Por isso, Bamberger 
(1987, p. 33) afirma que 

os professores precisam ministram aos alunos “pequenas doses” da importância da 
leitura todos os dias. É necessário que, em seu encontro com a literatura, como 
forma de apoio ao trabalho escolar e aos interesses pessoais dos alunos em todos os 
assuntos escolares, os professores devem procuram dar eficácia a essas doses diárias 
de leitura nas atividades, não só nas horas de lazer mas também como tarefa de casa. 
Os professores que assim trabalham, de forma sistemática, durante toda a carreira 
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escolar da criança, de forma natural, terão acostumado, a maioria dos alunos a 
trabalhar com livros dos quais eles não desistirão mais tarde. 

Este trabalho tem como objetivo central estabelecer uma relação entre o acesso à literatura como 
direito básico de cada ser humano. Ainda, de forma específica, o trabalho busca compreender a 
importância da literatura para a formação do sujeito crítico e consciente de sua realidade, bem como a 
reflexão de como a literatura pode transformar o indivíduo e torna-lo também capaz de ser agente de 
transformação do meio em que vive. 
 
METODOLOGIA 
Esta pesquisa se caracterizou por ser bibliográfica de cunho explicativo, onde será desenvolvida a 
partir de material já elaborado e publicado, constituído principalmente de livros revistas e artigos 
científicos.  
Segundo Marconi e Lakato (2008, p 43)  

“a pesquisa bibliográfica ou de fontes secundárias é a que especificamente interessa 
a este trabalho, trata se de levantamento de algumas das bibliografias mais estudada 
em forma de livros revistas, publicações avulsas, sua finalidade é colocar o 
pesquisador em contato direto com que já foi escrito sobre determinado assunto, 
com objetivo de permitir ao cientista poder analisar ou manipular suas informações 
com outras bibliografias já publicadas”.  

