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PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO CULTURAL E SEUS DIRECIONAMENTOS:
UM ESTUDO SOBRE AS COMUNIDADES QILOMBOLAS DO VALE DO RIBEIRA,
SP
Isabela Marassi1
Fernando Augusto Albuquerque Mourão2
Este trabalho estuda as relações entre cultura, segurança ontológica e ação coletiva
que acompanham as formas contemporâneas de produção cultural, em comunidades
étnicas. Interroga-se o modo como a origem, difusão, escolhas, mudanças culturais
contemporâneas, afetam a produção de segurança ontológica individual e interfere para a
possível formação de uma ação coletiva, consciente e intencional; em ambientes
condicionados à permanência da tradição (mesmo reinventada) e onde a produção de
significados coletivos é condição para a existência do lugar, onde é maior a mediação entre
as pessoas e sua etnia original.
O cenário são as comunidades de descendentes de escravos do Vale do Ribeira - São
Paulo. O ponto de partida do que se pretende aqui discutir diz respeito à teia de produção
cultural (suas redefinições), dentro dos quilombos, a formar as orientações valorativas dos
quilombolas. A tradição, no que se refere às danças, aos rituais de cura, às músicas, às
festividades, à gastronomia, a religião dentro das comunidades étnicas não é uma novidade,
sabemos disso. Ela é algo que acompanha a história de todas as comunidades e se faz um
dos pilares de sustentação desses ambientes. É um item quase obrigatório nos estudos de
comunidades e já foi tematizada de diversas maneiras por uma extensa e prestigiada
literatura. No entanto, o que merece uma interrogação mais detida são as novas produções
culturais e a medida em que cada comunidade pode introduzir rupturas e tornar-se criadora
de diferenças.
São outras as definições, outras as mediações, também outras as abordagens em
que os problemas se colocam. Comunidades com identidades étnicas mostram-se bem
distintas

das

comunidades

isoladas

que

motivaram

tantos

estudos

etnográficos

antropológicos na década de 1970. Isto porque, por um lado, têm sido constantemente
freqüentadas por pesquisadores, representantes de organizações não-governamentais,
jornalistas, políticos, turistas e curiosos, gerando assim ambiências culturais sui generis,
cujos contatos externos tornaram-se cada vez mais densos. Por outro lado, as próprias
relações de trabalho e as relações sociais sempre propícias as quais as comunidades
adentradas às florestas mantém com as cidades. Mais recentemente, o então presidente
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Lula durante o primeiro mandato de seu governo lançou o programa "Brasil Quilombola"
envolvendo 17 ministérios e 05 secretarias especiais que, em parceria com A Política
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, ampliou
a orientação de políticas públicas nas áreas de assistência social, saúde, educação,
habitação, infraestrutura, para as comunidades quilombolas potencializando ainda mais as
imbricações entre as comunidades e os ambientes externos. Além disso, o próprio processo
de reconhecimento jurídico que as comunidades enfrentam, conforme o artigo 68 da
constituição federal, o qual obriga o Estado a emitir título de propriedade aos quilombos,
permitem aos quilombolas todo um universo de contatos com um sugestivo mundo urbano.
Por ultimo, o argumento de que a globalização, tecnologia e informação, em sua capacidade
de alcance atingem mesmo as regiões mais distantes, em que pese vazios e
descontinuidades

destes

espaços;

marcam

décadas

de

estudos

cientificamente

comprovados. Trata-se, portanto, de uma teia de "sistemas especialistas", para usar um
conceito de Giddens (1991), que ativam a "reflexividade" (também uma expressão do autor),
de todos os quilombolas. Especificamente, práticas profissionais e de outros especialistas,
instituições, especialização objetivada em máquinas, mecanismos monetários, que possuem
uma densidade notável nos pólos urbanos, se expandem (para mais ou para menos) às
regiões mais ou menos afastadas das comunidades étnicas e podem impregnar a
experiência da vida cotidiana, os estilos de vida, a esfera do trabalho; uma vez que estes
sistemas mostram-se potenciais dinamizadores da vida social, cabendo aos quilombolas à
decisão objetiva e subjetiva a respeito de suas incorporações. Neste sentido, podemos
imaginar a construção de possíveis realidades. Uma primeira realidade seria onde a
comunidade, de modo geral, duvida da própria ciência, já que a racionalidade científica é
incapaz de conter o fluxo incessante de novas ameaças e riscos. Neste caso, a busca de
alternativas para o autoconfronto com as ameaças

sociais e psíquicas finda a própria

tradição, a religião, os rituais, os folclores, à guisa de contrapor a racionalidade científica.
Uma outra realidade possível seria os estilos de vida quilombola já comprometidos com os
referenciais científicos e tecnológicos, onde os sistemas especialistas são a fonte de
segurança, mesmo que provisória e superficial. O estudo destes fatores indica quais os
indicadores de transformações nestes ambientes constantemente sujeitos a todas as
influências "externas" (GUIDDENS, BECK, LASH, 2012).
Estes questionamentos são importantes porque pode subsumir a produção de
segurança, psíquica e social, aos sistemas especialistas e envolver a ciência e a tecnologia
como instâncias vitais na legitimação da produção de segurança ontológica. Na contramão
deste argumento, a assunção da dúvida - quando se duvida dos métodos científicos - pode
demarcar a fonte legitimadora da reflexividade em comunidades étnicas que estão em
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constante busca por segurança ontológica, ou seja, por sua própria identidade, mas
socialmente aceita.
São produções culturais cognitivas que insurgem diante desse feixe de mediações
desenhadas em um mundo cultural anos luz de distância das imagens de desolação das
comunidades de 45 anos atrás. Significa dizer que as produções culturais comunitárias
acompanham a difusão de uma "heterogeneidade de estilos" que ameaça, por seu caráter
inovador e não tradicional, romper com suas significações socialmente compartilhadas. Os
descendentes de escravos, há muito esquecidos pelo poder público, na medida em que a
tradição cultural vai se esvaindo ou tendo de ser reinventada (LIFSCHITZ, 2006), eles
tomam para sí, enquanto ação coletiva, a responsabilidade de enfrentar as ameaças que
emergem cotidianamente na vida comunitária, esse o segundo ponto a ser notado sobre a
produção da segurança ontológica. Para isso, cabe identificar as estratégias para uma
possível convivência ordenada, as maneiras como a cultura comparece nos processos de
mobilização e se vincula a ação coletiva. Especialmente, cabe perceber os frames
individuais (ALONSO, 2009), ou seja, quadros interpretativos que simplificam e condensam
o

mundo

exterior,

destacando,

codificando

e

selecionando

objetos,

situações,

acontecimentos, experiências e seqüência de ações, que sinalizam a injustiça de uma dada
situação vivida pela comunidade, vinculando-a a símbolos e apresentando como um
problema que requer mobilização. Assim, verifica-se ainda como tem-se inscrito suas
demandas na agenda contemporânea.
Mais fecundo para compreensão sobre comunidades étnicas parece ser um esforço
no sentido de colocar em perspectivas a produção cultural, uma vez que os avanços
comunitários não são baseados propriamente na formação estrutural da ciência, tais quais
as coletividades, pois estes avanços poderiam descaracterizar completamente as
comunidades, dentro dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento territorial.
Essencialmente, estudos sobre os valores produzidos mostram-se apropriados.
Não se pode negar a contradição que se revela nas apreciações da situação
presente: por um lado as comunidades étnicas estão sempre sujeitas às influências de um
mundo em constante transformação; por outro, são dependentes da preservação da tradição
cultural, até mesmo por causa dos critérios de exigência para o processo de seu
reconhecimento jurídico e acesso aos programas sociais do governo. Neste sentido, os
mesmo sistemas especialistas que podem legitimá-las enquanto categoria política e jurídica,
esses sistemas, que expressam valores modernos e contemporâneos, às desafiam,
involuntariamente, em sua capacidade de preservar-se vinculadas à tradição, com poucas
influências externas. Na ordem dos fenômenos, as mudanças não são nem súbitas, nem
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total, nem criadora de um corte imediato e consciente. Marx tinha razão ao dizer: "a tradição
pesa com uma carga muito pesada no cérebro dos vivos ( apud BALANDIER, 79).
O assunto aqui abordado trata de um campo de pesquisa e uma perspectiva de
análise que podem ser encontrados com variações importantes entre os autores. São vários
os autores que chamam atenção para as comunidades, como Tonnies (1995), que procura
caracterizar qual o papel dos agentes externos, como o "mercador", diante da dinâmica
comunitária em contextos de modernização; Willems (1996) que tenta discutir o conceito de
individualização e suas novas alternativas de ação que se apresentam ao grupo social em
fases de transição. Dentre os brasileiros, Antonio Candido (1960) revela preocupações com
as comunidades e o senso de problemas que afligem o caipira nessa fase de transição (p.
11), e ainda sobre as comunidades de modo geral que tenderiam a ser sucumbidas pela
modernidade, uma vez que os desajustes se resolvem, cada vez mais, pela migração
urbana, com abandono das atividades agrícolas e passagem a outro universo de cultura
(p.248). Octavio Ianni (1961), na mesma linha de pensamento, sugere o fim das
comunidades diante da lenta mas sistemática destruição da civilização agrária no Brasil,
devido ao nascimento e a expansão do mundo urbano-industrial (p.109). Também pesquisas
e etnografias em comunidades quilombolas vem sendo realizadas por Lifschitz (2007), no
Brasil e na América Latina, acerca dos agentes externos que promovem a cultura
quilombola revitalizada, porém, sem perder sua tradição, no sentido de perceber uma nova
experiência econômica, onde a economia atravessa uma fase cultural.
Contudo, a forma como os sistemas especialistas atuam sobre as comunidades
parece ser questão que precisa ser bem elucidada. Será importante prospectar sobre a
produção cultural a partir destes contatos entre a comunidade e esse feixe de mediações
que desenha os sistemas especialistas, frente ao desafio ininterrupto de manter
significações compartilhadas dentro da comunidade. Mais concretamente: o modo como se
relacionam produção cultural contemporânea, segurança ontológica e ação coletiva, em
lugares onde a produção de significados é condição para sua existência, no sentido de
perceber os elementos culturais que fazem prosperar. A grande questão parece ser
perceber as medidas em que é possível a heterogeneidade de estilos, e suas influências,
dentro de uma dinâmica onde se busca o aprimoramento, e condicionado a produção de
significados compartilhados. Diante disso, a verificação das novas estratégias de ação
coletiva, que, supõem-se, tornaria a heterogeneidade de estilos, posssíveis.
As mediações variadas entre comunidades étnicas e sistemas especialistas,
característicos do mundo moderno, ou o nome que se queira para designar os avanços da
ciência e da tecnologia, vem se processando de um modo que interfere de longa data na
experiência da vida cotidiana dentro das comunidades. Frente a um processo global onde é
cada vez maior a libertação da ação em relação a estrutura, os quilombolas são chamados à
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refletirem e agirem no sentido de reformular e usar seus recursos para inovar. Nos vemos,
hoje, face ao desafio de construir um espaço conceitual distinto do que vigora e pelo qual a
discussão se processa sob o ângulo das chamadas comunidades tradicionais. Exigência de
mudança de registros e deslocamentos de referências para descrever essas situações e
situá-las no plano de atualidades em que se inscrevem. As relações variáveis entre
produção cultural contemporânea, segurança ontológica e ação coletiva sob circunstâncias
de necessidade de preservar sua tradição étnica, se as comunidades buscam
reconhecimento comunitário jurídico e político, constituem um fenômeno na experiência
contemporânea. No centro do debate está justamente a medida pela qual a
heterogeneidade de estilos leva ao aprimoramento em ambientes condicionados à produção
de significados compartilhados. A produção cultural contemporânea pode eleger-se como
instância vital na legitimação destas comunidades, como potencial para recursos de
desenvolvimento, como instrumentos de luta de efeitos políticos progressivos, como
dinamizadores das demandas comunitárias.
O presente trabalho baseia-se em pesquisa de campo, a ser realizada em
comunidades quilombolas que circundam o Vale do Ribeira - SP, escolhidas por
amostragem, atravessadas por este tipo de dinâmica em que os moradores se vêem sob a
influência de sistemas especialistas, e analisadas através da experiência cotidiana, onde
são tomadas decisões, feitas escolhas, num plano essencialmente privado da existência,
onde as ameaças individuais se desdobram em inúmeras questões. Efeitos culturais
relevantes podem emergir do território local e é neste sentido que se mostra a importância
de pesquisas etnográficas que devem cumprir um papel desvelador sobre produção cultural.
Esta é uma discussão de fôlego que está em andamento. Por ora, apresentaremos
aqui uma breve contextualização sobre estas comunidades, através de dados bibliográficos
de um diagnóstico socioeconômico e ambiental. Antes, abordaremos rapidamente algumas
questões que definem a investigação empírica e teórica desta pesquisa.

Produção cultural e seus sentidos

De partida, será importante se deter sobre a reflexividade que ocorre entre produção
cultural, segurança ontológica e ação coletiva, que parece estar no centro das discussões
da modernidade reflexiva.
A teoria da modernidade reflexiva recupera em parte a noção de dialética do
esclarecimento, de Horkheimer e Adorno, lembremos, em que a razão, inicialmente
emancipatória da ordem estática pré-moderna voltou-se em seguida sobre si mesma.
7
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Contrária as abstrações implícitas das versões modernistas e pós-modernistas, a ideia de
modernidade reflexiva sugere uma aplicabilidade imediata, e neste sentido, Beck e Giddens
perguntam: o que acontece quando a modernidade, lúcida de seus excessos, começa a se
assumir como objeto de reflexão? A resposta é a autorreflexividade, enquanto um
desenvolvimento imanente do próprio processo de modernização, pré-requisito para mais
desenvolvimento econômico, social, político, no qual os indivíduos, menos controlados pela
tradição, serão cada vez mais livres para estarem em oposição às conseqüências da
modernização. Diferente do início da modernidade onde os indivíduos poderiam ser
subjugados, a modernidade reflexiva envolve a capacitação dos indivíduos, e abre
possibilidade de subjetivação autônoma em relação aos seus ambientes naturais, sociais e
psíquicos, sob um ângulo diferente do que foi discutido por Foucault nos conceitos de
atomização, normalização e individualização (BECK, GUIDDENS, LASH, 2012).
Reflexividade: existem duas formas de reflexividade, a primeira se refere a
reflexividade estrutural, em que a ação, libertada das restrições da estrutura social, reflete
as regras e os recursos destas estruturas, reflete-se nas condições sociais da existência; a
segunda, refere-se à autorreflexividade, onde a ação reflete-se a si mesma, e as
transformações das narrativas de vida e dos relacionamentos ocorrem em direção ao
monitoramento autônomo (LASCH, 2012). Enquanto nos discursos de Foucault são tratadas
as estruturas que regulam a ocorrência sistemática de atos de fala sérios, a
autorreflexividades são impulsionadas por sistemas especialistas que têm um escopo muito
mais extenso. Eles se referem às práticas profissionais e de outros especialistas; podem se
referir a especialização objetivada em máquinas; ou em outros sistemas objetivos como
mecanismos monetários e tem um forte aspecto institucional. Compreender os quilombos
por meio de uma reflexividade estrutural poderia significar a presunção de uma
transformação intencional e inevitável. Não podemos esquecer que a manutenção da
tradição quilombola é condição de sua existência. Assim, optamos por estudar a
autorreflexividade comunitária, algo mais melindroso dentro do processo de reflexividade,
mas que pode indicar, a partir do processo de mudança global, a afirmação dos valores
culturais tradicionais.
O processo de reflexividade inicia-se concomitante ao processo de individualização,
de acordo com Beck e Giddens, autores que fundamentam a teoria crítica e são parte das
referências deste trabalho. Individualização significa: primeiro, a desincorporação, e,
segundo, a reincorporação dos modos de vida da sociedade industrial por outros novos
modos, em que os indivíduos devem produzir, representar e acomodar suas próprias
biografias. A desincorporação e reincorporação não ocorrem por acaso, mas sob as
condições gerais do Estado de Bem-Estar Social, na sociedade desenvolvida de trabalho
industrial (BECK, 2012). Dito de outra maneira, trata da desintegração das certezas da
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sociedade industrial, assim como a compulsão para encontrar e inventar novas certezas
para si e para os outros que não a possuem. Dos efeitos colaterais e das ameaças
cumulativamente produzidas pela sociedade industrial surge a sociedade de risco, que forja
uma modernização reflexiva em toda os lugares onde se defrontam as ameaças que não
foram absorvidas pelo industrialismo e o modelo clássico de sociedade industrial, cujos
ícones de progresso são o capital, a tecnologia e o mercado. As comunidades quilombolas,
na maioria das vezes esquecidas pelo poder público, expõem basicamente a dinâmica deste
autoconfronto, expõem momentos de rupturas potenciais que ameaçam os limites reais de
segurança dos indivíduos e instituições, pressupõe este procedimento de intervenção crítica
sobre o mundo, a partir do cultivo de uma subjetividade que se pretende autônoma frente a
um mundo que se torna cada vez menos confiável. As comunidades acompanham a
modernidade e evocam a crítica e o julgamento subjetivo em busca de segurança.
Longe de querer adequar as comunidades a uma teoria, o fato é que no centro dos
debates atuais está justamente o lugar da tradição comunitária sob a lógica de todas as
influências externas, aceleradas pela tecnologia e estruturas de informação. Não se trata de
perceber a afirmação ou extinção da tradição, a reinvenção das danças, crenças, folclores,
gastronomia comunitária, a corroborar com jogo (ou teatro) que leva a preservação por meio
das redefinições entre política econômica e cultural. Está em discussão aqui o limite de se
introduzir rupturas e diferenças e continuar ocupando o lugar de legitimidade histórica, para
comunidades tradicionais.
Importa esclarecer que a reflexividade tem como objetivo principal atingir a
minimização da insegurança em um contexto onde "as instituições afundaram em seu
próprio sucesso" (MONTESQUIEU, apud BECK, 2012:11). Especialmente Giddens trata da
minimização da insegurança ontológica, a qual leva a busca de maneiras para enfrentar as
ameaças, não tanto ambientais, mas psíquicas e sociais, e continuar mantendo níveis
relativos de ordem e estabilidade em nossa personalidade, refletidos na sociedade. Mas o
próprio autor também adverte: "as conseqüências da reflexividade podem desavisadamente
resultar em novas inseguranças, em novas formas de subjugação" (apud LASCH,
2012:172).
Os perigos potenciais que rondam as comunidades de remanescentes de escravos
referem-se, na maioria, a sua legitimidade, visibilidade e importância frente ao poder público,
bem como ao fato de que aqueles que residem nas comunidades étnicas são conscientes
das ameaças de estarem fora destes ambientes. Basta observar o acúmulo de processos
para o reconhecimento jurídico que estão em andamento, ou já foram concluídos pelo
Instituto de Terras do Estado de São Paulo - ITESP.
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A tese da modernidade reflexiva tem como suposição básica a libertação da ação em
relação à estrutura. Porém, esta não é uma perspectiva generalista. O que faz com que
alguns se vejam nestas condições, conforme Giddens e Beck, depende do lugar do agente
dentro do modo de produção, pois o fato das regras e recursos não controlarem mais os
trabalhadores faz com que os agentes possam reformular e usar essas regras e recursos
em uma variedade de combinações para, cronicamente, inovar. Schott Lash defende que o
que sustenta esse processo são as estruturas de informação que, quanto mais ampliadas,
desencadeiam todo o processo de reflexividade. O fato é que processos culturais são
raramente processos de mudança metodicamente planificados e controlados, as
planificações centrais de produção de cultura vão dando lugar a iniciativas descentralizadas,
que pela diversidade de suas formas, promovem a originalidade do lugar. Os processos
culturais não são rigorosamente fixos de modo que todos os lugares estejam em constante
atualização cultural e devam passar pelas mesmas etapas. Neste sentido, estudos em
comunidades étnicas permite perceber também o que existe de autenticidade no lugar e nas
pessoas, uma vez que desafia a percepção da cultura construída ali através da história e
incorporada nos gestos simples.
Sobre os mecanismos que põem em prática a reflexividade comunitária cabe pensar a
respeito do variado grau de contato que os quilombolas mantêm com os sistemas
especialistas e suas incorporações. O que está em questão basicamente são os
mecanismos legitimadores da reflexividade comunitária. De um lado, põe-se em questão as
soluções científicas em favor da dúvida e se exerce, predominantemente, uma crítica aos
sistemas especialistas e uma afirmação dos aspectos não científicos (a tradição, religião) na
busca por segurança ontológica – este, um posicionamento de Beck. De outro lado – esta,
uma ideia de Giddens - a ação reflexiva como procedimento baseado nos sistemas
especialistas, onde o conhecimento científico tem substituído a tradição no movimento de
busca dos indivíduos por fontes de segurança ontológica. Pois é nesse plano que se
reconhece as fontes legitimadoras da reflexividade comunitária.
Ambos os lados pressupõem um procedimento de intervenção crítica sobre o mundo
a partir do cultivo de uma subjetividade. Portanto, a produção cultural é entendida aqui sob
uma perspectiva cognitiva, que pode vir a ser ações para mobilização coletiva. Cultura:
entendida sob orientações valorativas, sob o aspecto da psicologia cognitiva, e a produção
de frames, ou seja, quadros interpretativos que simplificam e condensam o mundo exterior,
destacando, codificando e selecionando objetos, situações, acontecimentos, experiências,
seqüências de ações, que reduziriam a complexidade social a níveis manejáveis pelo
indivíduo comum, sinalizando injustiças de uma dada situação, vinculando-a a símbolos e
apresentando-a como um problema que sugere ação coletiva, intencional (SNOW &
BENFORD apud ALONSO, 2009). A verificação de possíveis manifestações para a ação
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coletiva responde parte de questões referentes a segurança ontológica, bem como apontam
os indicadores que explicam quais as estratégias possíveis frente ao assédio permanente da
heterogeneidade de estilos (que surge a partir da teia de mediações da comunidade). Neste
ponto, nada mais desafiador para a unicidade de uma comunidade quanto a renovação dos
processos culturais e o desafio de viver de forma mais próspera os homens que habitam
uma cultura transformada pelo espírito racional e científico. O estudo sugere a questão
sobre o lugar da tradição frente as mudanças sociais, afetadas por aspectos exógenos e
endógenos.
A análise proposta se faz, portanto, sobre a produção cultural e suas possibilidades
para os desafios da modernidade reflexiva, para manter níveis de segurança ontológicas. A
produção cultural refletida nos valores, tendo em vista compreender a cultura amplamente
no que se refere também a apreensão dos estilos, podendo estabelecer consensos
potencialmente políticos.
Seguem os dados breves e preliminares da pesquisa.

Posto de observação I: algumas informações sociais e ambientais de Comunidades
Quilombolas do Vale do Ribeira

Registros de um caderno de anotações a partir de uma modesta pesquisa
bibliográfica. O Vale do Ribeira possui ao todo 16 comunidades quilombolas3 distribuídas em
uma região mais ou menos triangular ao Estado de São Paulo, e que compreende as
extremidades dos municípios de Barra do Turvo (sentido sul), Registro (região central) e
Itaóca (região oeste do Vale).
Tais comunidades quilombolas localizam-se, em sua maioria, em regiões adentradas
à mata e à natureza, embora, algumas estejam mais próximas ao perímetro urbano e outras
mais afastadas, contudo, não são isoladas dos contatos com as cidades. Mudanças
vinculadas principalmente às tecnologias de informação e comunicação, o acesso aos
programas sociais do governo, meios de transportes; são fatores que aproximam as
comunidades com os centros urbanos. Neste sentido, se resistentes aos processos de
mudança no que concerne ao multiculturalismo de valores, onde vários estilos convivem no
mesmo espaço; as comunidades não imunes a isso, e sua localização geográfica é um fator
de mediação para processos de mudança, para mais ou para menos, efeitos dos vínculos
estabelecidos com o meio urbano. O contato com os quilombolas começou há cerca de três
3

Andrade, Ana Maria; Tatto, Nilto. Inventário cultural dos quilombos do Vale do Ribeira. São Paulo:

Instituto Socioambiental, 2013.
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anos por causa da faculdade onde atuo como professora e coordenadora de curso de
graduação, em Serviço Social, em Registro-SP. Ao longo destes anos alunos, professores
do curso, e eu, recebemos incontáveis visitas dos carismáticos quilombolas, que costumam
ir à faculdade para participar de palestras, como palestrantes ou ouvintes, ou simplesmente
realizar rodas de conversas ora animadas por músicas e danças típicas africanas.
Durante esses anos, nossos contatos têm sido principalmente com os quilombos
situados mais próximos à cidade de Registro. No entanto, temos conhecido alguns
representantes de comunidades mais afastadas por causa de uma rede de relações sociais
que existe entre os próprios quilombolas, e que coincide, por exemplo, durante nossos
encontros, estes últimos estarem simultaneamente recebendo a visita de representantes de
comunidades mais afastadas. Desta forma que conhecemos melhor os quilombos mais
próximos e, em parte, alguns daqueles mais afastados.
Ao mesmo tempo em que somos visitados inúmeras vezes pelos quilombolas dentro
da instituição de ensino, o curso de Serviço Social tornou-se freqüentador assíduo das
comunidades. Inicialmente visitávamos com o objetivo de conhecer seu modo de vida,
estabelecendo um nexo com o conteúdo teórico do curso. Depois, passamos a visitá-los e
ser visitados por eles mais por amizade, uma vez que a esta altura, após tantos encontros
alegres, nossas simpatias recíprocas já havia se fortalecido. Em 2014 formamos um grupo
de estudos para analisar as condições de vida e desigualdades sociais que permeavam as
comunidades quilombolas. Na oportunidade, nossa motivação inicial foi a de que as
comunidades costumam viver em condições bastante precárias, algumas mais do que
outras, dependendo da integração social e econômica com o poder público, e queríamos
compreender esse processo. Contudo, durante estes anos de conversas e visitas recíprocas
fomos percebendo um paradigma: apesar da precária condição social e econômica em que
a maioria dos quilombos encontravam-se, todas as dificuldades de pobreza e miséria, eles
parecem não querer falar sobre isso, mas mostram-se muito animados quando o assunto é
sobre cultura, suas músicas, suas danças, sua poesia, suas crenças, suas habilidades em
lidar com a tecnologia, seus esclarecimentos sobre feminismo, meio ambiente, preconceito,
os jovens da comunidade que dançam hip-hop, as adolescentes que sabem as músicas do
momento. Foi então que fui assimilando aquilo que o professor Fernando Mourão dizia em
suas aulas “os africanos são felizes em falar da sua cultura”. Percebi que nossas conversas,
entre acadêmicos e os miscigenados quilombolas, em todo o universo de diálogos que
tivemos, por vezes, o assunto principal havia sido a reafirmação dos valores culturais
quilombola. Não preciso dizer que o projeto inicial com os alunos sobre acesso a bens e
serviços nos quilombos vem degringolando.
As comunidades do Vale sempre mantiveram relações sociais e econômicas com os
pequenos núcleos urbanos e regionais, com os grandes proprietários rurais e autoridades
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locais. Mesmo estando em locais com certo isolamento geográfico, nunca viveram
descontextualizados, ora atuando como fornecedores de bens alimentícios, ora na qualidade
de meeiro, de pequeno produtor e de empregado de fazendeiros4.
A formação dos quilombos é resultado da resistência à escravidão, onde desde o
início os negros refugiavam-se na mata, formando os quilombos. Os primeiros negros
trazidos ao Brasil vinham de várias regiões da África, onde grupos de culturas diversas eram
capturados e enviados ao tráfico negreiro. O Vale do Ribeira é a região do Estado de São
Paulo onde se encontra a maior parte das comunidades quilombolas. O motivo é que no
Vale se concentram um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica do Brasil e se abrigam
várias comunidades locais e tradicionais, quilombolas, indígenas, caiçaras, e agricultores
familiares. Frente ao exposto, é preciso considerar que existem conflitos de sobreposição
entre territórios tradicionais destas populações com parques estaduais e áreas protegidas. O
governador do Estado de São Paulo na década de 1980, visando implementar suas políticas
de desenvolvimento rural começou a se apoiar nas organizações sociais existentes na
região. Setores da igreja católica incentivavam as organizações rurais existentes, para que
permanecessem nas terras que já ocupavam há várias décadas. Com relação as
comunidades quilombolas, esse processo se deu com a motivação de seus integrantes a se
organizarem em associações comunitárias, uma vez que essa era uma exigência do Estado
para obtenção de terras.
Muitas populações rurais que habitam atualmente o Vale possuem somente a posse
da terra, em muitos casos, sem os documentos jurídicos que comprove seu seus direitos de
posse. Neste contexto fundiário se insere as populações tradicionais.
O Vale do Ribeira caracteriza-se por ter sido uma das primeiras e mais intensamente
exploradas regiões brasileiras no período colonial e imperial. O vale conta com uma
população de 411.500 habitantes, mais da metade nas zonas rurais, e a principal via de
acesso à região é a Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), que liga São Paulo ao Paraná. A
região guarda a maior parte remanescente de mata atlântica preservada no Brasil, onde dos
7% que restam em território nacional, 21% estão localizadas no Vale do Ribeira.
Atualmente a definição de comunidade quilombola é comunidade negra rural habitada
por descendentes de africanos escravizados, com laços de parentescos, que vivem da
agricultura de subsistência, em terra doada, comprada ou secularmente ocupada por seus
antepassados, os quais mantém suas tradições culturais e as vivenciam no presente com
suas histórias e seu código de ética, que são transmitidos oralmente de geração em
geração. A palavra quilombo é originária do idioma africano quimbundo, que significa o
4

As informações que seguem tem como fonte principalmente Agenda Socioambiental de

Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira, 2008.
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mesmo que sociedade formada por jovens guerreiros que pertencem a grupos étnicos
desenraizados de suas comunidades.
A produção de banana e extração de palmito juçara são as principais fontes
econômicas da maioria das comunidades tradicionais do Vale do Ribeira.
A organização político-social que advêm do processo de desenvolvimento destas
comunidades teve início na década de 1980, com trabalho de base realizado pela Comissão
da Pastoral Terra (CPT). A questão quilombola foi inserida no cenário da política nacional
com a Constituição Federal de 1980, que instituiu em seu Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias o artigo 68: "aos Remanescentes das comunidades dos
Quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva,
devendo o Estado emitir-lhe os respectivos títulos". A constituição reconhece ainda, em seus
artigos 215 e 216, a proteção às manifestações culturais afro-brasileiras e o reconhecimento
do patrimônio cultural brasileiro, no qual se inclui o tombamento de documentos e sítios
detentores de reminiscências históricas de antigos quilombos. O processo de titulação da
propriedade quilombola conta com o reconhecimento de seus costumes e tradições
herdadas dos antepassados.
Conforme dados do ITESP, até 2007 foram reconhecidas no Estado de São Paulo 21
comunidades de descendentes de escravos. Das quais 15 estão localizadas no Vale do
Ribeira, e destas, 06 foram tituladas. Outras 10 se encontram em fase de reconhecimento.
São ao todo 59 as comunidades existentes na porção paulista do Vale do Ribeira.
A população estimada de quilombolas na região do Vale é de 2.600 pessoas. A maior
parte das pessoas, 62 %, possui menos de 30 anos, o que caracteriza uma população
majoritamente formada por jovens - apenas 36,5 % possuem acima de 30 anos.
O sustento das famílias quilombolas (dentre 14 comunidades verificadas) vem
sobretudo dos benefícios e auxílios do governo, como bolsa-família, renda-cidadã,
aposentadoria. Em seguida está a venda de banana, a mais importante fonte de renda para
a maioria das famílias. O artesanato, tanto o tradicional quilombola quanto o feito de pano,
também é uma importante atividade de geração de renda, complementar a renda mensal.
Quanto as ocupações profissionais, quase metade da população, 41%, exerce o trabalho do
cultivo da terra, mas também são numerosos os estudantes, cerca de 15%, dada a alta
porcentagem de jovens que habitam o lugar. As funções de diarista, pedreiro, monitor
ambiental, costureira, barqueiro, artesãos, entre outras, perfazem 4,1 % da população total.
Serviços como de saúde são prestados à comunidade e é oferecido pelo município
em que se encontra a comunidade, por meio do programa de saúde da família (PSF).
Porém, nem todas as comunidades possuem um local adequado para que o atendimento
médico seja realizado. Dentre 14 comunidades, apenas 06 possuem posto de saúde em
funcionamento. Freqüentemente faltam medicamentos e recursos humanos para o
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atendimento nas localidades. Nas comunidades quilombolas somente existem escolas
municipais que oferecem o ensino infantil e o ensino fundamental. Por isso, as comunidades
servem-se das escolas existentes em seus respectivos municípios. Atualmente estima-se
que 18 jovens quilombolas estejam cursando uma universidade.
Encerra-se aqui, e assim, um breve relato das condições quilombolas para uma
discussão que pretende aprofundar-se na medida em que houver o desenvolvimento dos
estudos.

