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A Declaração Universal dos

Direitos Humanos, embora

exista desde 1948, é aquele

assunto que todo mundo tem

uma opinião, mas muitas

vezes sabe pouco, afinal, são

30 artigos que contemplam

temas amplos, por isso este

projeto apresenta uma

possibilidade de mergulho no

assunto de forma clara,
objetiva e poética.



PERGUNTAS NORTEADORAS

Como transformar um textão tão importante e 
necessário de modo que seja lido e discutido 

por jovens e adultos no Brasil atual?

Como as várias violações dos direitos humanos 
que acontecem todos os dias, cada vez mais, 
reverberam nas pessoas (principalmente os 
jovens) e o que estão falando e escrevendo 

sobre isso?

Como ter um olhar poético sobre o conteúdo?



REFERENCIAL TEÓRICO:

Como disse Gilles Deleuze, a arte não é uma noção, mas uma

ação, ela cria afetos e eterniza sensações, como um convite

para deixarmos de ser nós mesmos, nem que seja por um

instante e nos colocar no lugar do outro. Ou em outro lugar. A

velha e boa alteridade com a qual somos humanos e podemos

refletir.

Mais do que uma manifestação humana, a arte que está na rua,

ao alcance de todos, é uma manifestação de classe que

expressa necessidades de crítica social, de comunicação e de

denúncia. Como um grito que nos provoca a reconhecer

alternativas ao que está posto. Tem quem não olhe, mas está

aí.

Acontece o mesmo com a Declaração Universal dos Direitos

Humanos, pois tem quem a critique e a considere uma afronta.

Este projeto busca essa afronta, e a partir de pichações que

qualquer um de nós pode encontrar nas ruas, propõe uma

reflexão e em ultima instância, que cada um realize uma

pesquisa individual sobre cada um dos artigos que garantem

nossos direitos como humanos.



O livro de artista Declaração 

Universal dos Direitos 

Humanos constrói uma 

narrativa latinoamericana dos 

discursos de reivindicação e 

dos usos dos espaços públicos 

em cidades do Brasil, Chile e 
Argentina nos últimos anos.



Fotos da coleção particular da autora, registrados pela câmera do celular 

entre 2017 e 2021, nas cidades de Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), 

Pelotas/RS, Passos Maia/SC e Palmas/PR. Colaboração do artista 
Minimalismo Analógico com fotos de Niterói e do centro do Rio de Janeiro.



Pensando na portabilidade e circulação, o livro é bilíngue (PT – ES), 

tem formato de bolso e buscou responder a necessidades de economia 
de papel, lixo zero, e uso de materiais alternativos.



Na capa foram usadas diversas técnicas como estêncil e gravuras 
em tinta guache e tinta tipográfica. 



A quarta capa foi produzida coletivamente pelo grupo S.P.A. e 

@skatemodaflor, de Palmas/PR com tinta spray direto no papelão, que 
depois foi recortado como peças de um grande quebra-cabeças. 



Os 4 cadernos do miolo foram costurados artesanalmente, com uma 
costura comercial e linha Urso 000.



Cada livro vem acompanhado de stickers (tamanho 8 x 6 cm) cedidos pelo artista 
argentino @felixtorrez77, do grupo @g_r_a_s_a_.



• Impressão digital, colorida
• Miolo papel sulfite 90g.
• Dimensão: 10 cm x 10 cm
• Encadernação artesanal aparente
• Capa papelão cinza H - 1,9 mm
• Folha de guarda de Papel Color Plus 

180g/m2 cor Pequim - Vermelho Queimado
• 80 páginas
• Fontes usadas: Impact e Minion Pro
• Tiragem de 100 unidades
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