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RESUMO

No cotidiano dos brasileiros ouvirmos as expressões “Direitos humanos só defende vagabundo”, “Bandido bom é bandido morto”, “Direitos 
humanos ou Direito dos manos”, e muitos outros que escutamos corriqueiramente, mas já paramos para pensar o que de fato são Direitos 
Humanos, a quem representam, de onde vem esse pensamento estigmatizado sobre ele, será que realmente direitos humanos só serve para 
defender pessoas que vivem à margem da lei? Para responder essas perguntas primeiro precisamos entender o que é DH, de onde vem esse senso 
comum estigmatizado e como resolver essa crise em meio a um período de cerceamento de direitos vividos no país. Precisamos compreender de 
forma crítica, a quem interessa esse repasse de informações erradas sobre os direitos humanos, entender porque o Brasil é o país que mais mata 
lideranças que lutam por um país mais justo e igualitário, bem como analisar formas de reverter essa situação. escolhemos as mídias sociais como 
fonte de pesquisa, por se tratar de um espaço amplo, onde é possível analisar o discurso das pessoas com relação ao tema proposto, bem como 
compreender o discurso de ódio tão comum nesse período de crise e instabilidade política no país. Essa pesquisa tem como objetivo geral 
compreender a origem do pensamento estigmatizado do brasileiro sobre direitos humanos, seus objetivos específicos são entender o que é 
direitos humanos, analisar discursos nas redes sociais sobre tema, investigar de onde surge o pensamento estigmatizado e porque ele é 
reproduzido com frequência nas redes sócias demonstrar ações variadas dos direitos humanos, verificar a origem dos direitos humanos, história e 
ações, mapear as notícias vinculadas na mídia sobre o tema. A metodologia desta pesquisa consiste em análise de discurso nas redes sociais, em 
específico no Facebook, vamos filtrar pela barra de pesquisa, comentários referentes a direitos humanos e responder aos comentários com a 
pergunta "você sabe o que é direitos humanos?" analisaremos os discursos das pessoas que afirmam que direitos humanos é direito de bandido. 
A partir das respostas encontradas faremos um gráfico para saber se das 100(cem) primeiras pessoas que responderem à pergunta, quantas 
efetivamente vão saber responder o que é direitos humanos, após essa constatação verificaremos através do Google, notícias dos últimos 5 anos 
que foram vinculadas na mídia que tenha no título "direitos humanos..." nessa parte vamos mapear as notícias para saber o que aparece com 
mais frequência sobre o tema e se o tema é abordado de forma coerente com a realidade das ações tomadas pelos movimentos de direitos 
humanos, além disso a pesquisa tem como fonte exploratória, bibliográfica e documental, baseando-se numa pesquisa qualitativa. Temos como 
meta, comprovar que a mídia repassa de forma equivocada as informações referente ao tema estudado, e que junto a isso se tem a falta de 
segurança pública e a total indignação das pessoas para com o Estado que em tese deveria nos garantir esse direito, somado a esse fator existe a 
falta de conhecimento básico sobre o que é direitos humanos, tema que acreditamos que deveria ser tratado em sala de aula, junto com ciência 
política, ética e cidadania, esperamos alcançar como resultado desta pesquisa, comprovar que o conjunto desses fatores geram esse pensamento 
estigmatizado no brasileiro.
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