Considerações Finais

A humilde questão que se coloca trata-se por um estudo sobre o cotidiano das
comunidades étnicas que pode revelar, entre outras possibilidades, por um lado,certa
pluralidade de valores, onde a prática da tradição cultural ocupa lugar importante, mas
soma-se às representações globais, não menos importantes, como questões ambientais,
feministas, questões raciais e sexuais; personificadas na arte e no espírito de maneira
multicultural, sem que nenhum destes aspectos se sobreponha; por outro lado, a expressiva
manifestação da tradição étnica enraizada, também personificadas na arte e no espírito.
Sendo assim, a relação entre produção cultural em comunidades étnicas, segurança
ontológica e ação coletiva será pensada aqui no que se refere a cultura e sua
expressividade, sua visibilidade, legitimidade, consensos, assimilação, seu caráter
homogêneo e heterogêneo, seus efeitos e sua importância para construção da confiança
comunitária. Na medida em que ganha força a cultura enquanto expressão da vontade
contra a ruptura e dominação, mais potencialmente aproxima-se de luta política ideológica e
não coercitiva, no combate aos antagonismos e pela afirmação de classe.
Este estudo interroga o modo como estas comunidades têm-se transformado, as
causas externas e internas que provocam suas mudanças no que tange as manifestações
dos valores culturais e estilos. Pretende-se com isso analisar a vida cultural estimulante que
reproduz comunidades étnicas, sobretudo, testar a produção cultural como um exercício
ideológico não coercitivo, bem como a multiplicidade cultural enquanto mecanismo contra a
ruptura e a dominação e, ainda, por reflexos da própria pesquisa, entender o lugar de
importância que ocupa a esfera cultural frente as esferas social e política, em uma possível
distinção entre elas, diante da necessidade que as comunidades étnicas têm em reproduzirse.
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IX Encontro da ANDHEP - Direitos Humanos, Sustentabilidade, Circulação Global
e Povos Indígenas. De 25 a 27/05/2016, UFES, FDV, UVV. Vitória (ES)

A comunicação como direito humano fundamental: avanços e limites dos
movimentos sociais contemporâneos no Brasil1
Fragoso, Mariana Pitasse2

Resumo:
Este artigo tem como objetivo discutir o papel dos movimentos sociais
contemporâneos na luta pelo reconhecimento da comunicação como direito humano
fundamental. Enquanto a luta pela garantia de outros direitos sociais parte da ideia já
enraizada na sociedade de que tais questões são de fato direitos humanos, o direito à
comunicação aparece frequentemente como uma evolução dos conceitos de liberdade
de expressão e do direito à informação. Mesmo que haja vários movimentos sociais se
articulando na militância pela democratização dos meios de comunicação, não há
ainda um reconhecimento da comunicação como direito humano fundamental. Essa
compreensão é necessária como meio estratégico dos movimentos sociais para
popularizar seu acesso, produção e divulgação de informações e ideias, além da luta
pela construção de uma sociedade de reconhecimento e efetivação de direitos.
Entendendo a conquista de direitos como, em geral, provinda do reconhecimento de
determinada demanda social, este artigo pretende debater sobre os avanços e limites
do trabalho dos movimentos sociais que militam pela democratização da comunicação
no Brasil. A comunicação, nesse sentido, se mostra como instrumento de luta política,
ao mesmo tempo em que é meio em que se discute e concretiza a legitimação dos
movimentos sociais pela democratização da comunicação e exercício da cidadania.
Palavras Chave: Comunicação; Direito Humano; Cidadania.

1. Introdução
No ano de 2016, o Brasil vive uma grave crise política, cercada por grande
polarização e instabilidade, que divide opiniões no país. A Presidenta Dilma Rousseff
enfrenta um processo de impeachment em que é acusada de cometer “pedaladas
fiscais” para cumprir metas orçamentárias. Por um lado, os autores do pedido dizem
que o Tesouro atrasou repasses para bancos que financiam despesas do governo benefícios como o Bolsa Família e o seguro-desemprego. Os beneficiários receberam
1
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tudo em dia, pois os bancos assumiram os pagamentos dos programas sociais. Com
isso, o governo registrou um alívio temporário no orçamento, mas a dívida com os
bancos cresceu.
Em contrapartida, a presidente Dilma Rousseff e setores da sociedade civil
afirmam que o processo de impeachment em curso é uma tentativa de derrubar o
governo e a democracia ilegalmente, já que vai de encontro com as normas
democráticas estabelecidas na constituição pelas eleições direitas. A Advocacia-Geral
da União argumenta que não houve irregularidades na manobra de atraso de
pagamentos a bancos públicos e afirma que o procedimento já foi realizado
anteriormente pelos governos Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.
Diante da denúncia, o processo foi aberto na Câmara dos Deputados, pelo
então presidente da casa Eduardo Cunha. Durante a votação sobre a continuidade do
processo no Senado Federal, cada um dos 511 deputados teve até 10 segundos para
contar em rede nacional por que Dilma Rousseff deveria ou não ser afastada da
Presidência. Pedaladas fiscais, crimes de responsabilidade fiscal, improbidade
administrativa, os argumentos que justificavam o impeachment, quase não tiveram vez
no microfone. Segundo levantamento feito pela revista Superinteressante3, entre os
que votaram a favor, a maioria utilizou como justificativa a família e o Brasil. Já entre
os que se posicionaram contra fundamentaram seu votos

contra o golpe e pela

democracia.
Enquanto o processo se encaminha para julgamento do Supremo Tribunal
Federal (STF), após ser aprovado também no Senado Federal, o debate sobre a
política nacional se expande pelas casas, pontos de ônibus, agências bancárias, bares
e filas de supermercado. Entre discussões acirradas e conversas despretensiosas, os
dois diferentes discursos se chocam no cotidiano pautado principalmente pelas
notícias veiculadas na grande mídia.
As empresas de comunicação – algumas proprietárias, simultaneamente, de
redes de televisão aberta e fechada, emissoras de rádio, jornais, revistas e portais na
Internet - lideram, sobretudo desde o início da Operação Lava Jato, uma campanha de
oposição, que tem funcionado como alavanca-chave de poder do movimento de
deposição da presidente Dilma Rousseff, por impeachment.
No dia 16 de março, uma edição estendida do Jornal Nacional, da Rede Globo,
foi dedicada apenas a interpretar gravações sigilosas de Lula e da presidente Dilma,
parte de investigações da Polícia Federal liberadas diretamente pelo juiz federal
3

O levantamento “As palavras mais populares na votação do impeachment” está disponível
online
em:
http://super.abril.com.br/cotidiano/as-palavras-mais-populares-na-votacao-doimpeachment.
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Sérgio Moro. Nas redes sociais, o Jornal Nacional foi um dos assuntos mais
comentados, principalmente no Twitter, em que a maioria das postagens fazia críticas
à “cobertura manipuladora promovida pela emissora”.
Entre as várias manchetes de jornais que também expõe de forma tendenciosa
os conteúdos relacionados ao processo de impeachment, estão as capas
emblemáticas do jornal O Globo com a cobertura das primeiras grandes
manifestações contra e pró impeachment, que aconteceram em 13 e 18 de março.
Sobre os protestos do dia 13: “Brasil vai às ruas contra Lula e Dilma e a favor de
Moro”. Sobre o dia 18: “Aliados de Lula e Dilma fazem manifestações em todos os
estados”. Ou seja, no domingo 13 foi “o Brasil” que foi às ruas. Na sexta, “os amigos
de Lula e Dilma”. Na página seguinte, o editorial do Globo defende o golpe
abertamente: "O impeachment é uma saída institucional da crise".
Semanas depois, o jornal A Folha de São Paulo publicou também um editorial,
chamado “Nem Dilma nem Temer”, expressando que a presidente eleita “perdeu as
condições de governar o país”. Dilma é descrita como “o obstáculo à recuperação do
país”, além disso, o jornal afirma que a maioria da população quer impeachment:
“Formou-se imensa maioria favorável a seu impeachment”. Por fim, destaca o respeito
pleno à imparcialidade e à pluralidade.
O Estado de São Paulo, por sua vez, estampou o editorial “O asceta de
Guaranhuns”, em que diz ser “notável o atrevimento com que o personagem [Lula],
que ficou rico na política, se apresenta como monopolista das mais pristinas virtudes”.
Segundo levantamento feito pela jornalista Cileide Alves4, comparando os editoriais
dos três maiores jornais do país – O Globo, Estadão e Folha - nas crises de 1964,
1992 e 2016, há vários elementos que a aproximam a cobertura da mídia hoje com a
anterior ao golpe militar.
De acordo com a pesquisa, desta vez, os jornais não tentaram fazer apenas a
crônica dos fatos jornalísticos, eles mesmos se tornaram porta-vozes dos setores que
defendem o impeachment, tomando partido a favor de um dos lados. O Estadão
publicou 83 editoriais sobre o tema, entre janeiro e abril de 2016, enquanto O Globo
apresentou 29 editorais no mesmo período e a Folha publicou 23 editoriais fazendo
duras críticas ao governo e seus aliados.
Além dos conteúdos explicitados acima, tantos outros foram veiculados
repetidamente no noticiário diário dos últimos meses, confirmando dia a dia a postura
afirmativa da grande mídia, que trabalhou mais como partido político do que como
4

A pesquisa intitulada “Jornais apoiam o impeachment?” foi publicada no site do Observatório
da Imprensa, em 30 de abril de 2016. Pode ser acessada pelo link:
http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-debates/jornais-apoiam-o-impeachment-dedilma/
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meio de comunicação informativo. Nesse sentido, como lembra Perseu Abramo
(1988), os órgãos de comunicação agem como se também recebessem mandatos de
representação popular quando não se proclamam explicitamente representantes do
povo. Oscilam entre se autossuporem detentores da vontade divina ou mandatários do
povo, e confundem o consumo dos seus produtos, ou índice de tiragem e audiência
com voto popular depositado na urna.

É sustentável a afirmação de que os órgãos de comunicação se
transformaram em novos órgãos de poder, em órgãos políticos
partidários, e por isso que eles precisam recriar a realidade onde
exercer esse poder, para recriar a realidade, eles precisam
manipular informações. A manipulação, assim, torna-se uma
necessidade da empresa de comunicação, mas como a empresa
não foi criada nem organizada para exercer diretamente o poder,
ela procura transformar-se em partido político. Aliás, os grandes
e modernos órgãos de comunicação, no Brasil, parecem-se
efetivamente muito com partidos políticos. (ABRAMO apud
GUARESCHI, 2013: 72)
Em consonância, uma categórica carta5 endereçada à presidente brasileira,
Dilma Rousseff, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) da
Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que o processo carece de provas. A
secretária- executiva da Cepal que assina a carta, Alicia Bárcena, diz ainda que a
presidente é alvo de uma ofensiva midiática que já a condenou previamente.
Para nós é violento que hoje, sem julgamento nem provas, tendo
como base vazamentos e uma ofensiva midiática que já a
condenou, se tente demolir sua imagem, seu legado, ao mesmo
tempo em que se multiplicam os empenhos de destruir a
autoridade presidencial e interromper o mandato entregue pelos
cidadãos nas urnas. (Carta da Cepal à presidente Dilma
Rousseff, 2016)
No caminho contrário à postura dos veículos de mídia nacionais, a imprensa
internacional fez uma cobertura menos parcial e mais justa dos últimos
acontecimentos.

Uma

reportagem

publicada

no

jornal

britânico

“The

Independent'' acusa a imprensa brasileira de ser muito partidária e causar danos ao
processo político do país. Segundo o jornal, a mídia nacional distorce e manipula a
cobertura jornalística da crise política, dando vantagem à oposição à presidente Dilma
Rousseff.
5

A carta pode ser acessada na íntegra em:
www.operamundi.uol.com.br/conteudo/babel/43917/cepal+manifiesta+su+preocupacion+ante+
amenazas+a+la+democracia+brasilea.shtml
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Sobre o episódio da votação na Câmara dos Deputados, a rede britânica BBC
Internacional transmitiu a sessão parlamentar, do dia 17 de abril, em tempo real. As
justificativas para abertura do processo usadas pelos parlamentares foram seguidas
de uma análise sobre a ausência de argumentos relacionados às acusações feitas à
presidenta nos discursos dos parlamentares.
Já o canal Euronews destacou: “O presidente da Câmara brasileira, Eduardo
Cunha, que conduz a votação no dia de hoje, é acusado de corrupção e alvo da Lava
Jato”. A Al Jazeera esclareceu, ao vivo, antes da confirmação da abertura do processo
que “milhares de pessoas estão nas ruas, divididas; enquanto há quem comemore,
são muitos os brasileiros e brasileiras que denunciam um golpe em curso”. A revista
alemã Der Spiegel, por sua vez, optou por descrever a votação da Câmara dos
Deputados como “a insurreição dos hipócritas”.
Na América Latina, o colombiano El Espectador também destacou a falta de
argumentos dos deputados durante a votação, apontando que falas com cunho
religioso e até mesmo contra “o comunismo” foram feitas de forma descontextualizada.
O La Nación, da Argentina, afirmou que a crise política está longe de acabar e apontou
que o país tem uma presidência “na porta da saída de emergência, um Congresso que
festeja com euforia a crise política que divide o país e um novo eventual presidente
também suspeito de corrupção”.

2. Grande mídia e sociedade civil: discursos em conflito

Apesar da movimentação da grande mídia nacional ter apoio de setores de
oposição ao governo Dilma Rousseff, não passou despercebida pela sociedade civil,
setores progressistas e de esquerda. As manifestações de rua, contra o impeachment
e a favor da democracia, passaram a aderir a pauta contra a manipulação da grande
mídia. Porém, a forma mais comum de protestar contra a cobertura midiática se
materializou de modo direcionado ao oligopólio das organizações Globo6, expressas
principalmente pela Rede Globo de Televisão.

6

O site do Grupo Globo informa que, atualmente, a TV Globo conta com “cinco emissoras
próprias” e 117 afiliadas. De acordo com o Instituto de Estudos e Pesquisas em Comunicação
(EPCOM), só a Globo detém 33,4% do total de veículos ligados às redes privadas nacionais de
TV e controla o maior número de veículos em todas as modalidades de mídia: 61,5% de TVs
UHF; 40,7% dos jornais; 31,8% de TVs VHF; 30,1% das emissoras de rádio AM e 28% das FM.
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No cotidiano das manifestações organizadas nas ruas, tornou-se comum entre
os cartazes que diziam não ao golpe, trazerem também o discurso: “Abaixo a Rede
Globo!”. Além disso, as palavras de ordem dos protestos começaram a utilizar a
chamada: “O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo!”, já conhecida pelos movimentos
sociais, principalmente os que militam historicamente pela democratização da
comunicação no Brasil.
Além das manifestações organizadas de rua, o discurso combativo ao maior
grupo de comunicação da América Latina também apareceu na forma de protestos
inusitados. Um deles foi expresso através da faixa colocada durante uma partida de
futebol no estádio Arruda, em Recife, na disputa final da Copa do Nordeste.
Pendurada embaixo do espaço reservado à torcida do time Santa Cruz, a faixa
“Golpista”, com símbolo da Globo,” foi exibida durante a transmissão da própria Rede
Globo por aproximadamente 20 minutos de jogo. Como a faixa foi colocada na parte
lateral do estádio, de frente para a câmera de transmissão, a emissora não teve como
esconder.
Durante uma cobertura ao vivo da Globo News sobre uma etapa da Operação
Lava Jato outro protesto aconteceu em rede nacional. Enquanto a repórter comentava
transmissão do Congresso Nacional, um manifestante surgiu atrás dela segurando um
cartaz com os dizeres "Mansão dos Marinho. Paraty". O cartaz é uma referência ao
caso da mansão de veraneio que seria dos herdeiros de Roberto Marinho, em Paraty.
A propriedade, que está sendo investigada pelo Ministério Público, foi construída em
área desmatada de um parque. Em outra ocasião, utilizando o mesmo método de
protesto, um homem apareceu com um cartaz com os dizeres “Globo Golpista, quer
incendiar o país” em transmissão em tempo real do Jornal da Globo.
Também no decorrer da cobertura dos discursos oficiais da presidente Dilma
Rousseff, transmitidos nacionalmente pela Rede Globo, alguns manifestantes se
posicionaram com cartazes “Cunha e Globo mandam no Temer” ou “Globo Golpista”
em local estratégico, para que as câmeras da emissora não pudessem desviar a
exibição do protesto.
Em meio a entrega do Prêmio Pulitzer 2016, o fotógrafo Mauricio Lima, primeiro
ganhador brasileiro do prêmio na categoria Breaking News Photography, também se
manifestou contra ao golpe e a cobertura manipuladora da mídia brasileira. “Eu
gostaria de expressar meu apoio à liberdade de expressão e à democracia – o que é
exatamente o que não está acontecendo no Brasil agora”, disse durante seu discurso.
Para enfatizar seu argumento, ele mostrou uma placa com as palavras “Golpe: Nunca
Mais” onde a letra “o” foi substituída pela logomarca da Globo.
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Após as manifestações direcionadas contra a Rede Globo, a Frente Nacional
pela Democratização da Comunicação (FNDC) e a Frente Brasil Popular organizam
em diversas cidades do Brasil o Dia Nacional de Luta contra o Golpismo Midiático, no
dia 05 de maio. O objetivo foi o de denunciar como o monopólio das comunicações
contribui para o apoio da opinião pública ao impeachment da presidenta Dilma
Rousseff.
Simultaneamente ao ato na capital paulista, outras passeatas aconteceram em
Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, João
Pessoa, Recife e Porto Alegre. Na manhã seguinte, foram realizadas oficinas e
colagem de cartazes em Maceió, também um twitaço espalhou a hashtag
#monopolioégolpe pelas redes sociais.
Segundo os organizadores, a Globo foi o principal alvo das manifestações por
ser a maior empresa privada de comunicação do país e ter papel de destaque nessa
articulação contra a atual presidência da República. Entretanto, outras redes de
comunicação e publicações impressas também foram lembradas pelos manifestantes,
que gritavam seu nome seguido do verbo "queima".
Essa compreensão se mostra um tanto problemática se levarmos em conta
todo o histórico da luta pela democratização da comunicação no Brasil. De forma rasa,
a palavra de ordem das manifestações, expressa de diversas maneiras nos protestos,
contempla somente o entendimento de que a mídia brasileira é dividida em grandes
oligopólios e que há um abuso de poder nos conteúdos veiculados. Assim, os
movimentos sociais e as ruas pedem

pela descentralização da produção de

comunicação.
Nesse sentido, as organizações Globo aparecem como um ícone da
manipulação praticada pela grande mídia brasileira - por ser a maior de todas. Dentro
dessa lógica de pensamento, a emissora é uma representante, portanto, não dá conta
do problema como um todo. Pedir pelo fim do oligopólio da Globo é dar um passo
importante, mas não compreende a totalidade de ações necessárias para a
democratização da comunicação no Brasil.
A própria compreensão da palavra oligopólio assimila a ideia de que existe não
só uma grande empresa, mas poucas empresas que detêm o controle da maior
parcela do mercado. Há inúmeras discussões no campo da comunicação sobre o
caráter dominante de produção das organizações Globo poder ser definido por
monopólio ou oligopólio, porém, não é nesse ponto que queremos chegar. A questão
que vale atenção aqui não é nomenclatura utilizada pelo mercado, mas sim apontar
que como Globo, outras empresas dominam a comunicação no Brasil, mesmo que em
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menor proporção. Dessa forma, desconcentrar a propriedade da Rede Globo significa
dar espaços para outro grupo ocupar.
A luta deve ser estruturada por um objetivo maior do que a concentração de
propriedade de mídia. É importante pensar que concentração desmesurada da
propriedade implica na ausência de pluralidade e diversidade nos meios de comunicação
social, princípios centrais da vida democrática. Mas também que se a população não
estiver organizada para ocupar esses espaços, para a criação de mídias comunitárias, e
fazer valer a cidadania através da pluralidade de vozes, não há democratização da
comunicação.
Os movimentos sociais são as portas para politizar ainda mais o discurso de
“Abaixo a Rede Globo!”. É necessário formar a população para uma compreensão maior
da comunicação. Não só como meio de comunicação, mas como espaço onde se
concretizam ações políticas e sociais, portanto, um direito humano fundamental para o
exercício da cidadania e organização da sociedade.

3. Comunicação como direito humano fundamental: uma compreensão
necessária

A concentração da produção de comunicação de massas nas mãos de poucos
adquire centralidade na definição da conjuntura, na geração de novas necessidades
de consumo e de manutenção de políticas econômicas e na tentativa de produção de
consensos sobre temas importantes para a sociedade, segundo Jefferson Ruiz (2011).
A comunicação, portanto, é central para formação do discurso hegemônico e
manutenção da hegemonia.
Como lembra Carlos Azurduy (2011), hoje é impossível pensar na formação de
uma cultura política cidadã distante dos meios de comunicação, mais ainda quando se
constata que nem as instituições governamentais, nem os partidos políticos
assumiram essa obrigação. Para ele, na sociedade do início do século, batizada por
alguns teóricos como sociedade da informação, a informação e o conhecimento se
constituem como fontes primárias que coexistem a configurar o desenvolvimento
humano.
Segundo Ruiz (2011), há a necessidade de construir táticas e estratégias de
enfretamento da conjuntura que envolve os meios de comunicação. A primeira etapa
dessa estratégia é reconhecer a comunicação como direito humano fundamental, na
perspectiva de torná-la demanda dos movimentos sociais e dos demais sujeitos que
lutam pela construção de uma sociedade de reconhecimento e efetivação de direitos.
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Nessa perspectiva, o autor retoma a história do desenvolvimento das lutas
sociais para afirmar que a história dos direitos humanos é a história da luta dos
trabalhadores mundo afora. Em geral, afirma o autor, demandas transformadas em
lutas concretas pelos trabalhadores fizeram que pudessem ser reconhecidas como
efetivos direitos humanos. O que, ainda assim, não significa que eles estejam, de
pronto, atendidos e universalizados, com sua efetivação dependendo da mobilização
de diversos sujeitos sociais e de forte pressão sobre o estado.
Mas é possível reconhecer a comunicação como um importante direito de cada
pessoa? Para o autor a resposta é sim, se for considerada como elemento
fundamental para o desenvolvimento humano e, portanto, como um direito humano a
ser reconhecido e reivindicado pelos que almejam uma sociedade justa, pautado na
igualdade das condições de vida.
Ruiz (2011) destaca as várias experiências de movimentos que lutam pela
democratização da mídia no país, como o Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC) e
Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), que trabalham com a
ideia de que não há luta pela hegemonia sem meios de comunicação democráticos.
Porém mesmo com o trabalho dessas organizações e dos movimentos sociais, não há
uma compreensão da necessidade de reconhecer a comunicação como direito
humano.
O direito à comunicação é mais do que direito à informação e
liberdade de expressão: é o direito de produzir e veicular
informação, de possuir técnicas e materiais para dizer e ser
ouvido, de ser protagonista de um sistema de comunicação
plural. É acima de tudo compreender a comunicação como um
bem público, que pertence ao conjunto da sociedade (MOYSES
e BRANT, 2004: 270).
De acordo com os autores, enquanto a luta pela garantia de outros direitos
sociais parte do pressuposto já enraizado na sociedade de que tais questões são de
fato direitos humanos, o direito à comunicação, uma evolução dos conceitos de
liberdade de expressão e do direito à informação, ainda carece de maior lastro social,
inclusive nos movimentos sociais e nas organizações civis.
Com essa compreensão foi criado o Intervozes, uma associação civil que atua
para transformar a comunicação em um bem público e efetivá-la como um direito
humano fundamental para “realização plena da cidadania e democracia”7. O projeto do
Intervozes para a democratização da comunicação é organizado a partir das
demandas: controle público, controle de propriedade, sistema público de comunicação,

7

A descrição completa sobre atuação do Intervozes está no site: www.intervozes.com.br
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radiodifusão comunitária, inclusão digital, TV digital, governança da internet mundial e
estímulo aos pequenos veículos, à regionalização e à produção independente.
Como lembra Ruiz (2011), a ausência da compreensão da comunicação como
direito humano pode fazer que vários esforços, ainda que válidos, necessários e bem
sucedidos, não deem conta de enfrentar a avalanche de informações reproduzidas
pela grande imprensa em um país como o Brasil.
Para o autor, compreender a comunicação como direito humano fundamental
nos marcos do século XXI e da rápida evolução tecnologia e do mundo da informação
é essencial para democratizar o acesso da população não só a formas de reproduzir
suas próprias informações e cultura. Obviamente esta compreensão deve estar
expressa não só teoricamente, restando-nos o desafio de dar-lhe conteúdo nas
plataformas e estratégia de lutas dos diversos movimentos sociais.
4. Entraves para reconhecimento da comunicação como direito humano

A problemática, portanto, está em formar a população para que o
reconhecimento da comunicação como direito humano fundamental seja concretizado.
Porém, a dominação da mídia hegemônica não permite que os cidadãos tomem
consciência e se apropriem da comunicação como deveriam. Para Azurduy (2011), a
hegemonia da economia de mercado a nível global se fortalece através do manejo da
informação de qualidade sobre as “regras do jogo” que permitem gerar confiança no
sistema e sustente a transparência informativa.

Compartilhar informação é ceder poder, é reconhecer a
possibilidade democrática que o outro possa desenvolver
livremente sua própria cultura política sobre a base da geração
de conhecimento que lhe permita opinar, participar, deliberar e
controlar, em suma, exercer e formar sua cidadania de uma
maneira ativa e responsável. (AZURDUY, 2011: 159)
.
Nesse sentido, a comunicação está inserida dentro de um contexto específico
que a condiciona significativamente. Esse contexto é o modo de produção capitalista.
E é somente devido a força do econômico sobre o que deveria ser uma comunicação
como serviço púbico que se pode compreender o fato de ainda não ter sido
regulamentado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e
estatal.
Portanto, a visão mercantilizada da comunicação, apropriada pelos grandes
conglomerados de mídia, dificulta que a população enxergue outra comunicação
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possível e mais próxima de um exercício da cidadania. Para Pedrinho Guareschi
(2013), essa é uma realidade não só pelo monopólio da informação e dominação dos
conteúdos midiatizados, mas também pelo entrave que os empresários de mídia
apresentam à construção de uma comunicação de serviço público, garantindo o direito
à liberdade de expressão aos brasileiros e os artigos da Constituição de 1988.
Porém, como lembra o pesquisador, muitas das normas incluídas na
Constituição são descumpridas há mais de 22 anos, porque tem sido acusadas de
autoritárias e ameaçadoras à liberdade de imprensa pela grande mídia. O Congresso
Nacional, por sua vez, permanece omisso no cumprimento de seu dever de
regulamentar os princípios que regem a produção e a programação de rádio e TV. O
autor aponta que não há necessidade da criação de uma nova regulamentação, mas
sim a pressão para que o Congresso faça valer o que já está determinado na
Constituição de 1988. Dessa forma, teríamos no Brasil um exercício da comunicação
muito mais justo e democrático.
No Brasil, há inexistência da verdadeira democracia em nossa
comunicação. É aceito por todos que são monopólios e
oligopólios são uma agressão à própria liberdade de produção e
comercialização. É por esse motivo que ela é proibida pelas
regulamentações de todos os países democráticos. No presente
caso, os monopólios e oligopólios não são apenas econômicos
(apesar de muitas vezes remeterem ao lucro), mas são
monopólio de um bem específico: a comunicação.
(GUARESCHI, 2011: 52)
Em consonância, Denis de Moraes (2011) aponta que o caminho não são
apenas os instrumentos legais, mas sim de um conjunto de ações organizadas.
Primeiramente, o autor destaca a necessidade de se construir um espaço público
cujos protagonistas no Estado e na esfera da cidadania mobilizem instrumentos da
democracia contra as apropriações simbólicas pelos valores mercantis e que enalteça
a pluralidade comunicacional.
Revisitando Gramsci (2000) aponta que as mudanças resultam de pressões
diretas, indiretas e incessantes nas trincheiras da produção de sentido e não podemos
desconhecer o caráter movediço dos combates da hegemonia. A conquista do
consenso e da liderança cultura e política, como assinalado anteriormente, pressupõe
a capacidade de uma classe ou bloco de classes de agregar e acumular consensos
em torno de visões de mundo e valores.
Assim, Moraes ratifica que as leis que podem viabilizar o reequilíbrio e a
descentralização dos sistemas de comunicação são indispensáveis, mas as mudanças
dependem de um leque de ações coordenadas e permanentes, e não apenas da letra
11
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de forma jurídica. Para o autor, não adianta ter princípios gerais democráticos se não
houver a determinação política de fazer valer normas, regulamentações e
procedimentos que garantam a sua aplicação.
Além de leis que impeçam práticas de monopólios, uma nova feição dos
sistemas de comunicação dependem de políticas públicas consistentes, debatidas e
formuladas em sintonia com as aspirações de segmentos reivindicantes da sociedade
civil. Como destaque, Moraes (2011:163) apresenta como exemplo a Lei de
Comunicação Audiovisual da Argentina que “prova a viabilidade de se elaborar um
marco regulatório evoluído, com base no processo democrático de diálogo, consulta e
negociação ético-política entre os autores envolvidos”.
Porém, quando a discussão sobre democratização da comunicação vem à
tona, os grandes conglomerados de mídia e as elites locais assumem distintos
argumentos em cada país latino americano, com certos elementos comuns, entre os
quais acusações de corrupção no aparelho do estado e supostas ameaças à liberdade
de imprensa. Como lembra, Moraes essas manobras ideológicas, difundidas pela
mídia comercial, tentam direcionar o modo de pensar e os juízos de avaliação do
público a partir do interesse do livre mercado, da privatização e da desregulação de
setores estratégicos como o de radiodifusão.
Assim, as transformações na América Latina dependem de vontade política e
uma sólida sustentação popular, tendo como pressuposto a constituição ou estado
dotado das “capacidades necessárias para disciplinar mercados e agentes
econômicos e estabelecer regras de jogo civilizadas para regular as relações que se
produzem no âmbito da sociedade civil” (Boron apud Moraes, 2011: 166).
Para Moraes, a articulação com movimentos sociais serve para potencializar
tarefas políticas, culturais e ideológicas que:

Promovam a participação protagônica do conjunto de atores
sociais e políticos revolucionários, construindo canais e
ferramentas de informação e organização, abrindo canais
institucionais e não institucionais para sua participação
consciente, capacitada, organizada e crescente nas diversas
dimensões da vida social (RAUBER apud Moraes, 2011: 168).
Complementando Rauber (2011), Moraes ratifica que no plano comunicacional,
a articulação entre governos e movimentos sociais envolve a discussão e a aplicação
de políticas públicas para uma radiodifusão descentralizada, para o fomento à
produção audiovisual independente e para a livre circulação de informações e
conteúdos não mercantilizados.
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Mesmo que o livro “Vozes abertas da América Latina” de Moraes (2011) tenha
sido escrito em momento de ascensão dos governos progressista na América Latina –
e agora estamos vivendo o período de suas derrocadas – as reflexões sobre a
participação dos movimentos sociais para estruturar o Estado ainda são válidos. Ainda
que para chegarmos novamente perto da

negociação e

discussão sobre

democratização da comunicação demore mais um tempo no Brasil, os movimentos
sociais não devem deixar essa pauta de lado nas ruas.

5. Considerações finais

Como vimos, diante da grave crise política que se instaurou no Brasil, os
discursos sobre a legitimidade do governo da presidente Dilma Rousseff se dividiram,
principalmente, entre os que apoiam o governo e/ou democracia e aqueles que
defendem do impeachment da presidente eleita. Mesmo com essa dicotomia, a grande
mídia brasileira escolheu claramente um lado para apoiar e apresentar como maioria
da população brasileira. Ainda que ignorando o outro lado das opiniões, as manchetes
e editoriais continuaram travestidos de uma posição isenta e imparcial.
Apesar da movimentação da grande mídia nacional ter apoio de setores de
oposição ao governo Dilma Rousseff, não passou despercebida pela sociedade civil,
setores progressistas e de esquerda. As manifestações de rua, contra o impeachment
e a favor da democracia, passaram a aderir a pauta contra a manipulação da grande
mídia. Porém, a forma mais comum de protestar contra a cobertura midiática se
materializou de modo direcionado ao oligopólio das organizações Globo, expressas
principalmente pela Rede Globo de Televisão.
No cotidiano das manifestações organizadas nas ruas, tornou-se comum entre
os cartazes que diziam não ao golpe, trazerem também o discurso: “Abaixo a Rede
Globo!”. Além disso, as palavras de ordem dos protestos começaram a utilizar a
chamada: “O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo!”, já conhecida pelos movimentos
sociais, principalmente os que militam historicamente pela democratização da
comunicação no Brasil.
Na análise em que propomos no presente artigo, essa compreensão se
mostrou um tanto problemática se levarmos em conta todo o histórico da luta pela
democratização da comunicação no Brasil. De forma rasa, a palavra de ordem das
manifestações, expressa de diversas maneiras, contempla somente o entendimento
de que a mídia brasileira é dividida em grandes oligopólios e que há um abuso de
poder nos conteúdos veiculados.
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Nesse sentido, as organizações Globo aparecem como um ícone da
manipulação praticada pela grande mídia brasileira - por ser a maior de todas. Dentro
dessa lógica de pensamento, a emissora é uma representante, portanto, não dá conta
do problema como um todo. Pedir pelo fim do oligopólio da Globo é dar um passo
importante, mas não compreende a totalidade de ações necessárias para a
democratização da comunicação no Brasil.
Dessa forma, apontamos que a luta deve ser estruturada por um objetivo maior
do que a concentração de propriedade de mídia. É importante pensar que
concentração desmesurada da propriedade implica na ausência de pluralidade e
diversidade nos meios de comunicação social, princípios centrais da vida democrática.
Mas também que se a população não estiver organizada para ocupar esses espaços, para
a criação de mídias comunitárias, e fazer valer a cidadania através da pluralidade de
vozes, não há democratização da comunicação.
Os movimentos sociais são as portas para politizar ainda mais o discurso de
“Abaixo a Rede Globo!”. É necessário formar a população para uma compreensão maior
da comunicação. Não só como meio de comunicação, mas como espaço onde se
concretizam ações políticas e sociais, portanto, um direito humano fundamental para o
exercício da cidadania e organização da sociedade.