Segundo Ruiz (1996, p 58), a revisão literária enquanto pesquisa bibliográfica tem por função 
justificar os objetivos e contribuir para própria pesquisa. “E a pesquisa bibliográfica consiste no exame 
desse manancial, para levantamento e analise do que já produziu sobre determinado assunto que 
assumimos como tema de pesquisa cientifica”. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O autor Antonio Candido (1995), em seu ensaio “O Direito à Literatura”, destaca o paradoxo acerca da 
racionalidade: que ela pode servir tanto para gerar força criadora, promover o progresso, criar o 
conforto, como também, contraditoriamente, pode-se destruir a vida através da guerra, e com o 
progresso, aumentar a pobreza e miséria. Ele cita a Grécia antiga para exemplificar que era impossível 
ter uma distribuição justa de renda, uma vez que, naquela época, as formas brutais de exploração eram 
impossíveis de serem superadas, muito menos criar abundância para todos. Já nos dias atuais isso é 
possível, embora muito pouco se pense a respeito. 
A idealização de uma sociedade que se desenvolveria junto com o crescente progresso da 
racionalidade não se firmou, pois o que pode ser identificado após a superação de obstáculos como a 
ignorância e os sistemas despóticos de governo é a barbárie caminhando junto a esse progresso. O que 
teria como fim a felicidade coletiva, na verdade, é uma barbárie associada ao máximo de civilização. 
A diferença está no fato de que agora, não há uma promoção dessa barbárie, mas ela é reprimida e 
criticada, embora continue crescendo. 
Esse mal, que antes era celebrado, deixa de ser compreendido como algo natural, o que pode ser 
considerado como algo favorável. Assim, há uma mudança significativa na forma de se avaliar alguns 
problemas, sobretudo os sociais. Por exemplo, as desigualdades sociais eram consideradas como 
"vontade de Deus" e defendidas pelos dirigentes políticos; hoje, porém, essa ideia é considerada 
subversiva, a distribuição equitativa de renda é até defendida pelos políticos (ainda que de forma 
hipócrita). 
De toda forma e apesar de tudo, pode-se apontar como positiva essa mudança na forma de pensar, e 
até mesmo de a televisão noticiar as desigualdades de forma sensacionalista, pois poderia gerar um 
progresso no que chamado "sentimento do próximo". E é nesse contexto em que se insere o problema 
dos direitos humanos. 
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Para Candido (1995), a essência do problema é que para que os direitos humanos se efetivem de fato, 
seria necessário que todos vissem como necessários os direitos dos outros tanto quanto são os seus 
próprios, o que denota um esforço grande no sentido de educação e auto-educação constantes. 
Nesse sentido, é feita uma distinção entre "bens compreensíveis" (como cosméticos, roupas supérfluas, 
etc.) e "bens incompreensíveis" (como o alimento, casa, roupa, etc.), onde estariam os direitos 
humanos. Cada época, historicamente e culturalmente, discerne os critérios de incompreensibilidade. 
Então, surge a questão de a literatura ser ou não um bem considerado incompreensível, uma vez que o 
direito fundamental à crença, à opinião, a arte, ao lazer estariam intimamente relacionadas. 
Cândido ainda esclarece que "literatura" nesse contexto é considerada de maneira ampla, sendo todas 
as criações poéticas, ficcionais ou dramáticas em todos os níveis da sociedade, incluindo o que é 
chamado de folclore, lendas, chistes, etc.. Dessa forma, ela é vista como manifestação universal de 
todos os homens em todos os tempos, independente de serem analfabetos ou eruditos. 
Tanto a forma como o conteúdo presentes na literatura são indissociáveis e produzem uma modalidade 
de conhecimento, já que tais produções literárias são frutos de visões de mundo, representações de 
necessidades básicas do ser humano e, sem dúvida, contribui para o enriquecimento da visão de 
mundo de todos que a acessam.  
Esse processo é chamado de "humanização", que seria, de forma ampla, o processo de reflexão, 
aquisição do saber, o afinamento das emoções, a compreensão do próximo, o senso de beleza, etc.. 
Outro ponto importante que vale ressaltar é acerca da literatura social, na qual identificamos a 
realidade política e humanitária que nos coloca diante da necessidade/realidade do outro. Tais 
produções demonstram a intenção do autor em assumir sua posição em face dos problemas, e 
identificam essa vertente ética, política, religiosa ou mesmo simplesmente humanitária de um contexto 
social.  
Nessa perspectiva, o Romantismo pode ser exemplificado para mostrar a aparição do "pobre", 
enquanto ser social, que foi tratado pela literatura social com sua devida dignidade, não mais como 
personagem cômico ou delinquente, e, assim, esta temática tornou-se relevante quando se quer tratar 
do assunto de direitos humanos através da literatura, pois foi somente a partir daí que a narrativa 
desenvolveu mais seu lado social. 
Nesse processo, além de narrar a realidade do pobre, a natureza social da pobreza, sobretudo após o 
período de industrialização que trouxe para as cidades grande contingente de pessoas que se 
aglomeraram sem as devidas condições humanitárias de sobrevivência, os escritores utilizaram da 
literatura social para também deixar em evidência a defesa dos direitos ao mínimo necessário ao ser 
humano. Exemplificando esse momento, o autor cita a obra "Os Miseráveis", de Victor Hugo, como o 
livro mais característico do humanitarismo romântico. 
Dessa forma, é fundamental entender que a literatura está intimamente relacionada aos direitos 
humanos, tendo em vista que ela é um "bem humanizador", capaz de trazer à consciência princípios e 
importantes valores humanos e sociais indispensáveis a uma sociedade, o que deveria lhe conferir um 
acesso irrestrito a todas as classes sociais, enquanto um direito.  
 
 

 
CONCLUSÃO 
Inegavelmente, a literatura é importante na construção de uma sociedade, faz parte da sua cultura e 
expressa pensamentos históricos, influencia visões de mundo, etc.. Pode-se afirmar que literatura é 
uma grande fonte conhecimentos e mais além, ela faz parte do processo de humanização dos sujeitos. 
Portanto, deve ser considerada um direito básico de todo ser humano. 
A literatura se relaciona com os direitos humanos através de seu intrínseco caráter humanizador, mas 
também servindo como crítica social e explícito questionamento sobre os direitos humanos. 
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Em suma, a literatura não só tira os indivíduos dos caos, mas os eleva para mundos imaginários, 
humanizando-os, organizando e libertando sua forma de pensar a si mesmo e o mundo em que vive. 
Logo, a luta pelos direitos humanos inclui a busca por uma realidade em que todos possam ter esse 
acesso a diferentes níveis de cultura. 
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