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Pretende-se apresentar os resultados de um trabalho de conclusão de curso, em
Serviço Social, que objetivou-se em investigar na história contemporânea brasileira qual
foi o papel da grande mídia impressa entre os anos de 1964 e 1985 – a partir do Jornal do
Brasil – na construção autoritária do reconhecimento dos “direitos humanos como direitos
de bandidos”, e as formas pelas quais tal vulgata se constituiu como um verdadeiro
obstáculo no plano simbólico à plena afirmação dos direitos humanos no nosso país,
reproduzindo-se até os dias atuais de maneira praticamente ininterrupta. O foco da
investigação foi o conjunto de instrumentos utilizados no plano simbólico pelas classes
dominantes brasileiras a fim de combater o avanço das lutas pelos direitos humanos no
Brasil. Na perspectiva de uma pesquisa qualitativa de análise documental, foi feito o
enquadramento crítico das matérias que fazem referência aos termos “direitos” e “direitos
humanos” nas edições do Jornal do Brasil, fundamentando-se na leitura de uma
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bibliografia básica acerca da temática. Os resultados obtidos tencionaram no que se refere
às matérias analisadas, que tratavam especificamente dos direitos políticos e expressavam
o esvaziamento de questionamentos acerca da contradição entre democracia e
autoritarismo, com isso exerceram um papel importante para a continuidade da violência
política e de inúmeras violações aos direitos humanos. Não se pode negar, portanto, que
– tal como a ideia de que os direitos humanos sempre foram e continuam sendo marcados
por um processo de afirmação e negação – , no período aqui analisado, tal campo de
conflito também foi identificado, muito embora o espaço para a massificação da
concepção vulgar tenha sido ao longo do período alargado e o da contestação do sistema
e da supressão destes direitos estreitado.
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