A problemática, portanto, está em formar a população para que o
reconhecimento da comunicação como direito humano fundamental seja concretizado.
Porém,

a visão mercantilizada da comunicação,

apropriada pelos grandes

conglomerados de mídia, dificulta que a população enxergue outra comunicação
possível e mais próxima de um exercício da cidadania. Essa é uma realidade não só
pelo monopólio da informação e dominação dos conteúdos midiatizados, mas também
pelo entrave que os empresários de mídia apresentam à construção de uma
comunicação de serviço público.
Por fim, como Denis de Moraes (2011) aponta o caminho não são apenas os
instrumentos legais, mas sim de um conjunto de ações organizadas, entre movimentos
sociais e governo para a democratização da comunicação se realize. Trata-se,
portanto, de construir sistemas de comunicação que possibilitem a democratizações
dos acessos à informação. Experiências que possam aprofundar a democracia e
construir uma cultura de solidariedade entre povos, no qual o direto humano à
comunicação seja exigência insuperável.
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1. Introdução:
Esta pesquisa faz parte da dissertação de mestrado “O Agendamento da
redução da maioridade penal na imprensa escrita brasileira”, que está sendo
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas
Públicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
Os direitos humanos são, como a própria expressão sugere, direitos inerentes a
todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia,
idioma, religião ou qualquer outra condição. (ONU Brasil, 2015)
Sua concepção moderna tem origens que remetem à Declaração da
Independência norte-americana (1776) e, posteriormente à Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão, na Revolução Francesa (1789). (HUNT, 2007) No entanto, a
consolidação do conceito de direitos humanos básicos como liberdade, educação,
alimentação, moradia, entre outros, ocorreu com a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, proclamada na Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de
dezembro de 1948.
Apesar de ter sido um pacto firmado por representantes de diversos países e
traduzida em mais de 360 idiomas, sabemos que há muito por fazer para que os direitos
humanos sejam efetivamente respeitados. Nesse cenário, a imprensa tem papel
fundamental.
Rui Barbosa, grande jurista e jornalista brasileiro, já alertava para essa função
primordial do jornalismo em 1924.

A imprensa é a vista da Nação. Por ela é que a Nação acompanha o
que lhe passa ao perto e ao longe, enxerga o que lhe malfazem,
devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam, ou
roubam, percebe onde lhe alveja, ou nodoam, mede o que lhe
cerceiam, ou destroem, vela pelo que lhe interessa, e se acautela do
que a ameaça. (BARBOSA, 1990)

Barbosa defende a imprensa como “guardiã da verdade”. Nessa perspectiva,
cabe o questionamento sobre como a temática dos direitos humanos vem sendo tratada
pela mídia, no caso desta pesquisa, a impressa. O recorte escolhido é a temática da
redução da maioridade penal, sobretudo após a proposição da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 115 de 2015, cuja proposição é a redução da maioridade penal para
16 anos em casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de
morte.
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2. Função de agendamento e o debate público:
Com a própria seleção de textos e imagens, e o posicionamento e destaque que
decidem dar às mesmas, os veículos de comunicação influenciam a opinião pública
sobre quais são os temas mais relevantes do dia. Essa habilidade veio a ser conhecida
como função de agendamento dos veículos de imprensa. (MCCOMBS, 2009)
Por esse motivo, a importância da pesquisa da relação entre os veículos de
comunicação e o agendamento dos temas de relevância no debate social, por muitas
vezes pautando discussões de relevo nacional.
Um dos exemplos é a atual tramitação da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) que propõe a redução da maioridade penal para 16 anos. Há um forte clamor
popular pela medida (Senado Federal, 2014), e a mídia parece ter papel fundamental
no debate.
De acordo com Suzana Varjão, gerente de qualificação de mídia da organização
não governamental Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI), a mídia
contribui para a redução da maioridade penal, ao focar a maior parte de sua cobertura
em jovens em conflitos com a lei, envolvidos em delitos graves. (RÉGIA, 2015)
Ainda que hoje, o avanço da informática nos possibilite compartilhar informações
em minutos, e com a digitalização dos conteúdos consigamos ampliar o seu alcance e
até mesmo potencializar a informação da mídia tradicional, criando a chamada
inteligência coletiva (LEVY, 2000), ainda está nas mãos dos grandes meios de
comunicação o poder de ditar que assuntos são importantes para o país.

Para muitos jornais online, a maioria de seus usuários são também
leitores da edição regular impressa. Em resumo, um alto grau de
redundância nas agendas da mídia ao qual o público é exposto
provavelmente continuará pelo menos no futuro próximo. (MCCOMBS,
2009)

O ideal da imprensa como cão de guarda (watchdog), fiscalizando o trabalho do
poder público e garantindo direitos fundamentais aos cidadãos, baseia-se na concepção
liberal da imprensa funcionando como o quarto poder, um guardião independente na
sociedade civil. (NORRIS, 2012)
Mas será que na temática da redução da maioridade penal e ao mostrar crimes
cometidos por jovens, a imprensa tem se mantido no papel de fiscalizadora da atuação
do poder público e como garantidora dos direitos fundamentais da população, sobretudo
dos excluídos da engrenagem social?
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Os Meios de Comunicação de Massa (MCM) possuem um papel central como
órgãos de controle social informais (BUDÓ, 2013). Como já citado, é a própria imprensa
que com sua seleção de imagens e posicionamento de notícias decide quais os
assuntos terão maior relevância em seu noticiário e, consequentemente, pautarão o
debate da sociedade.
Com esse poder de controle social informal, o problema desta pesquisa é
entender de que forma a imprensa pauta e influencia o debate da sociedade acerca da
redução da maioridade penal.
3. Fundamentação teórica:
Para entender o recorte que a mídia propõe sobre juventude e criminalidade e
seus reflexos no agendamento da redução da maioridade penal na imprensa nos dias
atuais, é de extrema importância a análise sobre a construção da ideologia por parte da
mídia, seu caráter comercial e a tão criticada suposta objetividade.

O problema real é que os leitores de um jornal, não acostumados a
pagar o custo da coleta de notícias, podem ser capitalizados somente
quando são transformados em circulação que pode ser vendida a
manufatureiros e mercadores. [...] Tal imprensa está compelida a
respeitar o ponto de vista do público consumidor. É para este público
que os jornais são editados e publicados, pois sem aquele apoio o
jornal não pode viver. (LIPPMANN, 2010)

O economista Celso Furtado denuncia que há uma ideia de que os países pobres
adotem posturas dos países capitalistas industrializados com o objetivo de oferecer aos
seus povos qualidade de vida semelhante à dos países desenvolvidos. De acordo com
Furtado, isso é um “dos pilares da doutrina que serve de cobertura à dominação dos
povos dos países periféricos dentro da nova estrutura do sistema capitalista”. (NUNES,
2003)
Há um entendimento de que, pautados majoritariamente em interesses de
mercado, os veículos de comunicação de massa não discutem em profundidade os
direitos humanos, endossando inclusive uma postura conservadora em relação à
temática ao não dar voz e significância aos excluídos. (CRUZ, 2011)
3.1. A construção social da juventude: o que é ser jovem na atualidade?
Para esta pesquisa é importante entender o que é ser jovem. Na história da
humanidade nem sempre a concepção de adolescência, por exemplo, existiu. E a
infância tão pouco era vista da forma como a concebemos hoje. Até aproximadamente
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o século XII a concepção de infância era desconhecida e não havia grande interesse
em sua representação. (ARIÈS, 1986)
Foi no século XIII que chegamos à representação da criança em um modelo mais
próximo do que vislumbramos na atualidade. Começava a surgir nas obras de arte a
imagem do anjo com feições infantis. (ARIÈS, 1986)
Na Idade Média havia uma grande confusão no Ocidente sobre a divisão das
faixas etárias e se havia uma separação clara entre infância e juventude. Dependendo
do locus social, essas classificações apresentavam diferenças. Não obstante, na
sociedade camponesa – o que ocorria com alguma frequência também na Aristocracia
– eram raros os homens e mulheres que sabiam exatamente a idade que tinham. Os
jovens do mundo rural estão entre os grandes excluídos da iconografia medieval.
(PASTOUREAU, 1996)
Já no início do século XX, a juventude é exaltada como um valor positivo,
sobretudo por regimes totalitários como o fascismo e o nazismo, que impõem a beleza
atlética dos corpos juvenis como a estética desejável de seus regimes. (MALVANO,
1996)
A juventude passa então de uma invisibilidade para estar no foco da cultura,
como grande lançadora de tendências e comportamento. A partir do século XX vemos
a ascensão da juventude como um valor da sociedade moderna, que deve manter-se
eternamente jovem. A juventude tornou-se sinônimo de mudanças, do futuro.

[...] a década da virada do século, como fase determinante para a
invenção da adolescência, que retoma em termos psicológicos e
sociológicos a ideia da juventude como turbulência e renascimento,
germe de nova riqueza para o futuro, força capaz de aniquilar a miséria
do passado, prometendo uma regeneração tanto individual quanto
coletiva [...] (PASSERINI, 1996)

Toda essa conotação positiva da juventude, terá servido para que os jovens,
sobretudo os em situação de vulnerabilidade social, tenham garantido seus direitos? O
foco da sociedade e dos veículos de comunicação terão contribuído para o
empoderamento de crianças e adolescentes? A julgar pela criminalização de jovens,
sobretudo pelos veículos de comunicação de massa, a resposta parece ser negativa.

3.2. A discussão sobre a maioridade penal no Brasil:
As ocorrências criminais envolvendo jovens não são novidade. Desde o século
XIX, quando se passou a ter estatísticas oficiais sobre a criminalidade em São Paulo,
há relatos do envolvimento de jovens nessas ocorrências. Entre 1900 e 1916, as prisões
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por dez mil habitantes estavam distribuídas da seguinte forma: 307,32 eram maiores de
idade e 275,14 não haviam atingido a maioridade penal. (SANTOS, 2000)
Vale lembrar que já nas Ordenações Filipinas de 1603, no Livro V, Título CXXXV
havia diferenciação nas penas aplicadas a menores de 17 anos, e os entre 17 e 20 anos.
No Código Criminal do Império (1830), os menores de 14 anos eram inimputáveis,
porém, caso demonstrassem discernimento, seriam imputáveis e recolhidos a Casas de
Correção; os maiores de 14 e menores de 17 contavam com penas mais brandas e os
maiores de 17 e menores de 21, teriam atenuantes de acordo com a idade.
Na República Velha, com o Código Penal de 1890, a imputabilidade penal foi
reduzida para 9 anos de idade; entre 9 e 14 anos a imputabilidade também era
condicionada ao discernimento, que poderia levar ao recolhimento a estabelecimentos
disciplinares industriais pelo tempo que o juiz achasse conveniente, desde que não
ultrapassasse 17 anos; entre 14 e 17 anos, o código previa uma pena mais branda,
podendo já os maiores de 14 serem recolhidos a estabelecimentos industriais até os 21
anos; e os maiores de 17 e menores de 21 também poderiam ter atenuantes em suas
penas. Esse sistema tornava possível a internação de uma pessoa dos 9 aos 21 anos.
Em 1921, a Lei 4.242 dá novo tratamento à imputabilidade penal, elevando a
idade de responsabilização para 14 anos, submetendo o maior de 14 e menor de 18
anos a processo especial e eliminando de uma vez o critério do discernimento,
denominado de “adivinhação psicológica” pelo jurista Evaristo de Morais.
Em 1922, uma reforma do Código Penal elevou a maioridade de 9 para 14 anos.
Com o Código de Menores de 1927, também conhecido como “Código de Menores
Mello Mattos”, por ser de autoria de autoria de José Cândido de Mello Mattos, a
maioridade penal foi estabelecida em 18 anos e a prisão de crianças e adolescentes
ficou proibida. Em seu lugar, teriam de ser aplicadas medidas socioeducativas, como se
chamam hoje. (FERRAZ, 2015)
Em 1979, durante a vigência da Ditadura Militar no Brasil, o novo Código de
Menores cunhou o termo “menor em situação irregular” para se referir a todos os jovens
abaixo de 18 anos que estivessem privados de condições essenciais à sua subsistência,
saúde e instrução obrigatória, vítima de maus tratos, em perigo moral, privados de
representação ou assistência legal, com desvio de conduta, em virtude de grave
inadaptação familiar ou comunitária; autores de infração penal. (PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA - CASA CIVIL, 1979)
O avanço definitivo para a garantia dos direitos fundamentais das crianças e
adolescentes veio somente em 1990 com a criação do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Todos os textos anteriores se centravam nos jovens infratores,
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enquanto o ECA abarca todas as crianças e adolescentes e tem o foco central na
garantia de seus direitos.
É importante destacar que a Constituição de 1988 reafirma a maioridade penal
aos 18 anos, reforçando o que já havia sido fixado pelo Código de Menores de 1926. O
que o ECA traz é o foco nos direitos e não na marginalização da juventude.
Como se vê, a discussão sobre a imputabilidade de jovens infratores da lei não
é novidade no Brasil. No entanto, no ano de 2015, a discussão volta à baila com força
total, em um cenário de criminalização desses jovens pela mídia e por um congresso
apontado como o mais conservador desde a instauração da ditadura militar, em 1964.
(QUEIROZ, 2015)
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 171 foi concebida originalmente em
1993, mas voltou com vigor às discussões no Congresso em agosto de 2015, quando
foi aprovada por 320 votos na Câmara dos Deputados. Sua proposição é a redução da
maioridade penal de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos. (LOURENÇO,
2015)
Atualmente, a proposta está no Senado e precisará passar por dois turnos de
votação. Há ainda uma outra proposta, que alteraria o ECA, de autoria do Senador José
Serra, o Projeto de Lei do Senado (PLS) 333/15, que propõe o aumento do tempo de
internação de jovens infratores que tenham cometido crimes hediondos dos atuais três
para até dez anos. (MELO, 2015)
3.3. Imprensa e criminalização da juventude:
A imprensa tem tido um papel relevante na discussão da redução da maioridade
penal. De acordo com Casimira Benge, coordenadora do programa Crescer sem
violência, do UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) no Brasil, a imprensa
não tem ajudado no debate sobre a temática: “Precisamos informar com base em dados
confiáveis. Não podemos cair no erro que algumas vezes vemos na imprensa, que é o
de estigmatizar os adolescentes e crianças como culpados pela violência que nos cerca
no país”. (BENGE, 2015)
No entanto, foi justamente a imprensa que ajudou a estabelecer a maioridade
penal em 18 anos, com o Código de Menores de 1927. Em 1926, um menino de 12
anos, de nome Bernardino era engraxate nas ruas da então capital federal, Rio de
Janeiro. Ele foi preso após ter sido acusado de jogar tinta em um cliente que se recusou
a pagar por seus serviços. Encarcerado junto a vinte adultos, Bernardino foi brutalmente
violentado e levado à Santa Casa de Misericórdia carioca. Chocados com o estado da
criança, profissionais do hospital contataram jornalistas do Jornal do Brasil, que fizeram
uma matéria denunciando o estarrecedor caso. (WESTIN, 2015)
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Figura 1 – capa de jornal não identificado mostra indignação com a prisão do menino
Bernardino.
FONTE: Reprodução de Arquivo da Agência Senado pelo Portal Terra

1

A matéria gerou forte reação popular e foi um dos estopins para o Código de
Menores, promulgado em 1927, que fixa a maioridade penal em 18 anos, e que
permanece até hoje.
Nos dias atuais, a imprensa tem aproveitado o pânico da população e
criminalizado os jovens infratores, sobretudo os negros e pobres.
Na edição de 22 de maio de 2015, o jornal “O Globo” tem em sua capa a seguinte
manchete: “Suspeito tem 16 anos e 15 crimes”, que foi publicada após o assassinato do
médico Jaime Gold, na Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos pontos turísticos da capital
fluminense. (GLOBO, 2015)
Com o enfoque voltado à ficha criminal do menor infrator e sem abordar as
violações de direitos sofridas pelo mesmo, que deixou a escola aos 14 anos, só viu o
pai duas vezes e foi negligenciado pela mãe, como noticiado por outro veículo de
comunicação (HERINGER & NUNES, 2015), “O Globo” acentua o clima de medo na

1

Disponível em http://noticias.terra.com.br/brasil/idade-penal-mudou-apos-estupro-de-meninode-12-anos-na-prisao,ef9425e1ff010f82fed57bc700be943a1mu9RCRD.html
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população, sem sequer detalhar que a maior parte dos crimes é de pequeno potencial
ofensivo.
Já o periódico “Extra”, curiosamente pertencente à mesma empresa de
comunicação de “O Globo”, as Organizações Globo, prefere focar sua atenção na teia
de exclusão e invisibilidade social que empurraram o jovem a uma vida de crimes.

Figura 1 – Comparação entre capas dos jornais “O Globo” e “Extra”
FONTES: prints das capas nas versões online das edições dos jornais do dia 22 de
maio de 20152

Esse fenômeno pode ser melhor compreendido dentro da indústria cultural, da
qual as mídias de massa fazem parte. Uma das estratégias de domínio da mídia é a
estereotipização, útil na organização e antecipação das experiências da realidade social
que o sujeito leva a efeito. (WOLF, 1994)

2

Disponível em http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-aoacervo/?navegacaoPorData=201020150522 e
http://acervo.extra.globo.com/resultados/?ye=2015&mo=5&da=22&e=primeira+p%C3%A1gina
&gr=true
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De acordo com Budó (2013), “o papel dos MCM passa a ser o de influenciar no
processo de significação do mundo, ou seja, na construção social da realidade,
juntamente com os processos de interação social.
Esse poder se torna ainda mais evidente, com a concentração dos meios de
comunicação nas mãos de poucos. A família Marinho, proprietária das Organizações
Globo, da qual a TV e o jornal impresso fazem parte, detém 38,7% do mercado de
comunicação no Brasil. (BBC Brasil, 2011)
A imprensa tem fundamental papel na democracia. Ela é – ou deveria serinstrumento fundamental do livre acesso do cidadão comum às informações, sejam elas
as mais básicas para tomadas de decisão no dia a dia como, por exemplo, a alta de
preços dos alimentos, até mesmo escândalos políticos que poderão influenciar decisões
eleitorais.
O Brasil está inserido no cenário latino-americano de democracias recentes,
vindas de longos períodos ditatoriais, comandados por forças militares. Nesse aspecto,
a imprensa encontra-se ainda tentando descobrir o seu papel em um recente cenário de
liberdade de informação e no qual a mídia torna-se cada vez mais um importante bem
de consumo.
A imprensa contemporânea encontrou-se mergulhada no dilema de ter
de responder aos anseios dos leitores-cidadãos ao mesmo tempo que
reforçava a concepção da notícia como produto destinado ao consumo.
De um lado ela funcionou como arena restrita ao debate público, em
resposta à crescente democratização da sociedade brasileira e ao
aumento da participação na política, e de outro, teve de atender às
pressões comerciais. (MATOS, 2008)

Encurralada pelo anseio popular e a pressão de ter um produto cada vez mais
vendável, a imprensa tem cedido à tentação de mais tentar agradar a sua audiência do
que pautar os debates em voga na sociedade com isonomia.
Neste cenário de concorrência no mercado de livre capital, surgem os
subprodutos do jornalismo, alguns dos quais os programas policialescos que tem como
pauta única a violência, sobretudo dos grandes centros urbanos e violam continuamente
os direitos humanos em sua busca incessante na criminalização de seus personagens
favoritos: os infratores negros e pobres das periferias brasileiras.
É preocupante que tais programas consigam índices cada vez maiores de
audiência, já que são um dos maiores responsáveis pela construção da imagem de alta
periculosidade associada aos jovens infratores no imaginário da sociedade brasileira.

No caso da veiculação de notícias sobre os adolescentes em conflito
com a lei, a mídia tem produzido violações de direitos aos mesmos,
bem como possibilitado a criação de um espaço produtor de violações
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também por parte dos telespectadores, ao realizarem comentários
discriminatórios direcionados aos adolescentes. Como por exemplo,
“Menor idade é o caralho... isso é um safado pequeno... nojento e
vagabundo”; ou, ainda, “vai preso o caralho, tem de meter o relho
nestes vagabundos de menor, quebrar a cara destes bostas, e prender
os pais juntos, incompetentes em educar esse bosta” (SIC).
(FIGUEIRÓ, MINCHONI, & FIGUEIRÓ, 2013)

Além de noticiar a violência, os programas policiais acabam por incitar a violência
junto à sua audiência. A figura dos jovens infratores como as verdadeiras “bestas-feras”
de nossa sociedade, aquelas que não recebem punição e por isso mesmo têm livre
acesso para cometer crimes hediondos está sedimentada nas mentes de boa parte da
população brasileira. A construção desse imaginário coletivo tem uma grade
contribuição da imprensa e extrapolou os limites dos programas policiais.
Para cativar as audiências e manter seus veículos em funcionamento, que
dependem cada vez mais de publicidade, os veículos de comunicação passaram a
adotar homogeneamente o discurso de que os jovens infratores são grandes problemas
em nossa sociedade e merecem punições severas. Respondendo ao anseio popular e
retroalimentando o debate público, a imprensa certamente é um poderoso instrumento
a fortalecer a tentativa de redução da maioridade penal no Brasil.
Participando deste “circo midiático”, os políticos também buscam seu quinhão de
reconhecimento nesse polêmico e importante debate e trazem novamente ao centro dos
holofotes a questão com a Proposta de Emenda Constitucional 171.
Nas democracias modernas, os meios de comunicação desempenham papel
fundamental no exercício do poder político, que consiste no consentimento e
participação populares.
Com efeito, os meios de comunicação deixaram de ser instrumentos
exclusivos das elites políticas no poder e passaram a cumprir funções
democráticas: aos poucos, foram sendo investidos da missão de
fornecer informações políticas, facilitar o debate político e a
participação política, bem como exercer a análise crítica do poder
político. Por meio desse processo, tornaram-se importantes
ferramentas para a legitimação pública das instituições, atores e ações
políticas. (HJARVARD, 2013)

Com políticos e meio de comunicação cientes de seu papel no jogo político e da
influência que a imprensa tem no debate público, ambos dão ao público as respostas
que ele parece querer. Se neste dado momento histórico, um dos maiores anseios da
sociedade é a redução da maioridade penal, este será o caminho tomado. De acordo
com pesquisa do Instituto Datafolha, realizada em junho de 2015, 87% dos brasileiros
são a favor da redução da maioridade penal. (Datafolha Instituto de Pesquisas, 2015)
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4.Considerações Finais:
O trabalho da imprensa, em seu cerne, é de fundamental importância para a
democracia, desde que seja exercido com verdadeira autonomia, o que sofre prejuízos
em decorrência do monopólio dos grandes veículos de comunicação.
Com o advento da Internet, há o surgimento de diversos coletivos independentes
de mídia que, não comprometidos com as grandes corporações, possuem liberdade
para pautar os temas de interesse da sociedade sem estarem atrelados aos grandes
interesses econômicos desses conglomerados.
No entanto, ainda são poucos e muito pequenos e não possuem a capacidade
de agendar os debates da sociedade como os grandes veículos de comunicação. A
imprensa ainda goza de grande credibilidade, e a população assume o discurso de
muitos repórteres como verdades incontestáveis.
Além disso, qualquer pessoa que tenha conexão com a Internet e um perfil em
redes sociais sente-se, atualmente, como um potencial produtor de notícias. Com a
configuração das plataformas de redes sociais mais conhecidas como o Facebook, com
sua lógica de organização dos conteúdos em uma linha do tempo que afeta os membros
da rede de contatos de cada indivíduo, é muito mais fácil encontrar grupos em que os
usuários se sentem confortáveis, até mesmo pela sensação de anonimato, a
compartilharem conteúdos que enxergam como noticiosos. O mesmo também se pode
dizer do Twitter, onde seguimos pessoas que são expoentes ou autoridades de assuntos
com os quais nos relacionamos em algum grau.
Apesar de as redes sociais propiciarem que cada indivíduo seja um potencial
produtor de notícias, ainda está nas mãos dos grandes veículos de comunicação a
função de gatekeepers, ou seja, aqueles que decidem o que irá de fato virar notícia ou
não, agendando o debate público. (VIZEU, 2003) É por ainda terem esse poder, que se
torna de suma importância entender os mecanismos de dominação da opinião pública,
sobretudo nas temáticas relacionadas aos direitos humanos.
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1. Introdução

Este trabalho se propõe a compreender o fenômeno do discurso de ódio nas redes
sociais no Brasil contemporâneo e sua implicação no sistema judiciário. Por meio do trabalho
desenvolvido na Clínica de Direitos Humanos (Cdh) no âmbito da DAJ (Divisão de Assistência
Judiciária) da Faculdade de Direito da UFMG, foi feito um levantamento de dados quantitativos
acerca da ocorrência de palavras-chaves - facebook e twitter - em julgados dos tribunais
brasileiros. Este fenômeno nos interessa na medida em que observamos uma tendência
preocupante de disseminação deste tipo de discurso nas redes sociais, configurando uma
evidente afronta aos direitos fundamentais.
Nos últimos anos, no Brasil, a comunicação realizada através da internet, e no caso
aqui analisado, especialmente a comunicação realizada através de sites de relacionamento
social, o facebook e o twitter, tomou proporções relevantes que trouxeram um grande desafio
ao tratarmos de discurso de ódio na atualidade. Questão que se tornou evidente com o
contexto político do país4, em que surgiu uma intensa polarização das opiniões e dos
posicionamentos que se refletiram no conteúdo circulado pelas referidas plataformas.

1

Graduanda em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais e estagiária na Clínica de Direitos Humanos
Graduando em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais e estagiário na Clínica de Direitos Humanos
3
Graduanda em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais e estagiária na Clínica de Direitos Humanos
4 O artigo publicado no El País, de Eliane Brum, traz uma boa leitura de tal contexto. Disponível em:
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/07/20/opinion/1437400644_460041.html, acessado dia 15 de maio de 2016
2
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É importante lembrar que, quando queremos nos debruçar sobre um problema no
âmbito digital, não estamos considerando uma grande parte da sociedade brasileira. Segundo
a Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo IBGE, em 2014, 54% dos
brasileiros possuíam acesso à internet e5, de acordo com um levantamento realizado pela
própria empresa do facebook, 45% dos brasileiros eram usuários do site de relacionamentos
nesse mesmo ano6. Tais números provavelmente aumentaram até o ano de 2016. Mesmo
assim, devemos nos atentar ao fato de que quase metade da população brasileira está
desprovida desse acesso.
Em 2011, um artigo publicado pela Revista Direito GV, "Discursos de ódio em redes
sociais: jurisprudência brasileira", produzido pelas autoras Rosane Leal da Silva, Andressa
Nichel, Anna Clara Lehmann Martins e Carlise Kolbe Borchardt, fez uma análise parecida à
que propomos aqui, porém em outro contexto político e em outra plataforma, o já extinto Orkut,
que, à época (2010), possuía 24 milhões de internautas brasileiros.7
O número inexpressivo de casos de discurso de ódio encontrados – 6 em um total
de 685 julgados – despertou a curiosidade dos membros da Cdh sobre o tratamento dado
pelos tribunais recursais brasileiros para os casos de discurso de ódio propagados através
das redes sociais Facebook e Twitter. Achamos, então, pertinente reproduzir tal pesquisa,
sem saber se os resultados permanecem similares aos daquela época. Diante disso, demos
continuidade à questão aberta pelas autoras citadas: como o discurso de ódio nas redes
sociais é tratado pela jurisprudência?
Podemos observar nas mídias, nos anos recentes, casos de discurso de ódio nas
redes sociais, que perpetuam o racismo, a xenofobia, o machismo, entre outras formas de
violências que podem ser proferidas por um discurso. A conceituação do discurso de ódio, no
entanto, sempre foi um tema dificilmente tratado no judiciário8. O que ocorre é a categorização
como ofensa à honra, mesmo que o caso trate de discurso de ódio. Isso acontece pela
dificuldade que existe em perceber como um discurso proferido ofende coletivamente uma
minoria.

2. Metodologia da pesquisa

5Portal

Brasil. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2014/09/ibge-metade-dos-brasileiros-teveacesso-a-internet-em-2013, acessado dia 13 de maio de 2016
6 Facebook. Disponível em: <https://www.facebook.com/business/news/BR-45-da-populacao-brasileira-acessa-oFacebook-pelo-menos-uma-vez-ao-mes>, acessado no dia 13 de maio de 2016
7Da Silva, Rosane; Nichel Andressa; Martins Anna Clara e Borchardt, Carlise: Discursos de ódio em redes sociais:
jurisprudência brasileira. Revista Direito GV, São, p. 451, jul-dez 2011.
8 É importante salientar que ao tratar de ofensas proferidas pela internet, comumente existe o anonimato. Tal
abordagem foi dada em um outro artigo produzido pela Clínica de Direito Humanos, que ainda não foi publicado.
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O estudo da temática “Liberdade de Expressão” pela Clínica de Direitos Humanos
(Cdh) propiciou um intenso debate acerca de como o discurso de ódio é disseminado na
sociedade contemporânea. Dentre as ideias discutidas, o papel das redes sociais na
propagação do discurso de ódio obteve grande destaque.
Assim, foi realizada uma pesquisa jurisprudencial, a fim de coletar dados que
demonstrassem a quantidade de litígios nos tribunais recursais brasileiros envolvendo o
discurso de ódio veiculado nessas redes sociais. Após a obtenção dessas informações, foi
realizada uma análise qualitativa do teor das decisões selecionadas, com o intuito de verificar
o tratamento que os tribunais brasileiros dispensam à essa temática.
A pesquisa quantitativa foi feita através dos mecanismos de busca de jurisprudência
nas páginas virtuais dos Tribunais da Justiça Comum, que abrange os Tribunais de Justiça
dos Estados e Distrito Federal, os Tribunais Regionais Federais (TRFs), o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF). Tais sítios possuem campos específicos
para acesso a decisões proferidas pelos órgãos julgadores, geralmente denominado
“Jurisprudência” ou “Consulta de Jurisprudência”.
Essas áreas têm um formulário de pesquisa, que possui campos para inserir a
“Palavra-chave”,

o

“Número

do

Processo”,

o

“Órgão

julgador”,

o

“Desembargador(a)/Ministro(a)”, a “Data de Julgamento” e a “Data de Publicação” dos
acórdãos. As palavras-chave utilizadas para realizar a filtragem dos dados foram
“FACEBOOK” e “TWITTER”. Cumpre esclarecer que essas expressões foram introduzidas
separadamente e que a busca abrangeu tanto a ementa como o inteiro teor das decisões.
No decorrer de um semestre, de outubro de 2015 a abril de 2016, foram analisados
3122 julgados, sendo que somente foram encontrados 7 que versam sobre discurso de ódio.
Esses julgados englobam tanto acórdãos como decisões monocráticas das câmaras cíveis e
criminais dos tribunais. Todas as ementas das decisões foram lidas, com o objetivo de
identificar se o caso se tratava de discurso de ódio.
Durante a pesquisa, percebeu-se que, na ementa das decisões, os tribunais não
utilizam a expressão “discurso de ódio” e, sequer, transcrevem a fala odiosa. Diante da
dificuldade de identificar indícios de discurso de ódio nas ementas, surgiu a necessidade de
ler o inteiro teor de inúmeras decisões, em especial de casos que versavam sobre crimes
contra honra, que consistem na maioria dos julgados encontrados.

3. O conceito de Discurso de ódio

O tema do discurso de ódio passou a ser amplamente discutido no Brasil após a
popularização do uso da internet. O surgimento desse debate, no entanto, se mostrou tardio,
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considerando os moldes teóricos e jurisprudenciais de outros países, apresentando-se ainda
lento e gradual.
A pesquisa foi delineada a partir da identificação de litígios em que o tema principal
fosse o discurso de ódio, utilizando como base o conceito trazido por Winfried Brugger,
doutrinador alemão e professor de Direito Público e Filosofia do Direito da Universidade de
Heidelberg, definido em seu texto “Proibição ou Proteção do discurso de ódio? Algumas
observações sobre o direito Alemão e o Americano”, de 2007.
De acordo com a maioria das definições, o discurso do ódio refere-se a
palavras que tendem a insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude de
sua raça, cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou religião, ou que têm a
capacidade de instigar violência, ódio ou discriminação contra tais
pessoas9.

Em vistas de delinear a abrangência desse conceito para fins práticos da pesquisa, é
interessante que se observe o caráter tridimensional da definição de discurso de ódio adotada.
Temos, portanto, três enfoques principais. Em primeiro lugar, a atenção se volta ao conteúdo
do discurso proferido, utilizando as palavras insultar, intimidar ou assediar. Ou seja, o discurso
de ódio precisa caracterizar um constrangimento à vítima, não configurando necessariamente
a mera ofensa à honra, mas também investidas mais danosas, como a intimidação e o
assédio. Em um segundo momento, desloca-se o foco para o alvo do discurso. Esse ponto é
incisivo na delimitação do conceito, sendo imprescindível que se estabeleça o caráter difuso
do discurso odioso. Ou seja, esse tipo manifestação deve ofender não apenas o indivíduo em
si mesmo, mas principalmente o sujeito como pertencente a uma classe ou grupo de pessoas.
Há, ainda, a hipótese de que a sentença não seja direcionada a apenas uma pessoa como
parte de um todo, mas também ao todo em si. Segundo Samantha Plfug,
Nas manifestações de ódio, os destinatários são feridos por pertencerem a
um determinado grupo que é discriminado. É dizer, o indivíduo é violado
exatamente naquilo que o identifica como pertencente daquele determinado
setor da sociedade. Nesse sentido, ele só deixaria de ser ofendido se
perdesse a condição de membro do grupo ao qual pertence. Isso implicaria
renúncia de opções políticas crenças religiosas, opção sexual.10 (...) Em
outras palavras, significaria a perda de sua própria identidade 11.

Outro ponto importante que concerne à vítima do discurso dentro do referido conceito,
é o fato de que o autor relaciona categorias específicas como possíveis alvos do discurso de
ódio. Obviamente, tais categorias referem-se a minorias historicamente marginalizadas ao
redor do mundo, sendo importante perceber uma possível intenção do autor de abarcar todos

9

BRUGGER, Winfried. Proibição ou proteção do discurso do ódio? Algumas observações sobre o direito alemão
e o americano. Revista de Direito Público, v. 15 n. 117, jan./mar. 2007.
10 O termo correto a ser usado, nesse caso, é o defendido pela comunidade LGBTI, que seria orientação sexual.
11 MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. Liberdade de Expressão e Discurso de Ódio. São Paulo. Editora
Revista dos Tribunais. 2009, p. 102
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os grupos minoritários condizentes com o contexto em que escreve. No entanto - e, nesse
momento, descrevemos uma dificuldade prática na realização da pesquisa - nos deparamos
com alguns litígios que extrapolavam as definições elencadas, evidenciando uma limitação do
conceito dentro do caso concreto.
Desse modo, optamos por expandir essas categorias utilizadas pelo autor, entendendo
que o discurso de ódio pode ferir qualquer grupo de pessoas que seja, mesmo que
efemeramente, uma unidade a qual se deseja ofender. Em outras palavras, entendemos que
o discurso de ódio pode se apresentar tão diversificado quanto se apresenta a diversidade
das afinidades humanas, e por esse motivo, não se deve limitar agrupamentos que possam
ser alvo de tal discurso, sob o risco de excluir outras vítimas no mesmo tipo de manifestação
odiosa.
Essa questão prática nos foi apresentada a partir de um caso julgado no Superior
Tribunal Federal, em que um promotor de justiça publica em seu perfil da rede social Facebook
palavras de incitação ao ódio contra um grupo de manifestantes que bloqueava sua passagem
pela via de carros. Esse caso específico será analisado mais a fundo posteriormente. Nesse
momento, portanto, devemos nos ater somente à observação do grupo que fora vítima do
discurso odioso naquela situação. O grupo de manifestantes participava dos protestos
acontecidos na chamada “Primavera de Junho de 2013”, em que milhões de jovens saíram
às ruas das cidades brasileiras reivindicando inúmeras pautas, entre elas a reforma política,
investimentos em educação e saúde.
Uma característica peculiar dessa onda de protestos nas cidades brasileiras foi
exatamente a diversidade de pautas reivindicadas, bem como a diversidade de núcleos
sociais que foram às ruas. Os manifestantes eram, em sua maioria, jovens de diversas classes
sociais, origens raciais, gêneros e orientações sexuais. Desse modo, é perceptível a gama de
agrupamentos sociais imiscuídos no mesmo conjunto de manifestantes, que em dado
momento foi vítima de discurso de ódio.
O mais interessante a se observar nesse ponto é a ausência de semelhança entre os
integrantes do protesto, tanto em questão de origem e classe social, quanto nas
reivindicações, que eram muito diversas. Dentro dessa lógica entende-se que o único fator
que os classifica como grupo é a ocasionalidade de estarem juntos no mesmo movimento e a
insatisfação com o sistema vigente. Aqui, reafirma-se, portanto, que a delimitação de grupos
que são atingidos pelo discurso de ódio será sempre falha, pois não há possibilidade de
previsão dos arranjos de pessoas e afinidades em sociedade.
A necessidade de ampliação desse ponto específico do conceito se dá não somente
pela prevenção da falha na exclusão de possíveis grupos, mas também, e, principalmente
para que essa faceta seja esvaziada. Vejamos, quando algum conceito significa tudo, diz-se
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que é o mesmo de significar nada, já que uma característica atribuída a todos não é
interessante de ser contabilizada. O esvaziamento decorrente da expansão de possibilidades
de grupos a serem alvos do discurso de ódio, portanto, desloca o elemento principal do
conceito, que deixa de ser o alvo e passa a ser o autor. A partir dessa concepção é possível
fazer uma análise mais clara da situação, já que o fator que chama mais atenção para a prática
desse discurso é exatamente a incitação ao ódio, e não a vítima.
É nessa tônica que passamos a nos debruçar sobre a última nuance do conceito
utilizado, que é o aspecto da intenção do autor do discurso. Em seu conceito, Brugger o define
como aqueles “que têm a capacidade de instigar violência, ódio ou discriminação contra tais
pessoas”. Essa última frase chama atenção para o ato de promover o discurso odioso com a
autêntica potencialidade de prolongar seu ato para além da fala, instigando terceiros a
tomarem atitudes violentas, odiosas ou discriminatórias. É por esse motivo que acreditamos
ser o ambiente da internet e das redes sociais tão propício à enunciação do discurso de ódio,
uma vez que carrega a possibilidade de rápida circulação de informações, tornando viável o
aspecto da instigação. Sobre essa questão, a professora Samantha Pflug afirma:
Na maioria dos sistemas constitucionais, tecer ideologias não constitui
crime, posto que as constituições garantem a liberdade de consciência e de
ideologia. [...] No entanto, alguns sistemas jurídicos criminalizam o discurso
de ódio, como o alemão e o francês, por entender que apesar de ele não
levar necessariamente ao cometimento de uma ação ilegal, de uma ação
racista ou xenofóbica, pode levar a uma preparação ou uma predisposição
para que elas venham a se consumar12.

A partir dessas considerações é preciso entender que o discurso de ódio se torna uma
ferramenta de incitação à violência quando propagado no contexto de uma mídia tão fluida
como a Internet, tornando-se, portanto, uma violência em si, dada a potencialidade de incitar
violações concretas de direitos.
Em última análise, enfrentamos o conceito trabalhado a partir da semântica do
discurso, ou seja, temos que o caráter odioso e violento da fala se concretiza a partir de seu
conteúdo e da intenção do autor, que são os aspectos mais significativos da expressão.

4.

As peculiaridades do Discurso de Ódio na Internet e na Justiça

É importante nos atentarmos para o fato de que o discurso de ódio perpetuado pelo
mundo virtual possui algumas peculiaridades que aprofundam a complexidade do problema.
Isso ocorre porque há um anonimato pujante, possibilitado pela internet, de difícil solução. A
invisibilização propiciada pela internet pode encorajar os autores a proferir o discurso de ódio

12

Op. Cit., 2009, p. 99
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em casos em que, nas relações concretas, não o fariam, pois aumenta-se a perspectiva de
que aquela ação não trará consequências, muito menos responsabilização ou penalização.
Além disso, a ação do discurso de ódio na internet pode, facilmente, ter um impacto
muito maior do que aquela feita no mundo material: devido ao fato de tal discurso se manter
registrado nas redes, o interlocutor tem um potencial de atingir um número muito maior de
receptores. As ferramentas de like e compartilhar do Facebook, por exemplo, fazem com que
tais discursos sejam amplamente divulgados.
Somando-se a alta ocorrência de discursos odiosos às poucas respostas que traz o
poder judiciário, encontramos como resultado a percepção de que a internet é uma "terra sem
lei". Apontaremos, ao longo do desenvolvimento do artigo, os fatores que nos permitem
concluir isso.
Porém, é importante ressaltar que, ao longo das investigações realizadas (cuja
metodologia também será minuciosamente explicada mais adiante), encontramos em muito
maior escala a categorização de tais discursos como ofensa contra a honra, como calúnia,
difamação e injúria13. Alguns desses casos poderiam facilmente pleitear pela categorização
de discurso de ódio, se coerente com o significado trazido e já citado por esta pesquisa.
Assim, a realidade que encontramos na jurisdição brasileira é a tipificação dos crimes
contra a honra, conceito bem consolidado pelo arcabouço jurídico, refletido na norma, nas
alegações das partes e nas sentenças. Ao passo em que encontramos uma incompletude ou
quase inexistência do conceito de discurso de ódio e seus contornos na jurisprudência.
Se é uma realidade um entendimento pouquíssimo consolidado sobre discurso de ódio
pela jurisprudência, também é o fato de que o requerente não busca provocar o poder
judiciário com tal conceituação sobre o caso. Em outras palavras, as minorias que foram alvo
de discurso de ódio não alegam o discurso de ódio, ou recolhem-se ainda mais e nem buscam
judicializar o caso.
Considerado o poder judiciário como inerte14, que age mediante à provocação do
litigante, podemos inferir que há um desconhecimento, em geral, por parte da população sobre
o que é o discurso de ódio, assim como há um desconhecimento sobre a possibilidade de
judicializar esses casos. Sem desconsiderar, no entanto, a visível rigidez que possui o corpo
jurídico e o risco que a inovação traria. Porém, com esse caminho de disputa aberto, tem-se
a aplicabilidade do Direito mais próximo da realidade, e o senso de Justiça mais completo e
satisfatório, por atentar-se ao verdadeiro dano que esses discursos trazem, e não considerar
apenas uma ofensa individual.

13
14

BRASIL. LEI No 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Artigo 138, 139 e 140
BRASIL. LEI Nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Artigo 179

54

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

Ultimamente, são ativistas dos direitos humanos, em suas mais diversas formas, e
campanhas que vêm conscientizando a população sobre o discurso de ódio e sobre a
necessidade de que haja uma resposta para isso. No desfecho, discorreremos sobre
alternativas pedagógicas encontradas para tentar debelar o discurso de ódio.

5. Breve análise sobre os discursos de ódio na jurisprudência

Antes da análise quantitativa e qualitativa dos casos, é preciso acrescentar algumas
observações que permeiam a temática do discurso de ódio, principalmente na jurisprudência
brasileira.
Em primeiro lugar, é necessário que façamos uma breve análise sobre o Habeas
Corpus 82.424/RS apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em 2001, o qual se constitui
como precedente emblemático nos casos de limites à liberdade de expressão em face da
dignidade da pessoa humana. O chamado Caso Ellwanger advém da condenação de um
autor e sócio da então Editora Revisão S.A que escrevia e publicava livros de conteúdo
antissemita, chegando a negar o acontecimento do Holocausto no período nazista alemão e
defendendo a flexibilização desse momento da história. O autor acreditava que, nesse caso,
a história era vista a partir da perspectiva dos vencedores, no caso, os judeus, que acusavam
o povo alemão de cometer atrocidades as quais ele tentava provar a inexistência em seus
livros. Desse modo, o autor foi processado e o caso chegou ao STF.
Como o rol de limitações ao exercício da liberdade de expressão na legislação
brasileira é bastante restrito, o réu fora enquadrado no crime de racismo e, por essa razão,
julgado no Tribunal Constitucional. Os debates da Corte se mantiveram em torno do conceito
de raça, no conflito entre liberdade de expressão e dignidade da pessoa humana, além de
questões como a possibilidade de um livro de conteúdo ofensivo configurar a prática do
racismo.
No que se relaciona com a proposta do presente artigo, as questões que mais nos
interessam são as duas últimas. Portanto, não entraremos no mérito da definição de racismo,
adiantando, simplesmente, que a Corte definiu por oito votos a três a condenação do réu pela
prática. O relator do caso, no entanto, optou por deferir o habeas corpus, entendendo que as
práticas realizadas pelo réu não configuram racismo.
O Tribunal concluiu que a liberdade de expressão não pode ser considerada um direito
absoluto, entrando em conflito, na maioria dos casos, com a dignidade da pessoa humana.
Nesse sentido, afirma o Ministro Gilmar Mendes em seu voto:
Uma das formas mais odiosas de desrespeito aos direitos da pessoa
humana é aquela que se embasa no preconceito relativamente às minorias
e que se revela no praticar ou incitar a prática de atos e sentimentos hostis
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em relação aos negros, aos índios, aos judeus, aos árabes, aos ciganos,
etc.15

A partir do conceito de discurso de ódio adotado neste artigo, percebe-se que a prática
auferida pelo réu corrobora sensivelmente com o discurso odioso e acreditamos, nesse ponto,
que a Corte deveria ter conceituado a matéria como tal. Desse modo, a resolução mais
importante que temos em relação a esse caso é exatamente a sinalização da Corte de limitar
o exercício da liberdade de expressão quando em conflito com a dignidade, sendo a primeira
vez que o tribunal se manifesta para regular a questão nos moldes de ofensas difusas a um
grupo específico e reconhecido como tal, sendo o conteúdo da ofensa exatamente o
pertencimento a este grupo.
Esse ponto é de importância crucial para o desenvolvimento da pesquisa em tela, uma
vez que a própria expressão “discurso de ódio” é raramente utilizada na jurisprudência
nacional. A maioria dos casos encontrados a partir do mapeamento foi enquadrada no rol de
crimes contra a honra, o que é um equívoco e evidencia o despreparo do poder judiciário para
lidar com esses conceitos. Obviamente, há de se reconhecer que, como não há a utilização
da expressão nos sistemas penal e cível brasileiros, seria esperado encontrar poucas
referências sobre o tema na jurisprudência.
No entanto, é preciso reconhecer a necessidade de introduzir argumentações nesse
sentido nos votos dos tribunais, permitindo uma oxigenação do sistema judiciário, a partir de
novas perspectivas e conceitos. Essa defasagem, portanto, se confirma como uma falha de
juízes e desembargadores em tratar da matéria como tal, já que se restringem apenas à
discussão das práticas de ofensa à honra, que, inclusive, tendem por ser flexibilizadas nos
sistemas internacionais, a partir de uma intensa discussão vigente na doutrina e na
jurisprudência internacional, como se observa em diversas recomendações da Corte
Interamericana de Direitos Humanos16.
15

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Crime de racismo e anti-semitismo: um julgamento histórico no STF:
habeas corpus. 82.424/RS. Brasília. Voto do Ministro Gilmar Mendes, p 77.
16 Segundo o artigo 13.2 da Convenção Americana, a proteção da honra e reputação dos outros pode ser um
motivo para o estabelecimento de restrições à liberdade de expressão, ou seja, pode ser um motivo para fixar
responsabilidades ulteriores pelo exercício abusivo de tal liberdade. Contudo, está claro – como foi mencionado
anteriormente – que o exercício do direito à honra, dignidade e reputação deve ser harmonizado com o direito à
liberdade de expressão, posto que não ocupa uma hierarquia ou um nível superior. A honra dos indivíduos deve
ser protegida sem prejudicar o exercício da liberdade de expressão ou o direito a receber informações. Quando
ocorre em um Estado uma tendência ou padrão no sentido de preferir o direito à honra sobre o direito à liberdade
de expressão, e de restringir esta última quando existe uma tensão, em todo caso, viola-se o princípio da
harmonização concreta que advém da obrigação de respeitar e garantir o conjunto de direitos humanos
reconhecidos na Convenção Americana. Com efeito, nesse sentido, a garantia do exercício simultâneo dos direitos
à honra e à liberdade de expressão deve ser alcançada mediante um exercício de ponderação em cada caso
específico, que considere o peso de cada um dos direitos em relação às circunstâncias do caso concreto. (Trecho
retirado do Marco Jurídico Interamericano sobre o direito à liberdade de expressão, da Relatoria Especial para
Liberdade de Expressão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 2009. P. 33-34. Disponível em:
<http://www.oas.org/pt/cidh/expressao/docs/publicaciones/20140519%20-%20PORT%20Unesco%20%20Marco%20Juridico%20Interamericano%20sobre%20el%20Derecho%20a%20la%20Libertad%20de%20Expr
esion%20adjust.pdf>. Acessado em 30 de maio de 2016).
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Nesse momento, é importante reconhecermos as diferenciações entre os crimes
contra a honra e o discurso de ódio, que são extremamente basilares para a compreensão
dos dois temas. Primeiramente, a calúnia, a difamação e a injúria são tipificadas no capítulo
V do Código Penal e possuem como bem jurídico a honra e a reputação do indivíduo ofendido,
configurando-se, portanto, uma agressão que se finda na pessoa da vítima.
É bem verdade, no entanto, que há a seguinte disposição no artigo 140, §3º do Código
Penal Brasileiro:
§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor,
etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de
deficiência:
Pena - reclusão de um a três anos e multa.

A utilização do previsto no referido parágrafo traz um direcionamento à temática, uma
disposição do legislador em regulamentar a matéria, no entanto, algumas práticas cabíveis no
conceito de discurso de ódio não são amparadas pelo parágrafo, sendo essas as mais
danosas, como a incitação à violência, a intimidação e a própria intenção de atingir um grupo
específico nos casos em que não se tem a ofensa direta a alguém.
O discurso de ódio extrapola a condição de indivíduo, ofendendo, portanto, um grupo
ao qual pertence e reconhece em identidade. Desse modo, a violência se dá de forma difusa
inclusive a outros membros do próprio grupo, sendo ofendida especificamente a característica
que os categoriza como tal.
Não se pretende pleitear, aqui, uma tipificação mais rígida da matéria. Ao contrário, o
que se pretende é o entendimento do discurso de ódio em sua complexidade, principalmente
a partir dos danos psicológicos e estruturais que pode causar a um grupo ofendido. A matéria
tanto se mostra complicada como se tem no julgamento de litígios que versam sobre essa
violência uma ponderação dos princípios e direitos fundamentais atingidos, presentes no art.
5º, caput, da Constituição Federal. A análise do discurso de ódio exige a interpretação de que
aqueles que proferem falas odiosas violam o inciso XLI do supracitado artigo, ao realizarem
uma “discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”.

6. Análise quantitativa da Jurisprudência

Durante toda a pesquisa, foram analisados 3122 julgados, dentre eles acórdãos e
decisões monocráticas, contidos, em sua maioria, nas varas cíveis e criminais. Foram
contabilizados 2717 casos envolvendo a palavra “FACEBOOK” e 190 contendo a palavra
“TWITTER” nos Tribunais de Justiça de todos os estados brasileiros, no Superior Tribunal
Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Além disso, temos 215 casos contabilizados nos
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Tribunais Regionais Federais, de modo que 196 contêm a palavra “FACEBOOK” e 19 a
palavra “TWITTER”. Vejamos os gráficos que contêm os dados apresentados:
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A partir dos dados coletados, é possível trazer algumas observações importantes
sobre o panorama do discurso de ódio nos tribunais brasileiros. O estado que possui maior
ocorrência de litígios com as palavras-chave adotadas é São Paulo, no entanto, a região que
apresentou o maior número desses casos foi a região 4, que engloba os estados da Região
Sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Outro dado importante a ser
observado é o número consideravelmente maior de litígios com a palavra “FACEBOOK”, que
representa aproximadamente 93% dos casos mapeados. Essa constatação sugere uma maior
movimentação de litígios referentes a essa rede social.

7. Análise qualitativa da jurisprudência
Winfried Brugger conclui seu artigo “Proteção ou Proibição do Discurso de Ódio?
Algumas Considerações sobre o Direito Alemão e Americano” com a seguinte observação:
Qualquer que seja a ponderação de valores “correta” nos casos de
discurso de ódio, ela não pode ser encontrada sem uma discussão
ampla e irrestrita, consciente do propósito especial do princípio da
liberdade de expressão para a proteção do discurso ofensivo. 17

A análise qualitativa da jurisprudência, portanto, será feita sob o viés do conceito de
discurso de ódio desenvolvido no presente artigo e da ponderação de valores entre a liberdade
de expressão e a proteção dos direitos difusos e coletivos.

BRUGGER, Winfried. “Proteção ou Proibição do Discurso de Ódio? Algumas Considerações sobre o Direito
Alemão e Americano. Revista de Direito Público, v. 15 n. 117, jan./mar. 2007. P.136.
17
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7.1 Discurso de ódio contra mulheres

Durante o ano de 2015, diversos estudos sobre o tema da pornografia não consensual
foram realizados na Cdh. O fruto desse trabalho foi a elaboração de um parecer ao Senado
sobre o PL 555/2013, do deputado João Arruda, que propõe uma alteração na Lei 11.304 (Lei
Maria da Penha), a fim de incluir como violação da intimidade a divulgação de fotos e vídeos,
em sua maioria de vítimas do gênero feminino, obtidos no âmbito das relações domésticas.18
O aprofundamento na temática levou à conclusão de que a pornografia não
consensual é uma forma de violência de gênero. A autora Victoria Buzzi, em seu trabalho de
conclusão de curso, destacou que, em uma pesquisa realizada pela organização End
Revenge Porn, 90% das pessoas que alegaram ter sido vítimas desse crime eram mulheres.19
Assim, a divulgação sem autorização do material de conteúdo íntimo de uma mulher é
uma ofensa a todas as pessoas que se identificam com o gênero feminino e, por conseguinte,
incita a prática de crimes contra esse grupo, configurando o discurso de ódio.
Sob essa perspectiva, encontrou-se um caso que versa sobre a pornografia não
consensual em rede social, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, referente ao
processo 0337682-18.2014.8.21.700020
A autora ingressou com uma ação ressarcitória requerendo a condenação do réu que,
sem o seu consentimento, publicou em um grupo do Facebook uma imagem em que a retrata
18

Recomendação da Clínica de Direitos Humanos da UFMG sobre o PL 5555/2013. Disponível em
https://drive.google.com/file/d/0ByYnetejh0JAZV80eVhIUmZlZ28/view. Uma das principais críticas a esse projeto
de lei consiste no fato de as pessoas que não têm vínculo afetivo com o agressor permanecerem desprotegidas.
Por esse motivo, adotou-se na recomendação e, por conseguinte, no presente artigo, a definição terminológica
“pornografia não consensual”, cunhada pela ONG americana End Revenge Porn18, por entender que esse termo
é o mais adequado, uma vez que abrange tanto os casos em que a vítima possui uma relação efetiva com quem
propaga suas imagens íntimas, como nas situações em que o divulgador não tem vínculo com a ofendida.
19 BUZZI, Victória de Macedo. Pornografia de vingança: Contexto histórico-social e a abordagem no direito
brasileiro. 2015. 110 f. TCC (Graduação) Curso de Direito, Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, 2015.
20 APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
FACEBOOK. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO PROVEDOR DE CONTEÚDO NA INTERNET SOMENTE NAS
SITUAÇÕES EM QUE, DEVIDAMENTE NOTIFICADO, DEIXA DE REMOVER A POSTAGEM OFENSIVA OU
ILÍCITA. Os provedores de conteúdo na internet respondem civilmente por publicações em seus sítios eletrônicos
apenas quando, devidamente notificados, deixam de remover as postagens ofensivas aos interessados.
FACEBOOK. POSTAGEM DE FOTOGRAFIA. ATO SEXUAL. EXPOSIÇÃO DA INTIMIDADE. UTILIZAÇÃO
DESAUTORIZADA DA IMAGEM DA AUTORA. DIREITO À IMAGEM. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. Caso
concreto em que o réu publicou, indevidamente e sem consentimento, em seu perfil na rede social denominada
Facebook, imagem íntima da autora, divulgando-a a grupo restrito de amigos virtuais. Indemonstrada pelo réu
pessoa física a existência de um “fake” (perfil falso) na rede social. Ônus da prova. Art. 333, inc. II, do CPC.Violação
à imagem. Situação desprimorosa e constrangedora que dá margem à indenização por danos morais. DANOS
MORAIS IN RE IPSA. Postagem no FACEBOOK de fotografia da autora em cena íntima, sem autorização. O
usuário da rede social deve indenizar os danos causados à esfera extrapatrimonial do titular do direito
personalíssimo violado. Dano “in re ipsa”, dispensando a prova do efetivo prejuízo. ARBITRAMENTO DO
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO. VALOR MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção aos critérios
de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração
os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. (...) (Processo 033768218.2014.8.21.7000; Órgão Julgador: 9ª Turma Cível; Relator(a). Des. Miguel Ângelo da Silva, Data do Julgamento:
29/10/2014; Data de Publicação: 04/11/2014)
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em uma cena de sexo com seu ex-namorado. Em igual sentido, a autora incluiu o Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda. no polo passivo da demanda, a fim de que fosse
responsabilizado solidariamente por não ter removido o conteúdo da rede. A sentença de
primeiro grau acolheu a preliminar do Facebook de ilegitimidade passiva, julgando a sentença
sem resolução do mérito. Com relação ao primeiro réu, o juízo lhe condenou a pagar a
indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à vítima a título de dano moral.
Não conformada com o tratamento dado à sua demanda pelo juízo de primeira
instância, a autora apelou ao TJRS, que concluiu pela ilegitimidade passiva do Facebook,
tendo em vista que o provedor não foi cientificado para remover o conteúdo. Por sua vez, o
juízo de segundo grau reconheceu a “intensa reprovabilidade” da conduta do réu, majorando
a condenação para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Da análise do voto, percebe-se que, apesar de ter sido reconhecida a ilicitude da
pornografia não consensual, a turma julgadora entendeu que o dano foi somente à vítima,
tendo em vista a violação de sua imagem. Verifica-se, inclusive, que o valor da condenação
se mostra irrisório diante do transtorno sofrido pela ofendida. Destaca-se que, em momento
algum, houve a menção dessa prática como um discurso de ódio, que, nesse caso, a violência
se reflete contra todas que se identificam com o gênero feminino.
7.2 Discurso de ódio contra a comunidade LGBT
Tal acórdão foi o único encontrado que contém a expressão “discurso de ódio” na
ementa. Trata-se de uma Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pela 7ª Promotoria de Justiça de
Tutela Coletiva da Cidadania no Rio de Janeiro, em face do parlamentar municipal Carlos
Nantes Bolsonaro, devido à publicação no Twitter da seguinte fala odiosa: “ChuUuuuPA
Viadada. Bolsonaro absolvido!!! Viva a Liberdade de Expressão. Parabéns Brasil!”
O vereador divulgou tal comentário na rede social após a o Conselho de Ética na
Câmara dos Deputados ter rejeitado a representação subscrita pelo PSOL contra seu pai, o
Deputado Federal Jair Bolsonaro, em razão de ter declarado no programa de televisão “CQC”
que seus filhos não corriam o “risco” de se casarem com uma mulher negra.
É inegável que a declaração prestada por Carlos Bolsonaro, objeto da ACP, possui
cunho manifestamente racista e homofóbico, mormente diante do contexto em que foi
publicada. No entanto, o juízo da 5ª Vara Civil da Comarca do Rio de Janeiro julgou
improcedente o pedido de reparação civil, sob o contestável argumento de que “a expressão
utilizada pelo réu, apesar de impertinente e censurável, não tem potencial lesivo a acarretar
os danos morais de natureza coletiva”.
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Em igual sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento à apelação
interposta pelo MPRJ, nos seguintes termos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO EM FACE DE PARLAMENTAR MUNICIPAL QUE TERIA FEITO
DECLARAÇÃO HOMOFÓBICA E DISCURSO DE ÓDIO CONTRA OS INTEGRANTES
DE COMUNIDADE LGBT (LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E
TRANSGÊNEROS) EM REDE SOCIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU A
TÍTULO

DE

DANO

MORAL

COLETIVO.

CONJUNTO

PROBATÓRIO

DEMONSTRANDO QUE, NA VERDADE, O EPISÓDIO NARRADO CORRESPONDE
A UMA TROCA DE OFENSAS ENTRE O VEREADOR E USUÁRIOS DA PÁGINA DA
INTERNET CONHECIDA COMO "TWITTER". CONDUTA REPROCHÁVEL, MAS SEM
A RELEVÂNCIA SOCIAL NECESSÁRIA PARA CONFIGURAR A ESPÉCIE DE
PREJUÍZO EXTRAPATRIOMONIAL ALEGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.21

Com relação ao discurso de ódio, o relator, Des. Eduardo de Azevedo Paiva, entendeu
que:
Também não há como classificar a declaração mal-educada do
recorrido como discurso de ódio, mas sim como mais uma conduta
ofensiva de rebate dentre tantas outras de que se tem notícia entre a
família do apelado e integrantes de comunidades LGBT, além de
outros grupos.

Vê-se, pois, enorme despreparo dos julgadores para identificar o discurso de ódio
proferido contra a comunidade LGBT e, mais ainda, a falta de sensibilidade em examinar que
a referida ofensa ocasionou a violação dos direitos fundamentais à igualdade, à não
discriminação e à liberdade sexual, dispostos no rol do artigo 5º da Constituição Federal de
1988, bem como ao art. 2º da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 e ao art. 1º
da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969.
A garantia dos direitos humanos das minorias, em especial na rede mundial de
computadores, que muitos consideram ser uma “terra sem lei”, pressupõe a devida
ponderação dos princípios do Estado Democrático de Direito na análise dos casos de discurso
de ódio, a fim de que a dignidade da pessoa humana não seja sufocada sob o pálio de uma
suposta liberdade de expressão.

7.3 Discurso de ódio contra manifestantes
Aqui, analisaremos a jurisprudência supracitada no item 3 do presente artigo. As redes
sociais tiveram grande importância no cenário político de 2013, em virtude de propiciar um

21

Processo nº 0212635-07.2012.8.19.0001 (Apelação); Órgão Julgador: Décima Oitava Câmara Cível;
Relator(a): Des. Eduardo de Azevedo Paiva. Data de Julgamento: 11/03/2015
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espaço para a mobilização da população e discussão das pautas que seriam colocadas nas
manifestações. Durante esse movimento, constatou-se grande intolerância por parte de um
número considerável de usuários, que utilizavam esses veículos para disseminar falas
odiosas contra os manifestantes. Nesse contexto, o promotor de justiça Rogério Leão Zagallo,
do estado de São Paulo, proferiu a seguinte declaração em seu facebook:
Estou há duas horas tentando voltar para casa, mas tem um bando de bugios (sic)
revoltados parando a Faria Lima e a Marginal Pinheiros. Por favor alguém pode avisar
a Tropa de Choque que essa região faz parte do meu Tribunal do Júri e que se eles
matarem esses filhos da puta eu arquivarei o inquérito policial. Petistas de merda.
Filhos da puta. Vão fazer protesto na puta que os pariu... Que saudades da época em
que esse tipo de coisa era resolvida com borrachada nas costas dos medras (sic)”

Diante disso, o promotor sofreu o Processo Disciplinar Sumário nº 009/2013-CPP, em
que lhe foi aplicada a pena de censura. Por sua vez, o Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), em face da desproporcionalidade da falta cometida e da sanção cominada, revisou
a decisão, aplicando penalidade mais grave, qual seja, suspensão por 15 (quinze) dias.
Contra a reforma da decisão, a Associação Paulista do Ministério Público, propôs o Mandado
de Segurança 33410/DF em favor de seu associado no STF, que negou seguimento ao “Writ”
mandamental, restringindo sua argumentação à competência revisional do CNMP.

22

Observa-se que a Corte Superior não entrou no mérito da declaração do promotor de
justiça, não realizando seu enquadramento como discurso de ódio. Sob a ótica desse conceito
desenvolvida ao longo do trabalho, entende-se que, embora a fala odiosa tenha sido proferida
em desfavor de um grupo de pessoas heterogêneo, isto é, que não se identificam por atributos
como cor, sexo e religião, a ofensa atingiu a toda coletividade de manifestantes, unida,
naquele momento, em prol do direito de reunião (art. 5º, XVI, CR/88) e à livre manifestação
do pensamento (art. 5º, IV, CR/88). Houve, portanto, a incitação do crime de homicídio contra
o grupo de manifestantes, o que configura o discurso de ódio.
8.

Considerações finais: saídas para o discurso de ódio e soluções extrajudiciais

A ofensa do discurso de ódio é difusa e incita a violência contra minorias na sociedade.
O dano trazido por tal discurso pode ser imensurável e muito pior quando não há nenhum
tratamento ou resposta que possa contê-lo, remediá-lo ou principalmente desconstruí-lo. Na
verdade, uma sociedade conivente com o discurso de ódio, ou mesmo omissa em relação a
ele,

é

uma

sociedade

que

deixa

condenável

atitude

ser

normalizada.

Diante disso, algumas respostas estão sendo dadas, e, aparentemente, ganham cada

22(STF

- MS: 33410 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/02/2015, Data de Publicação:
DJe-028 DIVULG 10/02/2015 PUBLIC 11/02/2015)
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dia mais força na atualidade. Afinal, é muito atual o surgimento de tais respostas. Elas
possuem praticamente duas formas principais: uma apresentada pelo Estado, através de
campanhas e políticas públicas sobre conscientização do discurso de ódio, ou mesmo amparo
e auxílio para as vítimas; a outra, através de grupos auto-organizados na sociedade, que
apresentam pressão e força social como um meio de resposta. Todas essas duas formas
possuem forte presença no mundo virtual, ou seja, são muitas vezes focadas com
exclusividade

para

lidar

com

o

discurso

de

ódio

nas

redes.

No âmbito das políticas públicas, um bom exemplo é a criação do Humaniza Redes
(#Humanizaredes)23. Criado através art. 5º do Decreto nº 8.162/2013, o Humaniza Redes
busca fazer campanhas de prevenção contra o discurso de ódio, através da conscientização
em anúncios e publicidades na internet. É o caso dos avatares criados pelo Humaniza Redes
que levam através de seus conteúdos mensagens como "internet livre da violência contra a
mulher: eu defendo!"; "quero uma internet livre da xenofobia!"; "igualdade para tod@s: eu
defendo!"; e assim por diante.
Além do eixo de prevenção, há ainda a atuação na denúncia e na segurança. Através
do website, existe a possibilidade de encaminhar uma denúncia de uma violação que tenha
ocorrido dentro ou fora de internet. As categorias de denúncia de crimes que tenham ocorrido
dentro da internet são: violência ou discriminação contra as mulheres; homofobia; xenofobia;
intolerância religiosa; pornografia infantil; racismo; apologia e incitação a crimes contra a vida;
neo nazismo e tráfico de pessoas. Por último, o Humaniza Redes busca atuar no eixo da
segurança; através de parcerias com o MEC, por exemplo, levam conhecimento de segurança
virtual para as escolas e conscientizam os alunos a contribuir para uma sociedade inclusiva,
não discriminatória e livre de abusos.
Outro exemplo é o Grupo de Trabalho Contra Redes de Ódio na internet24, criado pelo
governo federal em 2014 através da Secretaria de Direitos Humanos. Esse grupo possuí a
finalidade de mapear focos de discurso de ódio na internet, e buscar, assim, seus autores.
Por fim, o exemplo mais reconhecido é o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14). O
Marco Civil é a primeira legislação brasileira em matéria de Direito e internet, sendo pioneira
no âmbito mundial. Trata-se, essencialmente, de instrumento legislativo que estabelece os
direitos e deveres dos provedores e usuários da Internet no Brasil e, ainda, traça os contornos
da responsabilidade civil destes últimos.25

23

Humanizaredes. <http://www.humanizaredes.gov.br/>. Acessado em junho de 2016
Governo cria grupo de trabalho para mapear crimes de ódio na internet. 20/11/2014.
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2014-11/governo-cria-grupo-de-trabalho-para-mapearcrimes-de-odio-na>. Acessado em junho de 2016
24

25

Curso de Introdução aos Direitos da Internet. Apostila desenvolvida por membros do GNET (Grupo de Estudos
Internacionais de Propriedade Intelectual, Direito e Inovação), da Faculdade de Direito da UFMG. P.9
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Tal diploma consiste em uma ferramenta normativa que traz mais segurança à vítima
do discurso de ódio, com a possibilidade de retirar um conteúdo ofensivo do ar com mais
rapidez do que os meios outrora dispostos. Nota-se que é uma ferramenta que não passa a
ser totalmente extrajudicial, pelo fato de que ainda passa pela ordem judicial para retirar um
conteúdo do ar, sendo indispensável o conhecimento do juiz sobre o discurso de ódio para
corretamente tomar uma decisão.
Não obstante a Lei 12.965/14 se mostre bastante promissora nos aspectos de
segurança e regulação da rede em geral, por ser aprovada há pouco tempo, ainda não é
possível medir sua efetividade prática. Destaca-se que a mesma dificuldade também é
encontrada para mensurar a efetividade das outras medidas demonstradas ao longo do
trabalho, por serem todas recém-formuladas. Inegável, todavia, que o Marco Civil traz um bom
norteamento para o uso da internet no Brasil.
É patente, também, a organização civil em torno de casos de discurso de ódio na
internet, que por solidariedade ou por se sentirem uma vítima, apresentam soluções
alternativas ao crime de ódio. É o caso, por exemplo, do "tuitaço", que busca responder em
massa a uma atitude de ódio reprovável, dando visibilidade ao caso com o tom de que atitudes
assim não devem ser aceitas. Situações assim acontecem tanto no twitter como facebook,
seja para dar apoio à vítima como para dar a oportunidade de reflexão para o agressor se
retratar.
Interessante notar que, através do "tuitaço", casos de discurso de ódio que talvez não
conservem a sua origem na internet, podem buscar ser resolvidos pela internet e pelas
ferramentas que disponibilizam as redes sociais. É o caso, por exemplo, das jornalistas contra
o assédio26, que por causa de um caso de assédio ocorrido contra uma jornalista no exercício
de sua profissão, muitas se solidarizaram e fizeram um "tuitaço" além de criarem uma página
no facebook para tratarem desse tema e lutar pelo respeito ao gênero e à profissão delas.
Outra iniciativa parte de uma organização sem fins lucrativos, mas que conta com a
cooperação de diversos órgãos federais, é a safernet27. A organização foi criada em 2005 com
o foco em combate de pornografia infantil, e com o tempo foi tomando proporções maiores.
Hoje é um grande núcleo de combate ao discurso de ódio na internet, em que em seu website
é possível fazer denúncia, ter ajuda profissional de um psicólogo e levantar dados sobre o
discurso de ódio na internet.

26

Jornalistas fazem tuitaço para denunciar casos de assédio e machismo. Bol Notícias. 22/06/2016
<http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/tecnologia/2016/06/22/campanha-jornalistascontraoassediodenuncia-casos-de-assedio-na-profissao.htm>. Acessado em junho de 2016
27

Safernet. <http://new.safernet.org.br/>. Acessado em junho de 2016

65

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

Essas saídas citadas mostram um importante papel ao combate do discurso de ódio
nas redes, cumprindo com um caráter pedagógico de prevenção e até de desconstrução do
discurso. Além disso, conscientizam que tal violência não deve ser normalizada e que
diferentes providências, como a desvinculação do conteúdo ofensivo (retirá-lo do ar) ou a
judicialização do caso, podem ser tomadas.
Isso traz perspectivas um pouco mais otimistas em relação às considerações que
podemos concluir com o desenvolvimento do trabalho. O cenário que está instaurado pode
mudar com o passar do tempo. Tal cenário é marcado por pouquíssimos resultados que
aparecem com a expressão "discurso de ódio" nas pesquisas das sentenças dos tribunais e
que a jurisprudência trata do assunto como variantes suavizadas de ofensas à coletividade,
ou seja, o entendimento como ofensas individuais (na categoria genérica de crimes contra a
honra) as ofensas proferidas contra minorias sociais.
Assim como o cenário de desconhecimento generalizado na sociedade sobre tais
discursos, que se refletem nas peças processuais e nos desfechos doutrinários dos casos de
ofensas odiosas, também pode ser diferente ao longo do tempo.
Isso traduz como é positivo o papel que tais campanhas e ações podem
desempenhar. Com o fortalecimento delas, a incorporação do conceito de discurso de ódio
na sociedade brasileira e a sua consequente repulsa se torna mais consolidado. Abrindo
caminhos para que haja um avanço nesse tema, com o amadurecimento desse conceito na
legislação e no judiciário.
O discurso de ódio não é algo recente28, foi algo sempre instituído sistematicamente
na sociedade. E, muito antes do surgimento das redes sociais ou até mesmo da internet, os
tribunais poderiam ter a chance de consolidar alguma jurisprudência em torno do discurso de
ódio. Mas não foi algo que aconteceu no passado.
A determinação da definição jurídica de um discurso deveria exigir um exame do
contexto linguístico e social no qual a declaração foi feita. Se esse raciocínio passasse a
contribuir mais nas análises do caso concreto diante de um litígio, mais casos relacionados
ao discurso de ódio e às redes sociais surgiriam, o que traria uma perspectiva da
jurisprudência diferente da que é tomada hoje.
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9º Encontro da ANDHEP - Direitos Humanos, Sustentabilidade, Circulação Global e
Povos Indígenas

23 a 25/05/2016, UFES, FDV, UVV. Vitória (ES)

Grupo de Trabalho: Direitos Humanos, Comunicação e Novas Tecnologias

Comunidades tradicionais de matriz africana, direitos humanos e justiça
Ilzver de Matos Oliveira – Universidade Tiradentes
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1 INTRODUÇÃO

Regulamentando as expressões de religiosidades em contextos específicos,
ou mesmo produzindo releituras de manifestações religiosas no decurso do tempo
histórico, o direito, desde a colonização está na zona de contato 1 entre as religiões e
as (in)tolerâncias religiosas, e muitas vezes as utilizam como fontes para a criação de
suas normas e decisões judiciais. Por outro lado, sabemos que também as religiões
utilizam o direito, sobretudo, quando as próprias religiões procuraram se apropriar do
direito enquanto aparato de intenso alcance social, difusor de representações e
imaginários coletivos.
Nesse cenário o direito tem assumido alguns importantes papéis. Tem sido
em alguns momentos um promotor ou questionador das doutrinas e práticas religiosas;
tem causando polêmicas por servir de base para o crescimento no mercado religioso 2
e/ou político de algumas denominações religiosas; tem polemizado também por entrar
em conflito com os dogmas religiosos. Assim sendo, diante da abrangente
possibilidade de abordagens e (re)leituras acerca desta temática, este trabalho busca
dialogar e problematizar as relações entre religiões e (in)tolerâncias religiosas no
direito através da análise da sua atuação no âmbito do direito à liberdade religiosa dos
cultos de matriz africana no Brasil.
Partimos da percepção de que o Brasil sempre foi considerado um país de
fácil convivência entre os diferentes, inclusive no campo das religiões. Entretanto, nos
últimos anos, à medida que a sociedade se torna cada vez mais plural em termos
1

Para Boaventura de Sousa Santos (2003, p.43), as zonas de contato são campos sociais em
que diferentes mundos da vida normativos se encontram e defrontam. Para o autor é nesses
espaços que diferentes culturas jurídicas se defrontam de modos altamente assimétricos, quer
dizer, em embates que mobilizam trocas de poder muito desiguais. As zonas de contato são,
portanto, zonas em que ideias, saberes, formas de poder, universos simbólicos e agências
normativos e rivais se encontram em condições desiguais e mutuamente se repelem, rejeitam,
assimilam, imitam e subvertem, de modo a dar origem a constelações político-jurídicas de
natureza híbrida em que é possível detectar o rasto da desigualdade das trocas. Os híbridos
jurídicos são fenómenos político-jurídicos onde se misturam entidades heterogéneas que
funcionam por desintegração das formas e por recolha dos fragmentos, de modo a dar origem
a novas constelações de significado político e jurídico. Em resultado das interações que
ocorrem na zona de contato, tanto a natureza dos diferentes poderes envolvidos como as
diferenças de poder existentes entre eles são afetadas. A compreensão deste conceito é
fundamental para este trabalho, uma vez que os afrorreligiosos no nosso país são um dos
principais exemplos atuais de grupos sociais que se envolvem e têm se envolvido em conflitos
assimétricos com culturas nacionais dominantes.
2
Prandi (2004) denomina de “mercado religioso” a oferta de serviços que a religião é capaz de
propiciar aos consumidores religiosos e as estratégias de acessar os consumidores e criar
novas necessidades religiosas.
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religiosos, paradoxalmente temos assistido a manifestações públicas de intolerância
religiosa. Tais manifestações se dão em um contexto político novo de investimento de
setores religiosos conservadores na sociedade e no Estado, seja disputando lugares
de poder no Executivo, seja conquistando espaços cada vez maiores no Parlamento,
ocupando funções no Judiciário, ou ainda, ampliando as possibilidades de incidência
social pelo uso do aparato estatal em prol de seus objetivos.
A ampliação do poder político desses grupos expressa-se, entre outros, nas
tentativas de reverter avanços em relação a direitos nos campos da sexualidade e da
reprodução, afetando diretamente a população homossexual e de mulheres, da
educação e da igualdade, atingindo grupos raciais e religiosos historicamente
vulnerabilizados, como são as religiões de origem africana e seus adeptos, que serão
o objeto deste artigo. Desse modo, emerge a necessidade de, para a compreensão
desse quadro problemático, empreendermos a discussão de questões que dizem
respeito às articulações entre liberdade religiosa, democracia e a efetivação dos
direitos de cidadania em um Estado constitucionalmente laico.
Sobre este aspecto, vemos que as relações entre direito e religiões podem
ser compreendidas a partir de dois modelos. Primeiro o da laicidade, entendida de
forma inicial como a doutrina ou sistema político marcado pela ausência de uma
religião oficial e da sua interferência no estado, na cultura, na educação, entre outros
espaços de interação social, bem como pela inexistência de subvenção ou embaraço
no funcionamento de templos de qualquer religião. Segundo, o da liberdade religiosa,
representada pela garantia real de que pessoas e grupos religiosos possam ter e
expressar livremente a sua crença e de que seus espaços de culto e suas liturgias
sejam protegidos contra qualquer interferência injusta.
Nesse contexto, o direito se tornou uma importante arena de disputa entre os
diferentes grupos concorrentes no mercado religioso e um receptáculo das tensões
que envolvem as diferentes visões de mundo dessas religiões sobre questões sociais,
econômicas, políticas, entre outras, e sobre as outras crenças e suas liturgias. Em
torno dessas disputas foram mobilizadas as agendas de importantes Movimentos
Sociais e Políticos e de grupos religiosos. Dentro dessa agenda, encontramos
demandas que foram levadas, por exemplo, diante dos tribunais brasileiros, legítimos
interpretadores das normas e responsáveis pelo apaziguamento dos conflitos sociais.
Desde o célebre “caso Mãe Gilda 3”, ocorrido em 1999, que chegou ao
Superior Tribunal de Justiça e resultou na primeira condenação nacional por dano
3

Assim ficou popularmente conhecida a ação de intolerância religiosa praticada pela Igreja
Universal do Reino de Deus – Iurd, contra a Yalorixá Gildásia dos Santos e Santos – a Mãe
Gilda. A Iurd publicou uma fotografia da Yalorixá no jornal Folha Universal, em outubro de
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moral decorrente de intolerância religiosa institucional e no estabelecimento, através
da Lei federal nº 11.635 de 2007, do Dia Nacional de Combate à Intolerância
Religiosa, comemorado no dia 21 de janeiro, até os casos de cobrança de impostos
dos templos religiosos afro-brasileiros ou contra yalorixás e babalorixás por má
prestação

de

serviço;

as

ações

que

equiparam

templos

afro-religiosos

a

estabelecimentos comerciais, que criminalizam afro-religiosos por cárcere privado ou
de lesão corporal durante cerimônias de iniciação, que fecham templos afro-brasileiros
sob a alegação de perturbação do sossego, poluição sonora, poluição ambiental e
maus-tratos a animais; entre outros, o que percebemos atualmente é que os tribunais
têm se constituído num dos principais espaços de discussão sobre os direitos relativos
a essa parcela da população, historicamente discriminada por sua crença religiosa.
Recentemente, gerou grande polêmica nacional a decisão judicial proveniente
do processo nº 0004747-33.2014.4.02.5101 e escrita pelo magistrado Eugenio Rosa
de Araújo, juiz federal titular da 17º Vara Federal no Rio de Janeiro, resultado de uma
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Google
Brasil Internet LTDA. com o objetivo de ver retirado do sistema Google vídeos em que
membros da Igreja Universal do Reino de Deus aviltavam as religiões afro-brasileiras,

1999, associada a uma reportagem sobre charlatanismo, sob o título: “Macumbeiros charlatões
lesam o bolso e a vida dos clientes”. A matéria afirmava estar crescendo no País um “mercado
de enganação”. Nesta reportagem, a foto da Mãe Gilda, aparece com uma tarja preta nos
olhos. A Folha Universal tinha na época uma tiragem de 1.372.000 unidades, ampla e
gratuitamente distribuídas. A comunidade local tomou conhecimento da reportagem e, por uma
falta de compreensão do que estava acontecendo, até integrantes de sua própria comunidade
interpretaram que a Mãe Gilda havia se convertido e estava pregando contra sua religião, pois
sua foto estava naquele veículo. Em conseqüência disso, a Yalorixá caiu no descrédito perante
os seus fiéis e muitos deles se afastaram do seu Terreiro. Além disso, dada à grande
exposição e fragilidade, adeptos de outras religiões sentiram-se no direito de atacar
diretamente a Casa da Mãe Gilda, agredindo-a e ao seu marido, verbal e fisicamente, dentro
das dependências do Terreiro, até quebrando objetos sagrados lá dispostos. Diante destes
fatos, com a saúde fragilizada, Mãe Gilda não suportou, teve um infarte e veio a falecer no dia
21 de janeiro de 2000. Logo após à morte da Mãe Gilda, seus filhos moveram uma ação contra
a Iurd, por danos morais e uso indevido da imagem. Cinco anos depois do início do processo,
em 2004, a Iurd foi condenada em primeira instância, ficando estabelecido o ganho de causa
da ação de Mãe Gilda. A sentença, favorável à ação indenizatória, condenou a Iurd e a sua
gráfica a publicar a sentença na capa e encarte do Jornal Universal por duas tiragens
consecutivas; condenou a Iurd e a sua gráfica a indenizar a família em R$ 1.372.000 (fazendo
a equivalência de R$ 1,00 para cada exemplar da Folha Universal distribuído); determinou que
o Ministério Público abrisse processo criminal contra a IURD. Após apelação na segunda
instância, em 6 de julho de 2004, o Tribunal de Justiça da Bahia julgou e condenou, por
unanimidade, a Igreja Universal do Reino de Deus por danos morais e uso indevido da imagem
da Yalorixá Mãe Gilda, apenas reduzindo o valor da indenização para R$ 960.000,00.
Insatisfeita com o resultado, a Iurd recorreu da decisão, apelando para Superior Tribunal de
Justiça - STJ em Brasília, bem como ao Supremo Tribunal Federal - STF. Este último não
aceitou o pedido, julgando-o improcedente. No dia 16 de setembro de 2008, o Superior
Tribunal de Justiça confirmou, também por unanimidade, a condenação da Igreja Universal do
Reino de Deus, em que esta ficava obrigada a publicar retratação no jornal Folha Universal e a
pagar indenização, reduzida de R$ 1,4 milhão, conforme decisão da 1ª instância, para R$
145.250,00.
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seus símbolos, ritos e seus sacerdotes. O fato é que a decisão do juiz negou o pedido
de retirada dos vídeos da internet sob o fundamento que no caso concreto somente
existiu uma concorrência entre direitos fundamentais e não uma violação aos direitos
de liberdade de consciência, liberdade de crença, proteção às liturgias religiosas,
liberdade opinião, de reunião e de religião. E mais, a decisão definiu que o candomblé
e a umbanda não continham os traços necessários de uma religião a saber: um texto
base (tal qual o Corão ou a Bíblia); estrutura hierárquica; e, ainda, um deus a ser
venerado. Em seguida, a decisão indicou que os vídeos constantes no Google não
seriam uma ofensa às liberdades públicas e tão pouco colocavam em risco a prática
cultural das manifestações afro-brasileiras.
Casos judicializados como os descritos acima, além de inúmeros outros
existentes na literatura sobre direito e relações raciais brasileira 4, nos fazem acreditar
que estamos diante da emergência de um novo fenômeno a ser estudado: a
judicialização da religiosidade afro-brasileira. Ela surge marcada pelas manifestações
dos tribunais sobre a amplitude e a caracterização do direito ao livre culto e crença nas
religiões de matriz africana e do direito à preservação da cultura afro-brasileira,
especialmente quando estes estão em colisão com direitos tais como a liberdade de
expressão e de opinião, a proteção à criança e ao adolescente, à fauna e à flora, à
vida e à integridade física, à saúde e ao sossego.
Por todo esse contexto nossa proposta aqui é analisar as relações entre as
religiões e o direito buscando investigar se estas relações interferem na construção ou
desconstrução da tolerância e intolerância religiosa e na possibilidade ou impedimento
de novos desenhos tanto da atuação do sistema jurídico e judicial nacional na garantia
do direito à liberdade religiosa como das relações de tolerância/intolerância religiosa.
Quanto ao referencial teórico foram utilizadas as contribuições de alguns dos
principais e primeiros estudiosos sobre a religião e a cultura afro-brasileira em nosso
país: Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Édison Santos, Roger Bastide, entre outros.
Agregamos a esse primeiro marco teórico sobre cultos africanos no Brasil, as
contribuições mais recentes de autores como Reginaldo Prandi, Sérgio Ferretti, Beatriz
Góis Dantas, e outros. Outras importantes fontes utilizadas nesta pesquisa vieram de
autores que se debruçaram sobre o estudo da liberdade religiosa, do direito e da
justiça. Destacamos neste grupo aqueles que refletiram especificamente sobre o tema
em relação aos afrorreligiosos: Hédio Silva Júnior, Mundicarmo Ferretti, Yvonne
Maggie e outros.
4

Nessa temática, importantes os estudos de Hédio Silva Júnior e Vagner Gonçalves da Silva
na obra Intolerância Religiosa: impactos do neopentecostalismo no campo religioso afrobrasileiro (2007).
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2 O PROBLEMA DO RECONHECIMENTO DAS RELIGIÕES DE ORIGEM
AFRICANA

O lugar de subalternidade destinado às religiões afro-brasileiras, por serem
expressão religiosa dos grupos dominados (escravos, trabalhadores forçados,
pessoas livres de cor, indígenas, etc.), além de se constituir num estratégia de
discriminação e perseguição, permitiu o deslocamento dos cultos de origem africana
do campo religioso e promoveu a sua aproximação cada vez maior com as
manifestações do folclore brasileiro, com expressões da cultura afro-brasileira e
nacional e o seu consequente afastamento da identificação com uma religião ou com o
sagrado no imaginário popular.
A construção dessa ideia de maior familiaridade com o campo cultural e
lúdico fez com que os cultos de origem africana fossem ainda mais atrelados ao
profano e ao popular, enquanto se ampliava a rejeição da sua identidade como
religião.
Esse panorama fez surgir um dos maiores problemas jurídico-constitucionais
que os afrorreligiosos enfrentaram no passado e ainda enfrentam na atualidade: afinal,
como garantir a liberdade religiosa de uma religião que não é considerada como
religião, e quando muito é reconhecida como manifestação das culturas populares5?
Dentre os estudiosos das religiões de origem africana, Edison Carneiro,
refletindo sobre a questão do lugar desses cultos na Bahia, apontava que as crenças
5

Na Seção denominada “Da Cultura”, no Título VIII “Da Ordem Social”, o Art. 215 da
Constituição Brasileira de 1988 diz que “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e
a difusão das manifestações culturais.” E complementado o enunciado do caput do artigo, o §1º
estabelece: “O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.” Mas, não
são apenas estes traços que destacam a preocupação da Constituição brasileira com a
chamada por ela “cultura popular”. O Art. 216 prescreve que “Constituem patrimônio cultural
brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar,
fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos,
documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico. E o § 1º destaca que “O Poder Público, com a
colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio
de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de
acautelamento e preservação.” É dessa forma que a Constituição de 1988 abre espaço para a
proteção da cultura popular afro-brasileira: estabelecendo-a dentro do rol daquele tipo de
norma chamada de programática ou seja, que possui eficácia e aplicabilidade dependente de
regulamentação ulterior, e submetida ao princípio da reserva do economicamente possível.
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religiosas afro-brasileiras “já se estão encaminhando parcialmente para o seu destino
lógico — o folclore” (1959, p.18).

Festas outrora celebradas no recesso dos cultos, como as de
Yêmanjá e dos gêmeos 6, conquistaram a Bahia, como as cerimônias
propiciatórias do Ano Novo tomaram para si as praias cariocas. Em
São Luis, o tambor, de mina e de nagô, deu um produto profano — o
tambor de crioulo. Ao antigo cortejo dos reis do Congo aderiram os
cultos da Bahia e do Recife, criando os folguedos que agora
conhecemos como afóxés e maracatus. Os antigos cucumbis,
predecessores dos atuais cabocolinhos e caiapós, a capoeira, o
Caxambu e o jongo tomaram corpo sob o estímulo das crenças
trazidas da África. (CARNEIRO, 1959, p. 18-19).

Para Carneiro, ao passarem da dimensão da religião para a da diversão
cultural e da ludicidade, novos setores da população tiveram contato com as crenças e
práticas básicas dos cultos de origem africana, de modo que para ele há pontos
positivos e negativos nessa transmutação histórica dos cultos de origem africana de
religião para folclore: “se contribuem para a desagregação deles como unidades
religiosas

relativamente

compactas,

também

reforçam,

tornando-os

mais

compreensíveis e aceitáveis” (1959, p.19), e essa maior interação social com tais
crenças auxiliaria na sua manutenção e multiplicação. (CARNEIRO, 1959, p. 18-19).
Apresentando-se contrário à visão de Carneiro, Gilberto Freyre (1947, p. 172)
diz que a redução da religião do negro a formas lúdicas e de dança se fundamenta
numa visão ideologizada das elites brancas que apresentavam o africano como tendo
a dança “impregnada no sangue” e, portanto, tendendo a “reduzir tudo à dança trabalho ou jogo”.
Para Prandi (2000, p. 63-64) ficou no passado a ideia de candomblé como
uma referência cultural negra:

Se aspectos de origem africana compunham a cultura brasileira nas
mais diversas áreas, com o movimento dos anos 60 e 70 ocorreu
todo um redimensionamento da herança negra, com o qual aquilo que
antes era tratado como exótico, diferente, primitivo, passou a ser
incorporado como habitual, próximo, contemporâneo. A própria
música popular incorpora ao velho e sucessivamente branqueado
samba novas batidas, mais próximas da percussão dos terreiros de
candomblé. As escolas de samba do carnaval não se cansam de
fazer desfilar os orixás na avenida. A televisão, na notícia e na ficção,
6

É no final dos anos 60 e começo dos 70 que se inicia junto às classes médias a recuperação
das nossas raízes culturais, reflexo de um movimento cultural muito mais amplo, que, nos
Estados Unidos e na Europa, e daí para o Brasil, questionava as verdades da civilização
ocidental, o conhecimento universitário tradicional, a superioridade dos padrões burgueses
vigentes, os valores estéticos europeus, voltando-se para as culturas tradicionais, sobretudo as
do Oriente, e buscando novos sentidos nas velhas subjetividades, em esquecidos valores e
escondidas formas de expressões. (PRANDI, 2000, p.63).
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não consegue deixar de lado referências constantes aos deuses dos
terreiros, ao jogo de búzios, aos falsos e autênticos pais e mães-desanto. A cultura de uma minoria agora já é consumo de todos.

Outros autores ao discutirem as aproximações entre cultos afro-brasileiros e
folclore, destacam os termos subcultura e de religião popular para a compreensão do
alcance desse debate e para diferenciar aquilo que é religião do que podemos chamar
de folclore. É o que faz, por exemplo, Sérgio Figueiredo Ferretti (1999), ao trabalhar
com as ideias de religião e cultura popular em Antônio Gramsci para compreender as
religiões afro-brasileiras no Maranhão.
Ferretti parte da consideração do folclore como subcultura produzida pelas
classes subalternas nas sociedades de classes. Assim, os cultos de origem africana
seriam religiões populares, pois produzidos por negros da classe dominada e também
por serem uma herança cultural de escravos, atualizada por seus descendentes. Mas,
não só, para o autor tais religiões podem ser identificadas como populares, pois se
constituem de fato em manifestação da cultura popular em “contraposição à cultura
oficial, hegemônica, numa sociedade que se pretende branca e católica” (1999, p. 6).
No Brasil até os dias atuais, apesar da queda do número de auto-identificados
católicos, a sociedade se considera católica. Seja social ou estatisticamente os
números ainda apontam o predomínio da religiosidade católica entre os brasileiros.
Sobre este aspecto, Ferreti diz que o “catolicismo é de fato uma religião semi-oficial ou
quase oficial” e apresenta algumas situações explicativas para esta afirmação:
- Para a sociedade civil, as autoridades religiosas são quase que
exclusivamente as autoridades católicas. Ainda desfrutam de grande prestígio e poder,
exercendo até hoje na maior parte do país, função de coerção e de inculcação;
(FERRETI, 1999, p. 6).
- As escolas católicas (função ideológica) são muito prestigiadas na
sociedade brasileira. O casamento religioso católico, a missa de sétimo dia, são
cerimônias que fazem parte da esfera oficial. (FERRETI, 1999, p. 6-7).
Segundo Stenio Soares (2009), a subalternidade tende a ser compreendida
como uma forma de dominação, ou seja, grupos subalternos assujeitam-se e sofrem a
influência dos valores da cultura dominante. Para ele,
[...] as religiões subalternas: são aquelas formas de religiosidades
forjadas no seio de relações de poder, conflitos que se resolvem no
jogo social, constituídas numa dinâmica específica e submetendo-se
à justaposição ou sobreposição de discursos religiosos, e dada sua
gênese metamórfica sob atuação íntima do homem culturalmente
dotado de uma ideia que resignifica um signo ou seu primeiro
significado. (SOARES, 2009, p.135).
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Assim, verificamos como e porque o catolicismo continua fazendo parte da
concepção de mundo da classe dirigente seja no âmbito social, político ou mesmo no
judicial. E como as religiões afro-brasileiras se contrapõem a esta cultura oficial e
apresentam-se perante ela como religiões representativas dos extratos inferiores da
sociedade7, contestadora da autoproclamada universalidade da religião católica, o
cristianismo, que etnocentricamente se estabelece como religião, em reação, as
considera como não religiões. (FERRETTI, 1999, p.7).
Para Gramsci existe cultura popular na medida em que existe cultura
dominante. A cultura popular assume em face da cultura dominante
uma posição diversa, contestadora por posição, da autoproclamada
universalidade da cultura dominante. As religiões afro-brasileiras
também podem ser vistas como assumindo o papel contestador da
hegemonia do catolicismo. No Brasil a cultura intelectual também se
torna prerrogativa da classe dominante, pois nas sociedades de
classe, opera como refere Gramsci, uma série de instituições e
mecanismos tendentes a levar as classes subalternas a conformar
sua inferioridade. A religião popular também é desvalorizada como
religião do povo, como coisa de negro, como religião inferior, como
magia e não como religião. O atraso cultural das classes subalternas
é considerado como decorrência de seu atraso econômico.
(FERRETI, 1999, p.7).

Diante deste quadro, os cultos afro-brasileiros iniciam uma luta por
reconhecimento que se utiliza de várias estratégias, dentre as quais Ferreti destaca: a)
as religiões afro-brasileiras para se verem reconhecidas utilizam elementos do
simbolismo católico como missas, procissões, imagens de santos, festas religiosas,
etc; b) seus participantes em geral se dizem católicos e as práticas especificamente de
origem africana são consideradas como elementos de acréscimo 8. (FERRETTI, 1999,
p. 6-7).
Assim, contrariamente a Edison Carneiro (1959), Ferretti (1999) defende que
é necessário perceber que religião e folclore são fenômenos distintos. E quase como
uma resposta ao dito por Edison Carneiro em 1959 sobre que “em São Luis, o tambor,
de mina e de nagô, deu um produto profano — o tambor de crioulo.” (CARNEIRO,

7

Essa representação é contestada pelos dados estatísticos dos Censos brasileiros, quando
verificamos que os cultos de origem africana encontraram maior adesão das pessoas
enquadradas nas classes econômicas AB. O catolicismo possui mais adeptos nas camadas
mais pobres (72,76% na classe E), apesar de possuir representatividade dentre as classes
elitistas (69,07% nas classes AB). Isso reforça a nossa defesa de que a relação entre religiões
de matriz africana e as classes inferiores da sociedade extrapola as análises meramente
estatísticas e relaciona-se à história da origem de tais crenças e aos grupos étnicos a ela
originariamente relacionados.
8
Trata-se do fenômeno do sincretismo religioso afro-católico, que é explicado por Roger
Bastide como fazendo parte do processo de interpenetração de civilizações, pelo princípio de
cisão, segundo qual ideias e princípios de origens distintas coexistem sem conflitos para seus
adeptos.
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1959, p.19), Ferreti explica que o próprio povo faz lá no Maranhão muito claramente
esta distinção entre religião e folclore, distinguindo o tambor de crioula 9 - manifestação
folclórica –, do tambor de mina - manifestação religiosa.
Acontece, entretanto que as religiões populares englobam diversas
manifestações folclóricas. Muitas vezes elas se desenvolvem no
mesmo local, sendo realizadas pelas mesmas pessoas, embora em
circunstâncias e ocasiões distintas. Como as religiões afro-brasileiras
incluem em seus ritos festas, músicas, danças, instrumentos
populares e cânticos, elas estão muito próximas das manifestações
da cultura popular. No tambor de mina do Maranhão encontramos,
por exemplo, diversos elementos do catolicismo popular como
procissões, ladainhas, devoções e santos juntamente com outros
elementos do folclore, como festas de tambor de crioula, bumba-meuboi, pastores, festas do Divino, dança do carimbó, etc. Estes
elementos do folclore maranhense estão muito próximos do tambor
de mina pois seus participantes em grande parte são os mesmos,
pertencendo ao mesmo grupo étnico e à mesma classe social, em
sua maioria participante do segmento negro da classe dominada.
Grande parte das casas de tambor de mina são também núcleos em
torno dos quais se desenvolvem outras manifestações da cultura
popular. (FERRETI, 1999, p.8).

Para Ferretti (1999) podemos entender religião popular, e cultura popular,
como formas de contestação à cultura hegemônica, mas é imperativo reconhecer que
as religiões afro-brasileiras são religiões como as outras e desse modo se distinguem
de manifestações folclóricas, inclusive quando esse reconhecimento é solicitado aos
intérpretes

das

leis. Estes

precisam

compreender que

a multiplicação

de

denominações religiosas é consequência da limitação às liberdades políticas, pois na
medida em que o aparelho do Estado proíbe a livre formação de organismos políticos,
a única possibilidade de expressão popular que subsiste é a da religião e a formação
de novas denominações religiosas. Essa é uma concepção embasada nas ideias
desenvolvidas por Roger Bastide, para o qual “a resistência se torna religiosa quando
não pode tomar a forma política. A religião é a única via aberta, quando todas as
outras saídas estão fechadas.” (BASTIDE,1985, p. 220).
Para Ferretti (1999) essa pode ser uma das formas de compreensão e
explicação para o surgimento, a partir de meados do século XIX, em várias partes do

9

O tambor de crioula é uma dança própria do Maranhão, na qual os tambores são
acompanhados por versos de improviso. É o som dos tambores que se ouve em festas
públicas. Aos homens cabe cantar e tocar três tambores de madeira de tamanhos diferentes,
enquanto as mulheres dançam. Conta-se no Maranhão que São Benedito gosta de tambor de
crioula e por isso muitas promessas ao santo são pagas com uma festa de tambor de crioula.
(ALBUQUERQUE E FRAGA FILHO, 2006, 240).
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país, de numerosos grupos religiosos afro-brasileiros e de seu grande vigor
principalmente em épocas de perseguições às liberdades, como no Estado Novo, na
ditadura militar e em diversos outros períodos de repressão. É também uma das
formas de explicação da atual proliferação de expressões religiosas as mais distintas
que se expandem sobretudo nos ambientes populares. Frente ao controle do aparelho
político, o aparelho religioso torna-se o modo essencial de expressão dos grupos
sociais subalternos. Nos primeiros séculos as religiões de origem africana, adotaram
também a estratégia de uma revolução passiva, de resistência não violenta, como
movimento do povo oprimido e das classes subalternas, mas, é necessário ressaltar,
entretanto, que hoje no Brasil, estas religiões não são mais religiões exclusivamente
de negros e das classes subalternas, assim indicam as análises estatísticas sobre as
religiões no nosso país. Elas abrangem populações de todas as cores e classes,
apesar de não perderem a pertença às categorias e grupos que lhes deram origem. E,
além disso, atualmente as perseguições religiosas no Brasil tomaram outra feição,
saindo mais do campo estatal e indo para o âmbito das relações privadas, por isso é
preciso reconhecer que tanto pelas manifestações dos órgãos do aparelho estatal
quando dos cidadãos e suas entidades organizativas e religiosas, persistem,
entretanto, os preconceitos, e a religião dos negros continua sendo marginalizada e
pouco conhecida. (FERRETTI, 1999, p.8).
A questão é perceber que apesar de terem se organizado mesmo diante de
todas as dificuldades, africanos e afro-brasileiros não tinham liberdade plena para
cultuar seus santos e deuses, apesar de muitas vezes terem permissão para fazê-lo. E
se concordamos que permissão não é liberdade plena, podemos afirmar que tais
cultos não eram livres em nosso país e corroboraremos com uma das ideias
defendidas nesta pesquisa: que a intolerância que atinge as religiões de matriz
africana no Brasil “conforma uma das facetas do racismo brasileiro” (SILVA Jr., 2007,
p. 303).
O processo do tráfico de escravos foi um fator decisivo para os processos de
assujeitamento e de construção das identidades e da subjetividade subalternas do
negro brasileiro 10. Roger Bastide acredita que “a escravidão destruiu toda a
10

Segundo Fausto (1996, p.41), a escravidão foi uma instituição nacional que penetrou toda a
sociedade, condicionando seu modo de agir e de pensar. Essa penetração gerou o desejo de
ser dono de escravos, o esforço por obtê-los, tanto em indivíduos da classe dominante como
das classes trabalhadoras. “Houve senhores de engenho e proprietários de minas com
centenas de escravos, pequenos lavradores com dois ou três, lares domésticos, nas cidades,
com apenas um escravo. O preconceito contra o negro ultrapassou o fim da escravidão e
chegou modificado a nossos dias.” Para o autor, até pelo menos a introdução em massa de
trabalhadores europeus no centro-sul do Brasil, o trabalho manual foi socialmente desprezado
como "coisa de negro".
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organização social dos negros africanos [...] mas deixou intacto o mundo dos valores,
das ideias e das crenças religiosas”; e também que “a escravidão causou uma fissura
entre as superestruturas e as infra-estruturas. As estruturas sociais africanas foram
quebradas, os valores foram conservados [...] As superestruturas tiveram que secretar
a sociedade” (BASTIDE, 2001, p. 211-212).
Por isso discordamos de algumas posições de Prandi (2000), sobretudo de
que vivemos no Brasil o culminar do processo de “diluição e apagamento étnico”
(p.59), de um período onde o norte orientador não é mais “a diferença, o pluralismo
cultural e a valorização das origens étnicas” (p. 59) e que “já estávamos na sociedade
de massa e o candomblé seria o grande reservatório da cultura brasileira mais próxima
da África.” (p.63):

A cultura africana que assim vai se diluindo na formação da cultura
nacional corresponde a um vastíssimo elenco de itens que abrangem
a língua, a culinária, a música e artes diversas, além de valores
sociais, representações míticas e concepções religiosas. Mas, fora do
campo religioso, nenhuma das instituições culturais africanas logrou
sobreviver. Ao contrário, cada contribuição é o resultado de um longo
e lento processo de diluição e apagamento étnico a tal ponto que,
diante de um determinado traço cultural, embora podendo reconhecer
uma origem africana genérica, ainda assim é difícil, quando não
impossível, identificar o povo ou nação de que provém. Tudo é
simplesmente África, perdidas as diferenças e especificidades. Mais
que isso, os próprios afro-descendentes, por não conhecerem sua
própria origem, nem sabendo se seus antepassados eram bantos ou
sudaneses, também não podem identificar as origens dos aspectos
culturais, como se a cultura brasileira como um todo, ao se apropriar
deles, tivesse apagado as fontes.

Não concordamos porque defendemos que a construção e a afirmação de
uma identidade étnica pode também ser pensada como uma forma de luta política pelo
poder, de modo a afirmar a diferença, indo além de um “resgate” da tradição negra.
Esta construção reflete possivelmente a criação de um “nós coletivo”, na formação de
um grupo que está, sobretudo, interessado em reivindicar uma maior visibilidade social
face ao apagamento a que foi submetido no passado. Essa construção de uma
identidade negra a partir de religiões afro-brasileiras pode ser encarada como um fato
significativo para a construção desta identidade.
E discordamos também porque tanto pela origem da religiosidade, o solo
africano, quanto pela marca racial nela impressa, a negra, fato é que percebemos que
os atos de repressão aos cultos afro-brasileiros vivenciados na história do nosso país,
e ainda hoje visualizados em vários cantos do Brasil, no espaço público ou no privado,
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estão relacionados diretamente com o nosso período escravocrata e com as teorias
raciais criadas em torno da figura do negro africano e afro-brasileiro: não civilizado,
inferior, atrasado, aculturado, selvagem, místico, mágico, perigoso, lascivo, desordeiro,
dentre outras.
E ressaltamos que tais teorias criadas especialmente para justificar a
dominação branca sobre os povos negros traficados, para conter as revoltas da massa
negra escravizada e para impedir atos de oposição ao regime escravocrata então
vigente, do mesmo modo que foram sustentadas pela Ciência, que criou teorias para
sustentar a ideia de inferiorização da raça negra e de suas tradições, também contou
fortemente com o apoio do Direito.
Assim, o Direito serviu como uma das armas para o modelo brasileiro de
relações raciais, que “mesmo em sua versão pós-abolição, teria prescindido do
suporte, do aparato, da força da lei na imposição de suas regras de funcionamento”.
(SILVA Jr., 2007, p. 303). Desse modo, através de leis supostamente neutras, pois na
maioria das vezes não se referiam explicitamente ao negro 11, apesar de repletas de
objetivos políticos e ideológicos, especialmente os relacionados ao extermínio da
cultura e da religiosidade do africano e do afro-brasileiro, o sistema jurídico garantiu o
controle da população negra pelas classes dominantes.
Salvo melhor juízo seria possível informar que também nestas plagas,
por muito tempo, incluído o século passado, a função da lei,
especialmente da lei penal, como também do sistema penal, não
esteve totalmente dissociada do modelo de relações raciais e, por
extensão, do padrão religioso adotado pelos colonizadores e
senhores de engenho. (SILVA Jr., 2007, p. 304).

A Constituição do país, promulgada em 1824, definiu o catolicismo como
religião oficial do Império, sendo outras religiões permitidas desde que não
ostentassem templos. Mas as religiões afro-brasileiras não estavam incluídas nessa
tolerância legal porque não eram consideradas religião, e sim superstição,
curandeirismo, feitiçaria. Por isso eram vistas como práticas ilegais e muitas vezes
criminosas. Reprimir ou tolerar dependia do momento e das circunstâncias. Em todo o
país durante o Império, as festas das irmandades negras e os batuques foram
severamente reprimidos. A maioria das câmaras municipais aprovou leis proibindo
batuques, danças e tocadas de pretos. Em parte essa legislação terminou surtindo os
efeitos desejados pelas elites imperiais, pois, até o final do século, a quantidade de

11

De forma distinta a esta ideia de neutralidade legal, em Sergipe, por exemplo, José Eloy
Pessoa, Coronel nomeado em 5.4.1837, empossado em 31.5.1837, deixando o cargo em
23.3.1838 Presidente da Província de Sergipe Del Rey, por Decreto, proibiu que Negros,
Escravos, Africanos, Pretos, Mulatos e Leprosos, frequentassem as escolas.
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pessoas e a pompa das procissões diminuíram sensivelmente. Depois da
independência, as autoridades passaram a proibir danças e procissões organizadas
pelas irmandades. As autoridades justificavam essas proibições afirmando que as
festas causavam bebedeiras e incomodavam a vizinhança. Na verdade, as
autoridades temiam e tentaram impedir que as festas dessem lugar a desafios contra a
ordem estabelecida. (ALBUQUERQUE e FRAGA FILHO, 2006, p. 111-112)
Ainda falando de Direito, legislação e relações raciais no Brasil, Carlos
Alberto Medeiros (2004, p. 99) diz que o que diferencia as legislações brasileira e
americana é que aqui no Brasil “a questão da raça tem sido tratada como uma nãoquestão, como se a lei não tivesse um papel a desempenhar nesse domínio, uma vez
que seriam mínimos os problemas raciais.” Enquanto isso, nos Estados Unidos de
forma clara é possível perceber o uso da legislação, mesmo após a abolição, “como
instrumento de dominação dos negros pelos brancos e, mais tarde, transformados em
instrumentos de mudança social.”
Silva Jr. (2007) e Dantas (1988) discutem nos seus estudos o tema da
existência ou não de leis de caráter racista e discriminatório contra os negros, contra a
sua cultura e religiosidade.
Para o jurista paulista a hipótese de inexistência de leis de cunho racial na
história do nosso país, que validaria a ideia de que vivemos numa democracia racial, é
uma falácia. Para o autor, da colônia à república, não há “um único período histórico
no qual a lei, notadamente a lei penal, permanece infensa ao modelo de relações
raciais.” (SILVA Jr., 2007, p. 304), e se aquela hipótese fosse comprovada, ainda
teríamos uma saída interpretativa para contestá-la: que “o modelo de relações raciais
terá sido tão engenhosa e poderosamente estruturado que a lei teria se tornado
perfeitamente dispensável para o seu bom funcionamento”. (SILVA Jr., 2007, p. 304).
Para a antropóloga sergipana, entretanto, há dois momentos históricos
distintos sobre este processo de acusação legal contra os cultos afro-brasileiros: o
primeiro, sob a égide do Código Criminal de 1830, que não incluía a perseguição aos
feiticeiros, pois, segundo a autora, embora a religião dos negros fosse vista como
feitiçaria, não sentiram os legisladores brasileiros necessidade de controlá-la através
da lei enquanto vigorou a escravidão; e o segundo momento, quando os negros já
estão livres e, sob a vigência do Código Penal de 1890 passam a ser incriminados não
só o curandeiro, mas também o feiticeiro, juntamente com outras categorias como
espiritistas e cartomantes.
Assim os autores concordam que o Direito e a legislação serviram como
instrumentos de repressão aos cultos afro-brasileiros, mas, discordam que esta
opressão legal tenha existido durante toda a história legal do nosso país. Mas o fato é
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que as religiões de origem africana no Brasil foram submetidas a rígido controle social,
político, legal e jurídico ao longo de suas trajetórias históricas. Essas religiões foram
severamente reprimidas e impedidas de se expressarem e tiveram de encontrar
alternativas e maneiras de viverem e de se manifestarem.
Como em todo o mundo, no Brasil a liberdade religiosa também apresentou
diversas faces ao longo dos séculos. Do mesmo modo, sua concepção jurídica
também se mostrou variada através das tantas Constituições Federais que o país
outorgou ou promulgou. Assim, a importância desse artigo que busca refletir sobre a
necessidade de discussão sobre os parâmetros sobre os quais vem sendo pensada a
liberdade religiosa no Brasil e as formas de se garantir a todos os cultos e crenças a
máxima e mais efetiva proteção jurídico-constitucional e o reconhecimento legal e
jurídico.

3 DE FEITIÇARIA A RELIGIÃO: SOBRE UM NOVO
INTERPRETAÇÃO DO DIREITO À LIBERDADE RELIGIOSA

PARADIGMA

DE

Ao que nos referimos quando falamos de religiões afro-brasileiras? E cultos
de origem africana? O que são religiões de matriz africana? Por que alguns as
chamam de religiões de presença africana? É politicamente correto denomina-las de
macumba ou feitiçaria? Quais os problemas e preconceitos que envolvem essas
nomenclaturas?
Para iniciar nossa discussão e na tentativa de encontrarmos respostas para
essas perguntas, retomamos os estudos de Volney Berkenbrock (1998) e Yvonne
Maggie (2001), para dizer aquilo que talvez esteja claro na nomenclatura advinda da
junção dos adjetivos gentílicos e étnicos - africano + brasileiro –, ou seja, que do ponto
de vista histórico a África é o campo de origem, e o Brasil o campo de
desenvolvimento das religiões afro-brasileiras. Assim, para Berkenbrock as religiões
africanas formam a base sobre a qual se desenvolveram essas religiões no nosso
país, a partir da influência tanto de outras religiões (cristianismo, cultos ameríndios,
espiritismo, etc), quanto contextuais (escravatura, repressão aos cultos, carência de
líderes religiosos, etc). Por sua vez, Yvonne Maggie (2001, p. 13-14) diz que o próprio
nome genérico – afro-brasileira – expressa uma religião sincretizada: afro, traços
africanos, colocados no nível mais baixo de evolução e, brasileira, traços indígenas,
católicos e espíritas, respectivamente, colocados nos níveis mais elevados de
evolução12.
12

Com o crescimento das cidades a oposição civilizado-não civilizado é substituída pela
oposição rural-urbano, onde o rural foi associado aos traços primitivos, emocionais e não
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Sendo seus membros negros, suas crenças deveriam ser
condizentes com o estágio “primitivo” e por que não “inferior” dessa
raça. Mais tarde, com o aprimoramento das abordagens científicas, o
primitivismo foi associado às camadas mais baixas da população
brasileira que, com forte contingente negro, adotavam essas religiões
por não terem ainda alcançado estágios mais altos da evolução
cultural, a “civilização”. (MAGGIE, 2001, p. 14).

No próximo item apresentaremos alguns elementos que diferenciam as
religiões de matriz africana, com o objetivo de informar desde o primeiro traço deste
texto, o leitor atento e interessado da complexidade e importância dessa discussão.

3.1 CARACTERÍSTICAS IDENTIFICADORAS DAS RELIGIÕES AFRICANAS COMO
RELIGIÕES
Este panorama nos serve para esclarecer a diversidade de religiões de
origem ou presenças africanas13 existente no Brasil e do quanto que elas são parte da
“[...] assimilação desses cultos pela sociedade brasileira, o que os torna [...] nacionais,
de existência somente possível no Brasil, e não mais africanos”. (CARNEIRO, 1959, p.
8).
Prandi (1995, p. 115) defende que a presença do negro na formação social do
Brasil foi decisiva para dotar a cultura brasileira de um patrimônio mágico-religioso,
desdobrado em inúmeras instituições e dimensões materiais e simbólicas, sagradas e
profanas, de enorme importância para a identidade do país e de sua civilização. No
que diz respeito à religião especificamente, como vimos anteriormente, os cultos
trazidos pelos africanos deram origem a uma variedade de manifestações que aqui
encontraram conformação específica, através de uma multiplicidade sincrética
resultante do contato das religiões dos negros com o catolicismo do branco, mediado
ou propiciado pelas relações sociais assimétricas existentes entre eles, também com
as religiões indígenas e bem mais tarde, mas não menos significativamente, com o
espiritismo kardecista.
Mas, as religiões de origem africana, apesar de toda a sua diversidade,
possuem quatro características que lhes são comuns - uma delas principal, as outras
racionais, ou seja, aos traços africanos, e o urbano foi associado aos traços mais civilizados,
não emocionais e racionais, ou seja, aos traços espíritas. Esta estratégia servia para abrandar
os estereótipos e os preconceitos. “Chamar essas religiões de afro escondia um medo de
chama-las de religiões negras. As origens africanas lhe davam um caráter mais ‘limpo e
aristocrático’. A África está longe, os africanos são estrangeiros e isso lhes confere um outro
status. (MAGGIE, 2001, p. 16).
13
Alguns autores, como Martha Sales e Brice Sogbossi, rejeitam o termo matriz africana para
denominar as religiões que não sejam o candomblé. Segundo estes estudos, apenas o
candomblé é uma verdadeira religião de matriz africana, possuindo as demais apenas a
“presença” de elementos advindos da África. (SALLES, SOGBOSI, 2008).
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dela decorrentes, mas todas importantes para identificá-las como de origem africana
(CARNEIRO, 1959, p. 10-13): a) A possessão pela divindade; b) O caráter pessoal da
divindade; c) A consulta ao oráculo; e d) A homenagem obrigatória ao mensageiro
celeste que transmite às divindades os desejos dos humanos.
Tratando da primeira e mais importante característica dos cultos de origem
africana existentes no Brasil, Carneiro (1959, p. 11), destaca que tais cultos são os
únicos existentes no país onde “a divindade se apossa do crente, [...] servindo-se dele
como instrumento para a sua comunicação com os mortais”.

A possessão também se dá no espiritismo e na pajelança, mas em
condições diferentes: no espiritismo são os mortos, e não as
divindades, que se incorporam nos crentes; na pajelança, embora
sejam as divindades dos rios e das florestas que se apresentam,
somente o pajé, e não os crentes em geral, é possuído por elas.
Assim, não é o fenômeno da possessão, por si mesmo, que
caracteriza os cultos de origem africana, mas a circunstância de ser a
divindade o agente da possessão.

Esta especificidade talvez se constitua num dos principais elementos
responsáveis pelas manifestações discriminatórias contra as religiões afro-brasileiras
ou a origem da desconsideração da sua classificação enquanto religião. O medo e o
espanto diante da cerimônia de incorporação são relatos comuns daqueles que se
manifestam sobre os cultos de origem africana.
Em uma das obras mais importantes sobre o tema religiões de origem
africana no Brasil, Arthur Ramos (1951), em “O negro brasileiro – Etnologia religiosa”
nos apresenta a sua descrição sobre o fenômeno da possessão:

Nas danças ao santo, chega um momento em que o orixá "penetra"
na cabeça da filha de santo. É o fenômeno do estado de santo,
verdadeira possessão a cujo estudo reservaremos um capítulo
especial. A filha de santo fica animada de movimentos contorsivos
que se agravam progressivamente até cair extenuada. Retiram-na
então para a sua camarinha e lá a mãe de santo a veste com as
insígnias do santo a que pertence. Findo isto, volta à sala do terreiro,
agora reverenciada por todos os presentes que se curvam à
passagem e recomeça as danças e os cânticos. (RAMOS, 1951, p.
73-74)

Com relação à segunda característica, o caráter pessoal da divindade,
esclarece Carneiro (1959, p. 11), que aquela possessão da divindade se exerce não
sobre todos os crentes indistintamente, mas apenas sobre alguns eleitos,
especialmente do sexo feminino.
Acredita-se, em todo o Brasil, que cada pessoa tem, velando por si,
uma divindade protetora. O privilégio de servir de instrumento
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(cavalo) à divindade está reservado a alguns, que precisam iniciar-se
(assentar o santo) para recebê-la. Os demais devem submeter-se,
entretanto, a determinadas cerimônias para poder servi-la de outra
forma. A iniciação prepara o crente como devoto e como altar para a
divindade protetora, que tem caráter pessoal — isto é, embora seja
Ôgún ou Ômòlu, é o Ôgún ou o Ômòlu particular do crente, e, em
alguns lugares, tem mesmo um nome próprio, por ela mesma
declarado ao final do processo de iniciação. Daí dizer-se "o Ôgún de
Maria", "o Xangô de Josefa" ou "a Yansã de Rosa", necessariamente
distintos do Ôgún, do Xangô ou da Yansã de outras pessoas. Deste
modo, cada cavalo está preparado para receber apenas a sua
divindade protetora, e nenhuma outra, de acordo com o modelo nagô,
ou as suas divindades protetoras, em certos cultos. (CARNEIRO,
1959, p. 11).

Deste modo, o escolhido é detentor do “[...] privilégio de servir como
instrumento (cavalo), à divindade.” (CARNEIRO, 1959, p. 11), devendo para isto
assumir uma série de compromissos e obrigações perante a sua comunidade 14.
As últimas características – o Ifá, oráculo, chamado de “jogo de búzios 15”, e
Exu, o mensageiro celeste – representam os seres intermediários entre as divindades
e os homens e ajudam a caracterizar os cultos de origem africana. O Ifá traz aos
homens a palavra das divindades e situa-se em posição superior a Exu, que transmite
às divindades os desejos dos homens. (CARNEIRO, 1959, p. 12). Assim, percebemos
como que estas características comuns a todos os cultos de origem africana - a
possessão pela divindade, o caráter pessoal desta, a consulta ao adivinho e o
“despacho” para Exu - demonstram que esses cultos constituem realmente uma
unidade, que assume formas diversas em cada lugar.

4 CONCLUSÃO

Apesar da desagregação da figura do negro das religiões de origem africana,
como defendem alguns dos nossos referenciais, é preciso atentarmos para o fato de
que quando identificamos os cultos de origem africana como espaços de preservação
do patrimônio cultural negro, logo eles passam a ser encarados pelo outro como fonte
do mal, expressão do indesejável, veículo da perdição, e como o preconceito corrente
diz que tudo que é do negro não presta, especialmente a religião, a falsa religião,
chamada por muitos de magia, macumba, feitiçaria, seita e magia negra, aí então sim
14

Os eleitos precisam passar por um processo de iniciação (assentar o santo) para que a
divindade possa exercer a possessão no crente. “A iniciação prepara o crente como devoto e
como altar para a divindade protetora.” (CARNEIRO, 1959, p. 11). Sobre o processo de
iniciação Ramos (1940, p. 65-68).
15
“Certamente por não terem vindo para o Brasil elementos da sua ordem sacerdotal, o oráculo
Ifá, generalizado entre as tribos do litoral do Golfo da Guiné, aqui chegou na ‘mais modesta’
das suas formas: a interpretação de oito ou dezesseis búzios, dispostos em rosário ou soltos,
atirados pelo adivinho.” (CARNEIRO, 1959, p. 12).
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a referência à origem negra é imediata. E daí advêm os preconceitos e a resistência
em reconhece-los como religião.
Por conta disto é que acreditamos que os atos de intolerância contra as
religiões de origem africana, inclusive os expressos através de decisões judiciais,
advêm do racismo brasileiro e trazem consigo ranços ainda não digeridos do nosso
processo de colonização e do longo período de escravização negra no Brasil. Mas não
só. Cremos que os fundamentalismos e a intolerância, muito fortes no passado a partir
da figura da Igreja Católica e do aparato de repressão do Estado, e hoje, no presente,
cada vez mais perceptíveis na sociedade brasileira nos atos e falas das novas igrejas
evangélicas e dos seus adeptos e na prestação de serviços públicos, como o acesso à
justiça, escondem um desejo de superioridade cultural e política, que, de alguma
forma, passa pela ignorância a respeito do outro e pela perpetuação de teorias
excludentes incompatíveis com o atual desenvolvimento de um estado democrático de
direito e constitucionalmente laico. Contra a ignorância e pela construção de um novo
paradigma sobre a amplitude da liberdade religiosa é que trabalhamos nesse artigo, a
partir da apresentação de uma série de elementos conceituais e históricos capazes de
munir o leitor, que pode ser inclusive um julgador, de informações importantes para a
construção de sua opinião, do seu convencimento e de uma sociedade melhor.
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Considerações sobre a laicidade brasileira a partir da criminalização das
expressões religiosas das tradições de matriz africana.
Winnie de Campos Bueno1
Márcia Rodrigues Bertoldi2
Resumo: O racismo institucional compõe as relações sociais no Brasil, manifestandose nas esferas pública e privada, é um fator limitante na conquista de direitos sociais.
Atravessa o histórico do território brasileiro e, consequentemente, influencia o
desenvolvimento e a organização estatal. Nesse sentido, é cabível dizer que o racismo
institucional permeia a construção da laicidade no Brasil. A separação Estado – Igreja
no Brasil se deu com influência dos processos de laicização europeus, especialmente o
francês. Contudo a moral e os valores cristãos continuaram a influenciar a presença
pública do sagrado no Brasil, resultando em uma hegemonia dos pressupostos
civilizatórios judaico-cristãos em detrimento daqueles baseados em tradições dos povos
indígenas e de origem negro-africana. O histórico do Direito brasileiro, especialmente
nas legislações de Direito Penal e Constitucional, demonstra que a restrição ao livre
exercício religioso é intimamente ligada ao controle social da população negra. Dessa
forma, recaem sobre as tradições religiosas de matriz africana as criminalizações
oriundas dos dispositivos legais que limitam a liberdade religiosa. Considerando que a
laicidade se configura visando a não existência de prevalência de convicções, um
cenário que possibilite a existência de todas estas no espaço público, a premissa deste
trabalho é inquerir sobre o tratamento que as expressões religiosas das tradições de
matriz africana têm recebido na esfera pública e se esse tratamento é resultado da
permanência do racismo institucional no Estado brasileiro. Esse trabalho utiliza-se do
método de abordagem dedutivo, tem caráter de pesquisa qualitativa e está construído
sob as bases da análise bibliográfico-documental.
Palavras chave: Laicidade; Racismo Institucional; Liberdade de culto.

1. Introdução

A influência religiosa cristã na esfera pública brasileira é uma construção
histórica que eterniza pressupostos morais hegemonicamente marcados por um
conteúdo valorativo de cunho eurocêntrico.

O aspecto público dos segmentos da

política é contaminado por ações e discursos que revelam a fragilidade da construção
da laicidade, sendo

frequentes os questionamentos sobre a permanência das

representações simbólicas do cristianismo nos prédios públicos, vez que revelam os
conteúdos morais que são imprimidos às decisões proferidas nestes espaços, as quais

1

Graduada em Direito pela Universidade Federal de Pelotas.
Pós-Doutora pela UNISINOS. Doutora em Direito pelas Universidades Pompeu Fabra de
Barcelona (UPF) e de Girona (UdG) – (Rev. UFSC em 2004). Professora do curso de Direito da
Universidade Federal de Pelotas.
2
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não deveriam ser influenciadas por pressupostos de cunho religioso, visto a vigência
dos fundamentos da laicidade estatal (GONÇALVES,2011).
A ausência de mecanismos suficientes para consolidar o estado laico e a
liberdade religiosa no Brasil, bem como a prevalência de único pressuposto moral em
um país marcado pelo multiculturalismo e pela pluralidade de cosmovisões, naturaliza
a criminalização das expressões religiosas de matriz africana. Segundo dados de
relatório produzido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ),
entre os anos de 2012 e 2014 alcançou-se o número de 948 casos de intolerância
religiosa apenas nesse estado. 3
A partir da análise do projeto de lei proposto pela deputada estadual Regina
Becker Fortunati, no ano de 2015, no estado do Rio Grande do Sul, desenvolveu-se o
presente artigo, possibilitando um estudo ampliado sobre o histórico da laicidade na
esfera do Direito Constitucional e, ainda, apreciando os limites à liberdade religiosa a
partir do exame de dispositivos infraconstitucionais que cercearam a visibilidade das
expressões religiosas de matriz africana.
Esse trabalho utiliza-se do método de abordagem dedutivo, tem caráter de
pesquisa qualitativa e está construído sob as bases da análise bibliográfico-documental.

2. Breves

apontamentos

sobre

a

construção

da

laicidade

no

constitucionalismo brasileiro.
O histórico do direito constitucional brasileiro é intrínseco aos conteúdos
valorativos de caráter eurocêntrico, sendo este uma consequência do processo de
colonização, o qual tinha por objetivo não apenas uma expansão territorial, mas também
o fortalecimento da fé católica, portanto as expedições marítimas que ocasionaram a
conquista do território brasileiro no século XVI contaram com o fomento político e
financeiro da Santa Sé (CASAMASSO, 2010). Os movimentos políticos e sociais que
ocorreram na Europa, influenciaram a redação das constituições brasileiras,
ocasionando na produção de instrumentos legislativos que, frequentemente, refletem
contextos estrangeiros. Logo, a própria construção da laicidade no Brasil é influenciada
pelos aspectos históricos e sociais que estabeleceram os fundamentos do estado laico
em países estrangeiros.

3

Dados disponíveis em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/rj-registra-mil-casosde-intolerancia-religiosa-em-2-anos-e-meio.html
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A primeira Constituição pátria surgiu com forte influência do constitucionalismo
liberal, a principal característica era o forte centralismo administrativo e político,
consolidado na figura do Poder Moderador (LENZA, 2013). No que tange à questão
religiosa, adotava-se o catolicismo enquanto religião oficial, tendo a Igreja relações
estreitas com o Império, embora fossem permitidas expressões religiosas distintas
desde que seu exercício se desse na esfera privada.
Essa vedação à exteriorização da fé distinta da religião católica permite
considerações sobre outros preceitos fundamentais do constitucionalismo clássico,
como a cidadania. A noção de cidadania no Brasil Imperial estava adstrita à pertença
religiosa. A descrição de SCHWARTZMAN apud RANQUETAT JÚNIOR (2012, pág. 48.)
é precisa na análise dessa questão:
[...] o grupo religioso hegemônico controlava e influenciava direta
ou indiretamente, importantes setores da esfera pública
(escolas, hospitais etc.), e as principais instituições sociais.
Detinha o monopólio dos principais atos cívicos e ritos de
passagem (batismo, casamento, enterro). Assim, ser cidadão no
Brasil era quase sinônimo de ser católico.

A literalidade do artigo 5º da Constituição do Império marca o acolhimento do
catolicismo na esfera pública brasileira, desde os primórdios do Direito Constitucional,
cujos valores permanecem ditando normas jurídicas desde a conquista do território até
a atualidade, conferindo a legitimidade social gozada por esta religião.
A proclamação da República, em 1889, gestou a redação da primeira
Constituição Republicana, a qual caracteriza-se pelo fim de uma religiosidade oficial. A
retirada dos efeitos civis do casamento religioso, o controle dos cemitérios por parte da
administração municipal, a proibição do ensino religioso nas escolas públicas e a própria
ausência das menções a Deus no preâmbulo da Constituição demonstram a disposição
em romper as relações políticas com a Igreja. As experiências de laicidade em outras
nações, marcadamente na França, facilitaram a inserção deste pressuposto no texto
constitucional enquanto princípio fundamental. Contudo, a moral e os valores cristãos
continuaram a influenciar a presença pública do sagrado no Brasil.
Embora a Igreja Católica tenha se fragilizado enquanto instituição política, a fé
cristã eurocêntrica continua sendo aceita na esfera pública, enquanto as expressões
religiosas das tradições de matriz africana seguem sendo exercidas no contexto privado.
Destaca-se que a própria Igreja Católica não apresentava óbices à inserção do
fundamento da liberdade religiosa na Constituição. Para a Igreja havia uma
possibilidade de autonomia que não era exercida no período imperial. Conforme
GIUMBELLI (2008, pág. 82.):
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[..] é imperativo destacar que a mesma Igreja Católica que foi contra a separação
se colocou a favor da liberdade. A traduzir o princípio, estavam em jogo
discussões sobre a autonomia jurídica das instituições religiosas. A lei de 1890
produziu a separação entre Estado e Igreja Católica reconhecia “a todas as
igrejas e confissões religiosas a personalidade jurídica para adquirirem os bens
e os administrarem”, mas “sob os limites concernentes à propriedade de mãomorta” Já na Constituição de 1891, venceu a seguinte formulação, com o apoio
das forças católicas : “Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer
publicamente o seu culto, associando-se para o seu fim e adquirindo bens,
observadas as disposições do direito comum.

Fica evidente que no jogo político protagonizado pela Igreja Católica e pelo Estado
Republicano, houve concessões de ambas as partes. Se por um lado erige -se um
Estado laico, por outro a instituição da liberdade religiosa é configurada a partir de
interesses da própria Igreja, que adquire autonomia econômica e jurídica.
A Constituição de 1934, reinsere os valores morais cristãos no texto magno.
Retoma-se o ensino religioso nas escolas e a validade do casamento religioso no âmbito
civil. Pode-se, aqui, observar um retrocesso, visto a incompatibilidade da existência de
um currículo religioso no qual sabidamente apenas os preceitos do cristianismo são
repassados

(CURY,2004).

O

restabelecimento

do

diálogo

Estado

e

Igreja

consubstancia-se enquanto uma resposta ao sentimento antirreligioso, havendo uma
política de conciliação entre estas instituições.

A reflexão se dá a partir de uma

constatação do cenário atual da sociedade brasileira, onde ainda encontramos
resistência à inserção de disciplinas escolares que versem sobre outras tradições
religiosas e ao reconhecimento de casamentos religiosos diversos daqueles cuja a
liturgia é calcada nos preceitos judaico-cristãos. (ORO, 2011).
O decorrer do histórico do constitucionalismo brasileiro é marcado pela
permanência das beneficies concedidas pelo Estado à Igreja Católica. As constituições
que se seguiram continuaram estabelecendo a separação Estado-Igreja, constituindo a
nação formalmente enquanto laica, mas instituindo a cooperação Estado- Igreja.
Nesse sentido, a presença dos símbolos religiosos cristãos nas esferas públicas
brasileiras de forma exclusiva coloca em contradição a laicidade. Embora sendo uma
nação não confessional, o cotidiano do Judiciário, Legislativo e Executivo brasileiro é
influenciado pela presença dos valores morais do cristianismo, apontando para a falta
de isonomia no tratamento destinado a outras religiões, uma vez que o Estado assegura
privilégios para a presença pública do cristianismo (ORO, 2011).
Embora não exista laicidade plena, e considerando que os diferentes processos
de laicização são correspondentes aos diferentes desenvolvimentos dos Estados,
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conforme a própria Declaração Universal da laicidade no século XXI4, a criminalização
e perseguição de determinadas expressões religiosas é incompatível com o Estado
laico. Ademais, a laicidade pressupõe um tratamento equânime entre as diferentes
expressões religiosas, o que não ocorre no Brasil pelo menos até a outorga da
Constituição de 1988, onde se erige a liberdade religiosa como princípio fundamental,
mas que, conforme veremos adiante, não se consolida de forma material.

3. As limitações à livre expressão religiosa através da criminalização das
tradições de matriz africana.

A liberdade religiosa é um princípio fundamental que possibilita a construção da
identidade e subjetividade dos sujeitos. Embora seja considerada enquanto aspecto
subjetivo, ela se manifesta de forma coletiva, em especial, no que tange às tradições de
matriz africana, cuja visão de mundo está alicerçada em princípios civilizatórios, nos
quais o direito individual se consubstancia no conjunto dos direitos constitutivos da
comunidade. As limitações ao livre exercício religioso criam óbices à efetivação da
democracia. Portanto, é necessário enfrentar este conflito para que se possa avançar
na construção de um Estado Democrático de Direito capaz de reparar o histórico de
supressão de garantias fundamentais que foi experimentado por um número
significativo de brasileiros e brasileiras.
As graves violências experimentadas pela população negra remetem à
escravização. Estas marcas estão inseridas também na construção da laicidade do
Estado e da liberdade religiosa, pois são as tradições de matriz africana que sofreram
os atravessamentos promovidos por controles e limitações estatais que impediram a
plenitude do exercício democrático de crença e pertencimento. A laicidade pode ser
definida como o “modo de organização política que visa à proteção da liberdade de
consciência e à igualdade dos cidadãos” (BAUNEROT e MILLOT apud NICOLINI, 2011,
pág.236), portanto as limitações à esta liberdade de consciência são contraditórias ao
Estado laico.

4

Declaração apresentada por Jean Baubérot (França), Micheline Milot (Canadá) e Roberto
Blancarte (México) no Senado Francês, em 9 de dezembro de 2005, por ocasião das
comemorações do centenário da separação Estado-Igrejas na França. Disponível em:
http://www.edulaica.net.br/artigo/186/biblioteca/documentos-coletivos-pelalaicidade/declaracao-universal/
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Importante destacar que as tradições de matriz africana experimentaram a
criminalização constante desde os primórdios do judiciário brasileiro, consequência da
hegemonia do pensamento ocidental judaico-cristão eurocêntrico. A produção do
conhecimento nas academias também contribuiu para a formação do ideário
hegemônico responsável pelo processo de criminalização das práticas originárias da
tradição de matriz africana, através da difusão de resultados de pesquisas5 que
contribuíram para a consolidação da penalização das mesmas.
Os artifícios criados por um Estado que se pretendia enquanto laico para subjugar
as tradições de matriz africana não se limitaram aos empecilhos para a realização dos
cultos religiosos. É, nesse sentido, que se estabelece o Decreto 20930/1932, na
vigência do Estado Novo, estabelecendo a fiscalização da comercialização e uso das
substâncias tóxicas e entorpecentes, entre elas a maconha, que estava diretamente
relacionada com a cultura de matriz africana. O que temos nesse período é a tentativa
de uma política de embranquecimento eurocêntrico do país. Segundo SAAD (2013,
pág.90):
[...] foi a partir de 1920, ano da criação do Departamento Nacional de Saúde
Pública, que foi se fortalecendo o movimento sanitarista brasileiro. O controle
e extinção das doenças contagiosas visavam não apenas proteger a saúde
do trabalhador brasileiro, mas estimular a entrada de imigrantes europeus –
assustados com o alto índice de febre amarela -, indispensáveis para a
modernização do país através de seu embranquecimento, ao passo em que
diminuiriam os efeitos da miscigenação racial. [...]. Ideologicamente, o
período foi caracterizado pelo abandono dos ideais liberais, direcionado ao
controle social e voltado a um pensamento autoritário, influenciado pelo
totalitarismo europeu. A modernização conservadora inaugurada com o
movimento de 1930 prometia um novo começo em um país que deveria se
renovar através de um regime político diferente com base na formação de um
novo homem brasileiro. O controle sobre os entorpecentes e, principalmente,
sobre determinados costumes que seguiam o caminho contrário ao progresso
tornava-se cada vez mais forte e indispensável aos anseios na nova
conjuntura. Em janeiro de 1932, a criminalização da maconha se deu através
do Decreto 20.930, responsável por coibir “o emprego e o comércio das
substâncias tóxicas entorpecentes”. A lei detalhava que se proibia “fabricar,
importar, exportar, reexportar, vender, trocar, ceder, expor ou ter” maconha,
e para seu eventual uso médico seria “indispensável licença especial da
autoridade sanitária competente”. A venda estaria restrita às farmácias
devidamente autorizadas e as receitas aos médicos formalmente diplomados,
restando ainda uma brecha para o comércio e consumo da planta, embora
não haja indícios de que sua utilização medicinal tenha perdurado após a
proibição.

5

No final do século XIX e na primeira metade do século XX, predominava nas academias
brasileiras estudos centrados no racismo científico e na criminologia bioética, através dos quais
reverberou-se a ideia de que os negros seriam uma raça inferiorizada, ausente de possibilidades
de civilidade. Através destes estudos direcionou-se as políticas públicas de saúde na época,
marcadas por uma visão higienista de sociedade através da eugenia do branqueamento da
população brasileira. (GUTMAN, 2007)
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O histórico de limitações ao livre exercício religioso em leis infraconstitucionais é
decorrência do racismo institucional, visto que se destinavam ao controle das formas de
expressar o sagrado nas tradições de matriz africana, as quais são interpretadas de
forma pejorativa, sendo o culto aos orixás considerado como um traço da ignorância dos
descendentes de escravizados africanos. O controle ideológico exercido pela Igreja
Católica é parte fundamental da consolidação das leis que limitavam o livre exercício
religioso. Sabe-se que toda a norma explicita um dever-ser social composto por um
conteúdo moral. Este conteúdo, no que diz respeito à criminalização das tradições de
matriz africana, se liga à necessidade de fortalecer a hegemonia judaico-cristã no
território brasileiro.
Os dados da Cartilha Contra a Intolerância Religiosa6, organizada pelo Centro
de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, apontam o histórico de
legislações que contribuíram para a consolidação da intolerância religiosa a partir da
criminalização de cultos distintos do catolicismo. O Código Criminal do Império, de 1830,
considerava crime o culto de religião que não fosse a oficial; a zombaria contra a religião
oficial; a manifestação de qualquer ideia contrária à existência de Deus. Tais delitos
eram previstos na quarta parte do dispositivo jurídico, que tratava dos crimes policiais 7.
Logo, a manifestação pública de qualquer religião divergente da cristã era criminalizada.
A possibilidade de destruir templos e símbolos que não estivessem em conformidade
com a moral hegemônica, acabou por tornar cotidiano o vilipêndio que até hoje estão
sujeitos os terreiros e casas de santo. Conforme PINTO (2011, pág.2):
O direito se torna o campo de legitimação da hegemonia. A lei é redefinida
como instrumento de disciplina, controle e hierarquização. Embora os
princípios da Escola Penal Clássica, principal influência normativa do Código
Criminal Imperial, busque desvincular a relação entre infração e falta moral
ou religiosa, isso não aconteceu plenamente. As ofensas à moral e à religião
são as maiores causas de encarceramento nos crimes considerados policiais.

As expressões socioculturais negras representavam uma afronta ao ideário de
civilidade que buscavam as elites brasileiras. Não obstante, os terreiros possibilitavam
a reunião de um número considerável de negros e negras escravizados que se

6Disponível

em:
www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/39/Documentos/cartilha_intolerancia_religiosa.pdf
7 PARTE QUARTA Dos crimes policiais. CAPÍTULO I: OFFENSAS DA RELIGIÃO, DA MORAL,
E BONS COSTUMES. Art. 276. Celebrar em casa, ou edifício, que tenha alguma fórma exterior
de Templo, ou publicamente em qualquer lugar, o culto de outra Religião, que não seja a do
Estado. Penas - de serem dispersos pelo Juiz de Paz os que estiverem reunidos para culto; da
demolição da fórma exterior; e de multa de dous a doze mil réis, que pagará cada um. (BRASIL,
1830)
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articulavam politicamente na gestação do processo abolicionista (REIS apud SANTOS,
2011).
Após o advento da República, nasce o Código Penal de 1890 diante da
necessidade de reconfiguração dos ordenamentos jurídicos à nova conformação política
brasileira. As elites preocupadas com a manutenção dos seus privilégios, ocuparam-se
em manter a população distante do exercício da democracia. Logo, o que se tinha
efetivamente era uma República apartada da população e de seus anseios. O Código
Penal de 1890 trazia expressamente a criminalização das práticas de curandeirismo,
conforme o artigo 158, reproduzido ipsis litteris:
Art. 158. Ministrar, ou simplesmente prescrever, como meio curativo para uso
interno ou externo, e sob qualquer fórma preparada, substancia de qualquer
dos reinos da natureza, fazendo, ou exercendo assim, o officio do
denominado curandeiro: (BRASIL,1890)

Decerto, em uma tradição na qual o sagrado e o profano formam uma unidade
indivisível e as relações com a natureza são essenciais para a vida dos seus fiéis,
inclusive havendo saberes ligados a cura de doenças, através de ervas e chás, as
religiosidades de matriz africana eram associadas ao curandeirismo e, portanto,
criminalizadas. Embora as práticas das expressões religiosas de matriz africana não
fossem criminalizadas conforme a letra fria da lei, eram os adeptos dessas tradições
que se sujeitavam às incriminações do curandeirismo (OLIVEIRA, 2012). A
criminalização de simbolismos relacionados à identidade negra não se restringe às
manifestações religiosas. É na mesma esfera em que se criminaliza os ritos religiosos
de origem africana que se criminalizou a capoeira e o uso da maconha, por exemplo.
São aspectos distintos de uma mesma estratégia de atribuição de determinados signos
aos seres negros, consolidando a forma com que se estabelece o sentido social de raça
no Brasil. (SAAD, 2013)
A ideia de que manifestações religiosas, culturais e sociais das tradições de matriz
africana seriam praticadas em espaços insalubres e propícios à insanidade mental se
perpetuou através de estudos científicos acadêmicos, em especial os desenvolvidos
pelo médico Nina Rodrigues8, que desenvolveu estudos de campo em terreiros de
candomblé na Bahia. O pesquisador retratou o cotidiano do candomblé, porém, a partir
de uma perspectiva calcada no racismo científico que estava em voga na academia
brasileira à época. Nina considerava que estes cultos demonstravam a involução dos
8

Especialmente nas obras Os africanos no Brasil (1932) e O animismo fetichista dos negros
baianos (1935).
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negros africanos e sua inferioridade mental, física e religiosa. Segundo seus estudos, o
transe experimentado nesses espaços territoriais era um sinal de histeria e a existência
de negros no território brasileiro seria uma marca que consolidaria a inferioridade do
país em relação à Europa. Estudos como o de Nina Rodrigues foram fundamentais para
que se estabelecessem políticas de invisibilidade e eliminação das pertenças
socioculturais da negritude no Brasil, repercutindo em uma escola de pensadores que
comungavam de suas ideias.9
A criminalização das práticas entendidas como curandeirismo reside também em
uma espécie de reserva de mercado por parte da intelectualidade médica brasileira,
conforme explica GIUMBELLI (2003, pág. 254):
A criminalização do espiritismo, alegando-se a proteção à saúde pública,
deve ser entendida no contexto da ação da categoria médica que visava
resguardar em termos legais o monopólio do exercício da “arte de curar”.
Além da condenação ao espiritismo, à magia e outras práticas, o Código
Penal previa punições para o simples exercício da medicina sem títulos
acadêmicos (art. 156) e o crime de curandeirismo, ou seja, a aplicação ou
prescrição de substâncias com fins terapêuticos (art. 158).

Para além da criminalização inscrita no Código Penal de 1830, que se manteve
na legislação vigente, cabe atentar para a existência dos códigos de posturas
municipais,, através dos quais se positivou as investidas policiais aos terreiros e casas
de santo na segunda metade do século XX.
Embora na atualidade tenhamos políticas públicas que se destinem a promover
a liberdade religiosa e o combate à intolerância, são inúmeros os registros de tentativas
de cerceamento à livre expressão religiosa. A maioria das denúncias são relacionadas
às tradições de matriz africana, e esse aspecto está diretamente vinculado com o
histórico de criminalização. A expansão do neopentecostalismo no território brasileiro
exerce um papel relevante na permanência da intolerância religiosa vivenciada pelas
tradições de matriz africana. Contudo é interessante notar que o neopentecostalismo
absorve características dessas expressões religiosas, adotando o que Ari Pedro Oro
(2005, pág.68 ) denomina como “religiofagia”, ou seja, a apropriação e reelaboração que
as igrejas neopentecostais, em especial a Igreja Universal do Reino de Deus, fazem
sobre os elementos de crenças de outras igrejas e religiões.

A chamada “Escola Nina Rodrigues”, assim conhecida pela relevância que teve na fundação
da antropologia e da medicina legal no Brasil foi responsável pela difusão de estudos calcados
naquilo que hoje se denomina “racismo científico” e “criminologia biológica”. Sobre o legado de
Nina Rodrigues ver: FERRETI, S. Nina Rodrigues e a Religião dos Orixás. Gazeta Médica da
Bahia, 2006; 76. P 54 – 59.
9
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Essa é uma estratégia que auxilia na cooptação de sujeitos que outrora
pertenciam as tradições de matriz africana. Segundo SILVA (2007, pág.27):
O neopentecostalismo, em consequência da crença de que é preciso eliminar
a presença e a ação do demônio no mundo, tem como característica
classificar as outras denominações religiosas como pouco engajadas nessa
batalha, ou até mesmo como espaços privilegiados da ação dos demônios,
os quais se “disfarçariam” em divindades cultuadas nesses sistemas. É o
caso, sobretudo, das religiões afro-brasileiras, cujos deuses, principalmente
os exus e as pomba giras, são vistos como manifestações dos demônios.
Uma outra face desse processo é, paradoxalmente, a “incorporação” da
liturgia afro-brasileira nas práticas neopentecostais de algumas igrejas.

Existe a disseminação de um discurso de ódio religioso contra as expressões
religiosas de matriz africana. Esse discurso é difundido pelas Igrejas, em especial pela
Igreja Universal do Reino de Deus, detentoras de forte poder político e midiático10, sendo
a mídia utilizada no trabalho de proselitismo em massa e propaganda religiosa
(SILVA,2007).

4. O enfrentamento à intolerância religiosa na seara legislativa: o Código
de Proteção aos Animais e o PL 21/2015 da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul.
O percurso de intolerância que vem sendo experimentado pelas expressões
religiosas das tradições de matriz africana no estado do Rio Grande do Sul, apresenta
uma característica peculiar que é a frequente proposição de projetos de leis que ferem
a liberdade religiosa. Entre inúmeros projetos de leis de cunho municipal, como códigos
de posturas, merece destaque dois projetos que tramitaram recentemente na
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (ALERGS) e que tem conexão
entre si: o Código Estadual de Proteção aos Animais e o PL 21/2015, projetos que, cada
um à sua maneira, visavam eliminar o sacrifício de animais nas liturgias do batuque,
impossibilitando a existência das mesmas visto a relevância que o sacrifício animal tem
nessa tradição.
A imolação de animais nas expressões religiosas das tradições de matriz
africana é a forma com que se estabelece a comunicação entre os adeptos e as

10

Os ataques às tradições de matriz africana promovidos pelas igrejas neopentecostais são
promovidos também nas emissoras de radiodifusão. Programas como Fala que eu te escuto,
transmitidos em canais de televisão aberta de propriedade da Igreja Universal do Reino de Deus,
retratam as religiões de matriz africana invariavelmente atribuídas com aspectos depreciativos.
Dessa forma, os fiéis neopentecostais são inflados não apenas durante os cultos, mas também
através dos meios de comunicação, ao vilipêndio e a outras formas de violência aos símbolos e
aos sujeitos que vivenciam as tradições de matriz africana.
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divindades cultuadas, um fundamento sagrado com múltiplos significados míticos que
se configuram enquanto pilares dessa religião. É um ritual de renascimento em que a
importância da vida animal supera o princípio do consumo para a alimentação humana.
Ao colocar animal e humano em extensão, implicados um no outro, esse ritual põe o
homem em contato com potências complexas de sua existência enquanto “ser vivo”.
Assim, o abate sacralizado de um animal também encerra o ciclo de uma vida humana,
que se reinicia fortalecida pela nutrição dos deuses e da comunidade. Mas isso só é
possível graças a uma cosmologia que enxerga a vida como fenômeno coletivo, prevista
pela interdependência entre animais humanos e não-humanos, plantas, matas, águas,
solo, ventos, enfim a natureza e o meio ambiente. (LOPES, 2005).
O mencionado Código Estadual de Proteção aos Animais representou uma
ameaça à continuidade das cosmologias referentes às expressões religiosas das
tradições de matriz africana no Rio Grande do Sul. O texto original proibia o sacrifício e
o projeto apresentado permitia uma interpretação que possibilitaria intervenções
policiais e criminalização dos cultos.
Partiremos do texto proposto em 2003, e não do projeto original, visto que este
foi o texto que veio a público com maior visibilidade e ensejou todos os desdobramentos
que seguiram. Eis:
É vedado:
I – ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo
de experiência capaz de causar sofrimento ou dano, bem como as que criem
condições inaceitáveis de existência;
IV – não dar morte rápida e indolor a todo animal cujo extermínio seja
necessário para o consumo. (RIO GRANDE DO SUL, 2003)

As lideranças das expressões religiosas das tradições de matriz africana
situadas no Rio Grande do Sul, logo perceberam que essa norma tratava de supressão
aos seus pressupostos civilizatórios e modo de vida. A proposta surgiu de um deputado
neopentecostal, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, Manoel Maria dos Santos
(PTB/RS), materializando uma das formas de ataque utilizadas pelas igrejas
evangélicas frente às expressões religiosas de matriz africana: a proposição de
instrumentos legislativos que criam obstáculos às formas de culto utilizadas pelas
expressões religiosas das tradições de matriz africana. O termo ataque é aqui utilizado
conforme a definição dada por SILVA (2007, pág. 9):
[...] uma investida pública de um grupo religioso contra outro. Certamente que
as razões deste ataque se justificam, do ponto de vista do “atacante”, por
convicções religiosas. E, desse ponto de vista, o termo é visto como sinônimo
de “evangelização”, “libertação” etc. Faz parte, aliás, de um léxico “belicoso”
(no qual figuram outros termos como “batalha”, “guerra santa”, “soldado de
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Jesus” etc.) presente no discurso neopentecostal que descreve suas ações
contra o demônio e os sistemas religiosos que supostamente o cultuam. Do
ponto de vista dos grupos afro-brasileiros, obviamente o ataque possui
inúmeros outros significados, sendo visto como sinônimo de “intolerância
religiosa”, “preconceito”, “discriminação” etc.

A articulação das lideranças do povo de terreiro11 com outras entidades da
sociedade civil e com deputados notadamente defensores dos diretos humanos foi
fundamental para que a lei original fosse modificada. O deputado estadual Edson
Portilho (PT/RS) apresentou uma emenda que proporcionou que não pudesse haver
interpretações legais que permitissem a limitação do direito ao culto. Importa mencionar
que o projeto original do Código Estadual de Proteção aos Animais do Estado do Rio
Grande do Sul foi apresentado no início da década de 90 e a demora na sua apreciação
se deu em razão de que em suas primeiras versões mencionava questões relativas à
caça amadora no território gaúcho, prática que era permitida até 2008. Nesse sentido,
BARBOSA (2012, pág.68):
O projeto da lei 447/91 que instituiria o “Código Estadual de Proteção aos
Animais e dá outras providências”, CEPA, embora apresentado por Manoel
Maria na Assembleia Legislativa em 1991, no dia 04 de outubro, data em que se
comemora o Dia Universal dos Animais, demorou mais de dez anos para ser
efetivamente aprovado. Segundo Manoel Maria, devido à regulamentação da
caça nas primeiras versões do Código, havia dificuldade de ele ser aprovado. Na
época, o Rio Grande do Sul era o único estado brasileiro onde a caça
amadorística era permitida. Suprimida boa parte dos itens que visavam dificultar
a caça, abriu-se caminho para que o Código fosse aprovado. Reformulado,
assim, várias vezes, em maio de 2003, foi sancionado como projeto de lei
230/99, votado e aprovado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul,
transformado na lei11.915, que instituía o Código Estadual de Proteção aos
Animais.

A emenda proposta pelo deputado Edson Portilho (PT/RS) foi amplamente
discutida pelas autoridades religiosas das tradições de matriz africana e pelos
representantes do executivo e legislativo gaúcho à época, restando aprovado com 32
votos a favor e 2 votos contrários. Contudo, as entidades ligadas à defesa da vida animal
propuseram Ação Direta de Inconstitucionalidade através da Procuradoria Geral da
Justiça, perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sustentando que a lei
versava sobre matéria penal e a ampla maioria dos desembargadores considerou a
emenda constitucional. A partir da declaração de constitucionalidade da emenda, se

11

As lideranças de matriz africana, especialmente no Rio Grande do Sul, se autodenominam
enquanto povo de terreiro. São coletividades que apresentam ligação com as tradições de matriz
africana, possuindo uma organização social específica baseada nos valores do respeito à
ancestralidade e a relação intrínseca com o meio ambiente. Existem outras denominações como:
povo de santo, povo de axé e povos tradicionais de matriz africana, mas todas elas refletem as
caracterizações anteriormente descritas.
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esperava que as polêmicas jurídicas a respeito da questão do sacrifício animal
realizados nas manifestações religiosas das tradições de matriz africana estariam
encerradas. Porém, no ano de 2015, a deputada estadual Regina Becker Fortunati
(PDT/RS) apresentou projeto lei 21/2015 que visava alterar o Código Estadual de
Proteção aos Animais.12
A proposição da deputada reascendeu os debates sobre liberdade religiosa,
direito ao culto, racismo institucional e valorações sobre a vida. A justificativa
apresentada visava apenas impedir que as expressões religiosas das tradições de
matriz africana pudessem continuar utilizando suas liturgias sagradas de forma plena,
conforme percebe-se no que segue:
A Constituição Federal tanto estabelece o respeito à liberdade religiosa quanto
garante a todos o direito à vida. O reconhecimento dos Direitos Animais é uma
evolução da sociedade, e esta tem manifestando sua inconformidade diante de
práticas colidentes em que se verifica o interesse de segmentos sobrepondo-se
aos da coletividade, no que concerne o sacrifício de animais. O uso de animais
para os mais variados fins ultrapassa séculos e é fato que a consciência de que
a todos cabe defender a vida, o bem maior, tem resultado em significativas
mudanças na conduta do ser humano. É crescente a opção em se abster do uso
de animais como alimento e cada vez menor é a aceitação que lhes resulte a
morte para o atendimento das necessidades humanas, incluindo neste roll as
experiências em laboratórios, o confinamento com privação de liberdade, e,
igualmente, os rituais religiosos. A externação da fé não pode afrontar os direitos
alheios, visto que não é absoluta e, na atualidade, a citada prática de liturgias já
não se pacifica com a consciência da sociedade em permanente evolução e a
quem a Carta Magna determinou, tanto quanto ao Poder Público, o dever de
defender e proteger os seres vivos e o meio ambiente. O sacrifício de animais
em rituais religiosos em muito inquieta a sociedade e os preceitos de respeito e
da boa convivência harmônica e pacífica precisam ser restabelecidos. Além da
inconformidade com a morte de animais para este fim, é imensurável o
sofrimento que advém do constrangimento a que somos submetidos,
encontrando os corpos em putrefação utilizados nas oferendas em locais
públicos, tais como as ruas e praças de nossas cidades, inclusive o de seres que
nossa cultura sequer assimila como alimento. Há de se considerar a questão da
saúde pública, colocada em risco diante da decomposição orgânica dos animais
que são vitimados nos rituais em nome da fé. Diante destas considerações e ao
encontro dos anseios de mudanças que coadunam com a evolução da
consciência da coletividade, apresentamos a presente proposição para que seja
acolhida através da revogação da Lei 12.131/04. (RIO GRANDE DO SUL, 2015)

A justificativa apresenta resquícios dos ideais higienistas, sanitaristas e
evolucionistas que foram base para a criminalização e controle destas tradições. A
deputada promoveu uma colisão entre a liberdade religiosa e o direito à vida como se

12

Projeto de Lei nº 21 /2015. Deputado (a) Regina Becker Fortunati. Altera a Lei 11.915, de 21
de maio de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, no âmbito do Estado
do Rio Grande do Sul, e revoga a Lei nº 12.131, de 22 de julho de 2004. Art. 1º - Ficam revogados
o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.915, de 21 de maio de 2003, e a Lei nº 12.131, de 22 de
julho de 2004. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Deputado (a) Regina
Becker Fortunati (RIO GRANDE DO SUL, 2015).
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esses pressupostos fundamentais fossem antagônicos, quando o que se dá é a
complementaridade deles. A liberdade religiosa é erigida enquanto direito humano,
entre outras razões, para que não se limite a construção da identidade e a cidadania
dos povos. É sintomático que, em nenhum momento a justificativa do projeto de lei
menciona outras expressões religiosas que também atribuem significados míticos ao
consumo de carne. Conforme DIAS (2010, p. 187) em artigo sobre o significado do peixe
para os judeus:
Todos os animais que são alvo do consumo humano passavam por um processo
prévio de sacrifício, em que uma parte determinada era oferecida aos deuses, e a
restante se destinava a ser comercializada, ou directamente ao consumidor final.
Nos aspectos que se prendem com o consumo alimentar, o peixe, e as espécies
marinhas em geral, não passavam por um processamento intermédio de sacrifício
religioso. É certo que a ocasião do sacrifício das espécies cárneas se tornou,
entretanto, dado o volume de consumidores e a frequência dos actos de sacrifício,
uma realidade mecanizada, em que o agente, o sacerdote, retirava o seu sustento
do volume de sacrifícios efectuado.

Atualmente, na maioria das tradições judaico – cristãs, não se oferta parte da
carne sacralizada aos deuses, contudo o conteúdo litúrgico permanece, caracterizando
uma ingestão sagrada em ocasiões específicas, como é o caso da quaresma e da
semana santa. Porém, para as expressões religiosas das tradições de matriz africana,
a sacralização continua exercendo um significado de comunicação com o sagrado, que
remete inclusive a renovação das forças vitais, e, portanto, com o direito à vida. É
exatamente em virtude desta concepção que a alimentação para as expressões
religiosas das tradições de matriz africana é entendida como um direito sagrado, sendo
reconhecida pela UNESCO e pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à
Fome a contribuição dos terreiros em matéria de políticas públicas de segurança
alimentar e nutricional (MDS, 2011).
Todo o conteúdo exposto na justificativa apresentada pela deputada Regina
Becker Fortunatti já havia sido amplamente debatido, inclusive pelo Poder Judiciário do
estado do Rio Grande do Sul, quando da proposição da emenda ao Código Estadual de
Proteção aos Animais, em 2003. Sendo assim, o que se observa é uma continuidade
dos conflitos entre normas de caráter aparentemente ambiental, propostas por
deputados neopentecostais, e as expressões religiosas das tradições de matriz africana.
No entanto, nesse processo, se possibilitou uma cooperação entre religião e Estado que
se estabelece de forma diferenciada, posto que, se no passado, essa cooperação
estava destinada apenas a Igreja e aos fundamentos morais de origem judaico-cristã,
as estratégias e a presença pública das expressões religiosas das tradições de matriz
africana para a não aprovação do referido Projeto consubstanciaram uma interação
entre a comunidade religiosa e o Estado.
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O parecer contrário ao PL 21/2015, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul é um
instrumento relevante no que tange o combate à intolerância religiosa em sede
legislativa. No texto, o relator, que admite ser católico, arrola preceitos bíblicos sobre a
imolação e fundamenta a orientação contrária ao projeto com base no livro bíblico do
Gênesis. Segue excerto do parecer:
Peço licença aos meus colegas Deputados para também fundamentar minha
decisão não somente de forma constitucional, mas também de forma pessoal,
humana, com amparo no ato do próprio Papa Francisco, que, há poucos dias,
foi rezar numa mesquita muçulmana, em Istambul, na Turquia, num edificante
exemplo de diálogo inter-religioso e respeito às diferenças. Quanto à utilização
de animais, vale lembrar os valores de tradição judaico-cristã e a presença de
ritos de oblação de animais na religião. Na Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 22,
versículos 1 a 14, o patriarca Abraão ofereceu a Deus um cordeiro em
holocausto. Antes disso, ainda no Gênesis, disse Deus ao homem e à mulher:
crescei, multiplicai-vos e dominai a terra... A utilização de animais não consta
nas Escrituras como um gesto de crueldade. Seria impiedoso consumir a carne
de animais como alimento? (RIO GRANDE DO SUL, 2015)

O sacrifício animal, não é exclusividade característica das expressões
religiosas das tradições de matriz africana, como bem demonstrado pela argumentação
do parecer contrário ao Projeto Lei. Por mais que a maioria das tradições judaico-cristãs
tenham se abstido do sacrifício ritual, algumas religiões ocidentais ainda apresentam
esse traço na sua liturgia. Os abates kosher e halal são exemplos de sacralizações
rituais que são exercidas por outras tradições religiosas, as quais não eram
mencionadas no Projeto de Lei analisado.
Nesse sentido, há uma valoração que expressa não só a intolerância religiosa
frente aos cultos das tradições de matriz africana, como também se manifesta o racismo
institucional. Embora as tradições de matriz africana, na atualidade, estejam
reconfiguradas mundo afora em consequência da diáspora negro - africana, a origem
das mesmas faz com que integrem a identidade social da negritude brasileira,
constituindo-se enquanto territórios de resistência, da mesma forma que as
comunidades quilombolas.
Há também, na ausência de menções aos sacrifícios animais islâmicos e
judeus, a prevalência do reconhecimento de determinas expressões religiosas em
detrimento de outras. Nesse caso específico é importante ressaltar que a indústria de
carne tem se valido do abate religioso para garantir o mercado estrangeiro, e que a
própria campanha da deputada Regina Becker Fortunatti foi, em parte, financiada pela
JBS/ S.A, empresa do ramo alimentício que controla as marcas Friboi e Big Frango, as
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quais exploram os setores de carne bovina, aves, suínos, ovinos e couro. Ou seja, há
uma diferença de tratamento entre distintas tradições religiosas.
Por todo o exposto, fica evidenciado que por trás do discurso de proteção
ambiental e defesa dos animais o que se dá é a tentativa de obstaculizar a existência e
permanência das expressões religiosas das tradições de matriz africana no Estado do
Rio Grande do Sul. Ademais, um território que é celebrado e internacionalmente
conhecido por tradições que celebram a indústria pecuária, o consumo de carne em
grandes eventos que rememoram aspectos históricos da trajetória dos gaúchos,
havendo notoriedade acerca das tradições do churrasco e do bom chimarrão,
criminalizar a ingestão do mesmo alimento, apenas porque este é concebido de forma
diversa da hegemônica é contraditório.
Reconhece-se que há um conflito entre o direito à vida animal e a liberdade
religiosa, por mais que não seja o que está de fato estabelecido neste caso, sendo um
verdadeiro jogo de poder, no qual a atuação das bancadas neopentecostais reveste-se
de um conservadorismo que afronta princípios fundamentais consolidados pelas normas
jurídicas pátrias. Porém, respeitar e proteger a existência das expressões religiosas das
tradições de matriz africana no Brasil é consolidar o direito à memória coletiva, ao
território, ao alimento e ao patrimônio cultural imaterial brasileiro. Portanto, um dever do
Estado que merece ser garantido e efetivado, ensejando a construção de políticas
públicas robustas que eliminem do cenário sócio-político a continuidade de ações
racistas que afrontam os princípios constitucionais.

5. Considerações finais
A construção da laicidade no território brasileiro é oriunda de um processo de
acepções de modelos legislativos e influências políticas de outros Estados. O que
definiu os rumos da formação do Estado laico brasileiro foi a pressão exercida por
nações cujas relações com o Brasil eram marcadas pela dependência econômica e
política e pelo colonialismo. O Estado brasileiro experimenta uma laicidade que é
questionada todo momento, tanto por parte dos movimentos sociais organizados,
quanto pela sociedade civil, sendo frequentes as críticas e estudos sobre a presença de
símbolos religiosos nas repartições públicas, a vigência do ensino religioso hegemônico
nas escolas (públicas e privadas) e a relevância dos valores morais judaico-cristãos na
produção de normas e no âmbito sócio-político.
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Não obstante, as avenças que tratam sobre liberdade religiosa apresentam a
importância de estar relacionados a uma luta por reconhecimento de direitos por parte
de setores oprimidos socialmente; dessa forma esse pressuposto fundamental
apresenta relevância para as expressões religiosas das tradições de matriz africana. A
comunidade negra experimentou toda a forma de violência e tolhimento de direitos,
reflexo da escravização e colonialismo e, assim, o racismo institucional permanece
criando dificuldades para a equidade racial, perceptíveis na forma com que o sistema
jurídico em nosso país aborda as questões intrínsecas aos pressupostos civilizatórios
da população negra.
Ao alvorecer da Constituição Federal de 1988, as normas infraconstitucionais
que limitavam a liberdade religiosa revogaram-se tacitamente, devido à liberdade
religiosa ser erigida ao status de princípio fundamental. Contudo, esse fato não
significou o fim dos conflitos e tensões experimentados pelos sujeitos que vivenciam as
tradições religiosas de matriz africana. As bancadas evangélicas têm exercido seu
proselitismo nas produções de leis, criando óbices aos cultos religiosos das tradições
de matriz africana e promovendo ódio religioso e racismo em seus discursos.
As articulações do povo de terreiro ainda demandam uma organização mais
robusta. Ao contrário do que se tem com a Igreja Católica, institucionalmente
representada na esfera pública, as expressões religiosas de matriz africana têm poucas
entidades constituídas. Nesse sentido, é cogente a formulação de políticas públicas e
ações estatais que estabeleçam um cenário de promoção da diversidade, da livre
expressão religiosa e da laicidade do Estado.
A análise do PL 21/2015, desde a proposição até o arquivamento, permitiu
concluir que há um retrocesso no que tange às liberdades religiosas, marcadamente
expressado através do racismo institucional. A forma com que a União se preocupa em
adequar a produção de carne para determinadas expressões religiosas que,
reconhecidamente, são manifestadas por sujeitos detentores do capital financeiro é um
dado que permite estabelecer um comparativo sobre o quão imbricado estão as
questões abordadas no presente trabalho. Se não há um tratamento isonômico por parte
do Estado a respeito das múltiplas concepções de vida, valores morais, pensamentos e
modos de vida, não há o que se falar em democracia plena e, inevitavelmente, há
falência da liberdade religiosa e do Estado Laico.
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DE MARIA AUGUSTA RAMOS.
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Introdução

A cineasta Maria Augusta Ramos (Brasília/DF, 1964) se apresenta no cenário
brasileiro como uma pensadora crítica da conjuntura social do Brasil na atualidade. As suas
obras cinematográficas podem também constituir interfaces entre “Direito” e “Arte”, “Direito
no Brasil” e “Cinema”, contribuindo para o desenvolvimento de um debate interdisciplinar e
por isso mesmo de essência dialogal, que ultrapassa o contexto de produção
cinematográfica, se fazendo presente no ambiente de reflexões críticas sobre o
ordenamento jurídico do país.
O filme “Justiça” (2004) ressalta a relação entre “justiça”, “lei” e “direito” dentro do
contexto democrático brasileiro, fazendo-nos refletir sobre a hermenêutica jurídica aplicada
pelo “Estado-juiz” no momento do exercício da tutela jurisdicional. A questão do Poder
Judiciário enquanto um instrumento de poder do Estado, parece ser distante de uma
perspectiva do Poder Judiciário que se encontra à serviço da “Justiça” e da concretização do
“Estado democrático de Direito”. Nesse sentido, é importante enfatizar a polissemia do
conceito de “Justiça”. A obra de Maria Ramos nos convida a pensar de forma interrogativa
sobre o conceito de “Justiça”. Pode-se destacar algumas perguntas fundamentais: há, de
fato, a concretização da “Justiça” no Poder Judiciário brasileiro? Seria a “Justiça” um
conceito linguístico simbólico do contexto jurídico, um ideal da teoria do direito a ser
alcançado, ou os fundamentos da “Justiça” podem ser reconhecidos e vivenciados na
realidade do país?
A dimensão das imagens presentes no filme nos convoca para uma desconstrução
do conceito de “Justiça”, a partir de um rigor científico jurídico. O pensar jurídico deve se
apresentar perante os fatos com rigor científico e com um caráter hermenêutico investigativo
e dialogal. É nesse momento que a hermenêutica jurídica deve surgir como uma
hermenêutica dialogal, que tem o diálogo como método hermenêutico para o
desenvolvimento do pensamento jurídico. Essa característica é primordial para se refletir
profundamente sobre a realidade brasileira de ineficácia dos direitos humanos. No
documentário tal realidade é apresentada através da exposição do ambiente do Poder
Judiciário. A escolha do Poder Judiciário para retratar aspectos da sociedade brasileira,
pode ser vista como provocativa para o pensamento, fazendo refletir sobre um espaço, onde
se espera a aplicação da “Justiça”.
Nesse sentido, a partir da obra pode-se desenvolver a investigação do próprio
conceito de "Justiça" e sua prática na conjuntura do sistema normativo penal brasileiro. No
decorrer do filme há uma apresentação da realidade social do país e suas diversas faces
cotidianas. Os contrastes sociais são narrados seja pelas imagens apresentadas no filme,
ou pela própria fala dos personagens em destaque. Desse modo, a presente pesquisa tem o
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objetivo de refletir sobre os direitos humanos a partir de uma relação dialogal entre "Direito"
e "Cinema", considerando essa perspectiva de diálogo entre a hermenêutica jurídica e a
arte, especificamente, o documentário "Justiça" dotado de uma conjuntura de imagens do
contexto do Poder Judiciário e de ênfase nas argumentações jurídicas de concretização da
"Lei" e da "Justiça", também um viés relevante para a formação de um debate jurídico sobre
a compreensão e prática dos direitos humanos no sistema jurídico brasileiro.
Filme “Justiça” e “Juízo”, uma interface entre “Direito” e “cinema”.

Consideramos a relevância do diálogo entre filosofia do direito e cinema, como um
caminho hermenêutico interdisciplinar constituído de um pensar jurídico sobre termos
fundamentais na dinâmica do “direito” e como possibilidade para uma leitura da aplicação do
texto constitucional pelo “Estado-juiz” na sociedade democrática brasileira. Elegemos o filme
“Justiça” de Maria Ramos enquanto uma obra de arte importante no cenário brasileiro para o
desenvolvimento de uma leitura dialogal da ineficácia dos direitos humanos, a partir de uma
reflexão das relações de poder, dentro da perspectiva de cumprimento/descumprimento da
“lei” presentes no filme.
A dinâmica das relações de poder nas audiências criminais realizadas no Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro, durante o segundo semestre do ano de 2003, retrata a realidade
do sistema penal brasileiro. O documentário apresenta desde as audiências de instrução e
julgamento, onde cada um dos “atores” desenvolve o seu status social – juiz, promotor,
defensor e réu. A representação simbólica desses personagens ressalta os fundamentos do
ambiente jurídico. Podemos verificar no decorrer do filme o discurso abusivo, a linguagem
jurídica apresentada pela pessoa do “juiz” e por todos os atores sociais que representam o
poder jurídico-político, verificamos também a presença da “violência simbólica” na aplicação
da lei e no exercício do poder punitivo do “Estado-juiz” para a aplicação da eficácia da
norma constitucional.
Tais relações de poder enfatizam a apropriação dos conceitos de “justiça”, “lei” e
“direito” dentro de uma perspectiva normativa positivista do texto constitucional. Há uma
restrição da tutela jurisdicional à “letra da lei” presente no texto constitucional e com isso
uma desconsideração da dimensão da interface “justiça”, “lei” e “direito” dentro de um
“Estado democrático de direito”, que tem a Constituição Federal como “lei maior” do país.
Assim como, uma desconsideração dos direitos humanos, a violação dos direitos humanos
é constantemente apresentada no filme.
A forma estética do filme está relacionada à um conteúdo político e jurídico, sob a
perspectiva da legitimidade de instituições, órgãos de justiça. A diretora Maria Augusta
parece demonstrar interesse em evidenciar a ineficácia da concretização dos direitos
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humanos. Verifica-se ao longo do presente trabalho que no filme há a presença de um
discurso de violência. Vale ressaltar, que a forma estética do filme é de documentário.
Considera-se que os “atores” sociais demonstrados no filme, tais como a presença de três
réus, três juízes, uma defensora pública e duas promotoras de justiça como personagens
reais, no entanto, o trabalho se direcionará a eles exatamente como personagens de uma
análise da realidade brasileira apresentada na forma de documentário pela diretora Maria
Ramos.
É importante enfatizar que o filme “Justiça” de 2004 compõe uma trilogia de
documentários da diretora. A trilogia é constituída pela obra “Juízo” de 2007 e fecha com o
documentário sobre as “Unidades Policiais Pacificadoras instaladas” - UPPS nas favelas do
Rio de Janeiro. Podemos considera-la como uma trilogia sobre a realidade brasileira da
“Justiça”. Os personagens no filme “Justiça” são apresentados por uma câmera que destaca
o caráter artístico de documentário. A artista apresenta as câmeras estáticas, onde se
desenvolve os diálogos reais presentes na obra, sem nenhum roteiro. A obra destaca-se
como uma apresentação da vida real, integrando e interagindo com o telespectador diante
do cenário de imagens e cenas.
O contexto de cena é definido, mas a imagem é dinâmica na apreensão de detalhes
do cenário. A partir do olhar de Maria, as relações de poder entre os sujeitos e as
autoridades são evidenciadas com riqueza de detalhes. Os cenários por onde a câmera
passa destaca, sobretudo, o esforço de mostrar a disparidade entre realidade e direito.
Podemos verificar também o distanciamento dos princípios dos direitos humanos. Num
primeiro momento, observamos a figura do “Estado-juíz” diante de um acusado, deficiente
físico, que de acordo com o fato narrado pelo juiz teria sido acusado de ter arrombado uma
casa. No entanto, o acusado não praticou o fato narrado na denúncia. Não tem condições
físicas para cometer tal ato, por estar numa cadeira de rodas desde 1996, sendo ainda
hipertenso. O personagem cadeirante pede que sejam assistidos os seus direitos humanos,
já que não tem condições de viver em meio à presos, sem uma estrutura que atenda às
suas necessidades especiais. Tendo nesse sentido, mediante uma linguagem de “comando”
do “Estado-juíz” e o abuso de poder, seu princípio da dignidade da pessoa humana violado.
Acerca do espaço de filmagem, ressalta-se o momento das audiências de instrução e
julgamento realizadas no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O filme também
mostra o cenário de favela, apresentando a realidade dos acusados em destaque no
documentário.
Se verificará, adiante, que o filme retrata como temática fundamental a interface
entre “justiça”, “lei” e “direito” dando ênfase para a vigência e eficácia ou ineficácia dos
direitos humanos. Com base nisso, pode-se refletir: até que ponto num “Estado democrático
de direito” a hermenêutica jurídica é considerada sob o viés da práxis social e jurídica? No
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caso do cenário brasileiro, que atribui a si o título de “Estado democrático de direito”, onde a
Constituição Federal de 1988 é a Carta Magna que mais ampliou os direitos fundamentais
do ser humano, destacando princípios constitucionais em toda a sua conjuntura, como o
devido processo legal, o princípio de presunção de inocência, de individualização da pena,
havendo também um avanço preponderante dos direitos humanos, se verifica a partir do
filme a temática do descumprimento dos direitos humanos, os julgamentos e o processo de
cumprimento de penas, seguindo o itinerário proposto no filme.
É importante ressaltar que o filme “Justiça” contribui para instaurar a questão do
pensamento: qual a relação da justiça com os direitos humanos? A partir dessa pergunta
fundamental, verifica-se com base no próprio título do filme, que há uma “justiça” sobre os
acusados. Uma “justiça” que é evocada como “injustiça”, descumprimento o fundamento da
dignidade da pessoa humana. Verifica-se que essa “justiça” é aplicada mediante um
discurso abusivo, uma violência simbólica que já se mostra na relação entre poder e
comunicação nos julgamentos. A linguagem jurídica do “Estado-juiz”1, incorporada na
pessoa do (a) magistrado (a), expressa a força da lei e o poder jurídico-político do Estado.
Verificam-se as seguintes expressões de reverência e subordinação ao longo do filme,
especialmente, no momento dos julgamentos, denotando-se o discurso de submissão por
parte daquele que está sendo julgado na audiência. Também pode-se constatar uma
violência simbólica, mediante, um discurso de ameaça por parte do "Estado-juiz" e dos
agentes do espaço de internação.
Já uma questão relevante na obra “Juízo” é a presença dos pais, onde se evoca uma
mensagem de “juízo” para aqueles adolescentes que estão a ser julgados, representa
também a ênfase numa consciência jurídica e legal, onde a autoridade, por meio da lei, deve
ser respeitada. A obra enfatiza a confirmação da autoridade dos pais, mediante, as falas da
personagem “juíza”. A confirmação do poder dos pais, com base no filme, é também a
confirmação do poder do Estado, na medida em que se requer que os menores infratores
reconheçam o poder das autoridades legítimas, com base no ordenamento jurídico.
Outro exemplo sobre a confirmação do poder dos pais apresenta-se num
determinado momento do filme quando se ressalta a conduta típica cometida por um menor
infrator, que matou o pai a facadas. Em face dessa conduta típica há um fecundo debate em
torno da vontade do menor infrator e qual a medida deve ser aplicada. Por fim, se decide
que não há justificativa plausível para se excluir a medida restritiva de liberdade. Destaca-se
um profundo simbolismo acerca da figura do pai. O pai representa a figura da lei.
O personagem “defensor público” sempre procura ressaltar no seu discurso os
limites do poder judiciário e do próprio princípio democrático de “divisão de poderes”. Tal
personagem é a representação dos direitos humanos e dos limites do “Estado-juiz” no
julgamento de menores infratores. Ele enfatiza a relação de poder entre o poder executivo,
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legislativo e judiciário, quando ao evocar os direitos humanos dos menores infratores,
chama a atenção para um ponto crucial do sistema jurídico e político num “Estado
democrático de direito”: a efetivação dos direitos humanos numa nação democrática.
O papel do “defensor público” é evidenciar princípios constitucionais, direitos
fundamentais, tais como o devido processo legal, a presunção de inocência do acusado, no
caso, pode-se falar na individualização da medida socioeducativa que será cumprida pelo
menor infrator. Uma das falas do personagem “defensor público” que chama a atenção é
quando ele evoca a ponderação do “Estado-juiz” ressaltando a participação de menor
importância do menor infrator, sua não reincidência, seus valores familiares.
Outro aspecto importante é a fala da personagem “juíza” quando diz para um menor
infrator que já havia descumprido determinada medida socioeducativa: “já deve, tá devendo,
vai ter que pagar!”2. Essa fala é fundamental para se enfatizar as relações de poder na
audiência e o aspecto normativo positivista no discurso da magistrada, dentro da
perspectiva de cumprimento/descumprimento da lei. Nesse sentido, o texto constitucional se
mostra no topo de uma hierarquia do ordenamento jurídico, representando a lei máxima,
onde a “letra da lei” deve ser cumprida e para tanto, pode-se empregar a força da lei.
Observa-se no início do documentário, o propósito da diretora Maria Ramos quando
a câmera evidencia o espaço da audiência e mostra o órgão do poder judiciário, seus
bastidores, enquanto uma “personificação da justiça”. Nesse momento, a câmera retrata
uma "pilha" de processos e o ambiente judiciário com seus funcionários. A partir disso,
pode-se instaurar uma questão para o pensamento: o conceito e dimensão de “justiça”.
Nesse sentido, a "justiça", com base no documentário, representa lentidão, não segue o
princípio da celeridade processual, esposado na Constituição Federal de 1988, retrata
desordem no andamento e conclusão de processos, o que mostra a ambiguidade da
sentença dos menores infratores, que impõe a ordem e os princípios constitucionais, sendo
que o órgão do judiciário retrata desordem, morosidade, o que fere diretamente princípios do
texto constitucional.
Verifica-se, com base nisso, uma ambiguidade do conceito de “sentença” no
ordenamento jurídico e tudo aquilo que uma audiência de julgamento evoca, bem como, a
contradição do poder do “Estado-juiz” na personificação dos órgãos do judiciário e na
pessoa da magistrada em face do texto constitucional. Contradição essa que emerge diante
da interface cumprimento/descumprimento do texto constitucional (lei). Com isso, enfatizase a disparidade entre texto constitucional e prática de “justiça”, o que faz refletir se a
apropriação do conceito de “justiça” por parte dos poderes judiciário, executivo e legislativo,
representa de fato o significado de "justiça" presente no texto constitucional.

2

JUÍZO. Direção de Maria Augusta Ramos. Brasil, 2007. Produção Diler Trindade 2007. DVD(90min) colorido.
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Dentro da perspectiva de práxis jurídica no cenário atual brasileiro, observa-se a
polissemia do conceito de “justiça”, a dimensão de tal conceito e a possibilidade de diversas
interpretações pelas relações de poder. É necessária uma pragmática jurídica, onde se
considera o texto constitucional, mas não somente a lei, como também a dimensão da lei
em sua vigência e eficácia, ou seja, se considera a práxis social e a práxis jurídica do
ordenamento jurídico.
Um dos momentos importantes no filme é quando a câmera mostra o espaço de
internação dos menores infratores e enfatiza as grades e os veículos de grande segurança
que transportam os menores infratores para cumprirem medidas socioeducativas. Há uma
ênfase nas grades e no momento em que os menores infratores são incorporados à esse
novo espaço.
Verifica-se também a perda de identidade dos menores infratores, pois, ao
adentrarem no espaço de internação, eles se submetem à uma violência simbólica e
também ao abuso de poder do Estado por parte de funcionários públicos, agentes do
espaço de internação. Logo no início de seu processo de internação, os menores infratores,
mediante um discurso abusivo, são direcionados para um local onde há troca de roupas, e
onde se verifica o descumprimento de princípios dos direitos humanos, princípios
constitucionais, como o direito fundamental à privacidade e à dignidade da pessoa humana.
É imposto aos menores infratores que andem de cabeça baixa, um atrás do outro, o que
denota a dominação da corporalidade desses infratores, a violência simbólica e a imposição
de submissão ao domínio do poder do Estado. Os menores infratores devem trocar as suas
roupas e ficarem nus em frente ao agente, e seguir a “voz de comando”, como o próprio
personagem “agente” retrata em uma de suas falas: “ao meu comando...”. Observa-se que
os direitos humanos não são concretizados nesse espaço de internação.
A perda de identidade dos menores infratores se retrata no momento em que eles se
desfazem de suas roupas, quando ao entrarem no espaço de internação eles recebem
números que passam a serem suas identificações, ao invés de seus nomes, perdendo toda
a sua pessoalidade, já que o direito ao nome é um direito personalíssimo, assim como, o
direito à imagem, o direito ao corpo, o direito à privacidade. Desse modo, no espaço de
internação dos menores infratores há um descumprimento de direitos personalíssimos.
Noutro momento de audiência de julgamento, a personagem “juíza” enfatiza a
consequência dos atos dos adolescentes, mediante a imposição do discurso de conduta
adequada à lei. A personagem percorre todo um caminho narrativo delineando os fins para
uma conduta considerada ilícita pelo Estado. Ressalta também os espaços jurídicos
propícios àqueles que querem adequar suas condutas às normas do texto constitucional.
Um desses ambientes de inclusão social é a escola, segundo a personagem. Pois, se o
menor infrator se encontrasse na escola, ao invés, de estar num ambiente de marginalidade
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e exclusão social, não estaria numa audiência de julgamento para cumprimento de medidas
socioeducativas.
Nessa perspectiva, o filme tem o propósito de destacar ambientes de inclusão e
exclusão social dentro do cenário de menores infratores. A própria internação do menor
infrator seria um ambiente de exclusão e marginalização social. Outro ponto relevante na
fala da personagem “juíza” é a questão da vontade do menor infrator, a vontade de ilicitude
é tratada com ênfase, pois com base na vontade para o ato ilícito e a realização de uma
determinada conduta típica, o “Estado-juiz” também apresenta o seu poder punitivo.
No que se refere ao discurso abusivo, verifica-se as figuras dos agentes no espaço
de internação dos menores infratores. Uma das falas que chama a atenção é quando um
agente pronuncia: “Bora, bandido, moleza...”3. Essa expressão ressalta um discurso
abusivo, uma violência simbólica por parte de um funcionário do Estado, e, por outro lado,
ressalta o estado de submissão do menor infrator, e a imposição do poder jurídico para
vencer toda a resistência daquele que cumpre medida socioeducativa.
O filme evoca questões de inclusão/exclusão social, eficácia/ineficácia da lei, a força
da lei e o poder punitivo do Estado a qualquer custo, que desconsidera em sua práxis
jurídica os direitos humanos do menor infrator. A obra retrata dentro do prisma de
efetividade do texto constitucional as relações de poder, sob o prisma de “divisão de
poderes”, o que cabe ao poder judiciário e o que cabe ao poder executivo, por exemplo.
Importante ressaltar que o filme nos instiga ao pensamento sobre as condições sociais dos
menores infratores, em disparidade com as condições sociais daqueles que exercem o
poder judiciário. Evidencia-se um distanciamento de realidades. A realidade de um juiz,
obviamente, é diferente da realidade de um adolescente que mora numa favela, isso faz
refletir sobre a possibilidade de compreensão do fato, circunstâncias sociais, num
julgamento onde se considera apenas a normatividade do texto constitucional.
O cenário do filme nos induz a pensar nas desigualdades sociais, embora, se trate
de uma sociedade democrática. A estética do filme conduz o telespectador para a
observação da relação entre o poder jurídico e a violência simbólica. Nesse sentido, a
aplicabilidade da lei se distancia cada vez mais do exercício pleno do "direito". É
fundamental perceber o contexto de crise constitucional e crise de legitimidade de
autoridade que é apresentado a partir do filme. A obra “Juízo” (2007) apresentada no
contexto do século XXI, destaca a necessidade de uma consciência jurídica que reivindique
os direitos das crianças e adolescentes positivados no texto constitucional. Caso contrário,
adolescentes que já se encontram em estado de exclusão social não conseguem se livrar
das garras da marginalização social imposta. Por outro lado, o filme tem o propósito de

3
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denunciar, por meio de sua forma e conteúdo, problemas relativos aos princípios
democráticos, ao descumprimento de direitos garantidos num “Estado democrático de
direito”, e, sobretudo, evoca um debate crítico e frutífero sobre os direitos humanos dos
menores infratores. Questões estas tão pertinentes na realidade brasileira.
“Juízo” fala sobre crise constitucional, que conduz à ruptura entre norma
constitucional e realidade social. Um distanciamento entre cumprimento normativo do texto
constitucional e a concretização de princípios constitucionais e direitos fundamentais na
realidade brasileira. A crise de legitimidade gera desafios à Constituição, ocorrendo um
enfraquecimento do poder judiciário, mas também um enfraquecimento do poder legislativo.
Dentro do contexto de enfraquecimento do poder legislativo e de um poder executivo
inoperante, resta ao poder judiciário o desafio de concretização dos direitos presentes no
texto constitucional de 1988. O Judiciário é desafiado para compreender não só o que é
“direito” na Constituição, mas também o significado de “justiça” e de “lei”. Nesse sentido, o
filme provoca o pensamento acerca do significado de “direito”, “justiça” e “lei”. Já que estes
conceitos são dinâmicos, requer-se a aplicação da lei para além da “letra da lei”. Desse
modo, o filme incita discussões a respeito da temática de métodos de interpretação da
Constituição utilizados pelo “Estado-juiz”.
A partir do filme pode-se refletir sobre paradigmas de interpretação e aplicação do
“direito” na realidade brasileira. É necessária uma hermenêutica jurídica que abranja os fins
sociais da lei e as exigências do “Estado democrático de direito”. Com base nisso, o que se
requer é um voltar para o ser humano e a dignidade da pessoa humana na aplicação da lei.
Esse é o propósito do “direito”, a concretização de direitos e garantias da pessoa humana.
A obra “Massa e Poder” de Elias Canetti apresenta a questão da inversão do temor do
contato tão presente no filme “Juízo”. O filme retrata o momento em que os menores
infratores estão adentrando o espaço de internação. Nesse momento se verifica o temor do
contato por parte dos menores infratores, que agora estão sendo direcionados para um
espaço de convivência com pessoas totalmente desconhecidas e sendo obrigados a
estabelecer contato com autoridades e pessoas que não possui um vínculo de afetividade.
Nesse sentido, Canetti afirma: “Não há nada que o homem mais tema do que o contato com
o desconhecido. Ele quer ver aquilo que o está tocando: quer ser capaz de conhecê-lo ou,
ao menos, de classificá-lo. Por toda parte, o homem evita o contato com o que lhe é
estranho.”4
Os menores infratores são colocados em condições degradantes, onde se evidencia
mais seu estado de exclusão social. As condições desses adolescentes os colocam numa
situação de indefesos, de vítimas do poder punitivo do “Estado-juiz”, onde como se falou
4

CANETTI, Elias. Massa e Poder. Tradução de Paulo Osório de Castro & Jorge Telles de Menezes, Lisboa,
Cavalo de Ferro, 2014, p.13
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anteriormente nem seu corpo é respeitado, não há um tratamento digno. A fragilidade e
combate à resistência do menor infrator são retratados num ato de despir o adolescente,
deixa-lo nu simbolicamente perante o “juízo” do Estado, para que suas condutas sejam
moldadas pelo poder punitivo. Todo seu comportamento anterior deve ser lançado fora do
espaço de internação. Há uma forte repressão social sob o menor infrator. Desse modo, o
menor infrator é visto como uma “presa” do Estado, com base numa leitura da obra de
Canetti.
Sendo o adolescente uma “presa”, ele passa por todo um processo de readaptação
perante o poder do Estado. Nas palavras de Canetti: “Nem mesmo as roupas proporcionam
segurança suficiente - quão facilmente se pode rasgá-las, quão fácil é avançar até a carne
nua, lisa, indefesa da vítima.”5 Com base nisso, destaca-se uma perspectiva de vitimologia
do menor infrator, o adolescente que pratica ato ilícito perante a lei, é menor infrator, mas
também é vítima da ineficácia da lei. Na medida em que o Estado conhece da conduta típica
praticada pelo menor infrator e o pune de forma violenta, na tentativa de adequar suas
condutas às normas da Constituição. O menor infrator tem suas resistências combatidas e
se torna indefeso, encarcerado fisicamente e psicologicamente.
Desse modo, vale ressaltar que o cenário da crise brasileira é generalizado, não
somente uma crise do poder legislativo, o enfraquecimento do poder judiciário, a inoperância
do poder executivo, mas também uma crise de valores humanos que circunda todo o
contexto ideológico, político, cultural e social do país. É invocada uma ética do “direito” que
contrapõe o próprio “direito”, pois, a ética não deve nascer da imposição do poder punitivo
do Estado, dos tabus sociais e dos interditos presentes no ordenamento jurídico, mas deve
emergir da interface entre práxis social e práxis jurídica. Uma ética do “direito” que está de
acordo com o “direito”, é acima de tudo, uma ética que considera os valores da dignidade da
pessoa humana.
Nessa perspectiva, o filme aborda o fenômeno jurídico de transformações de
paradigmas, onde no contexto atual da realidade brasileira, embora, se vislumbre uma
crescente valorização das normas constitucionais e o aspecto negativo da lei, ou seja, o seu
aspecto de punição e cobrança pelo “Estado-juiz”, direcionando toda a interpretação para o
dispositivo da lei, a crise constitucional e a crise da “divisão dos poderes” convoca o
ordenamento jurídico para seguir um novo caminho hermenêutico que passe a ver a
realidade social.
O positivismo da norma deve dar lugar para uma nova hermenêutica jurídica e nova
forma de aplicação da lei. O sistema jurídico precisa considerar a pragmática jurídica. Na
obra “O desafio à autoridade da lei”, Mara de Oliveira, ressalta o fenômeno de

5

Idem
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desconfirmação da autoridade jurídica como exposição das relações de poder. Isso significa,
no contexto do filme, que o menor infrator ao infringir a norma do texto constitucional está
desconfirmando o poder do Estado e sua “Lei maior”. A desconfirmação do poder legal pode
ser consciente ou inconsciente no menor infrator, de acordo com as circunstâncias sociais
aos quais ele está inserido. É importante ressaltar que, obviamente, o menor infrator pode
não ter conhecimento da “letra da lei” que consta no texto constitucional, mas tem
conhecimento de valores válidos que permeiam as condutas humanas, e tem conhecimento
do jogo de poder lícito/ilícito que está presente na realidade social.
Com base nisso, um momento importante do filme é quando mostra o julgamento de
duas meninas infratoras, e a personagem “juíza” inicia um discurso ético e punitivo acerca
da conduta típica supostamente praticada pelas menores, fala: “Roubar os outros. Pegar o
que não é de vocês não tem justificativa...”6 Nesse momento, ressalta-se com veemência
uma relação de poder entre o “Estado-juiz” e as menores infratoras acerca do direito de
propriedade em face de um direito de necessidade afirmado por elas. Segundo as
adolescentes, a conduta típica foi efetuada porque precisavam alimentar seus filhos, e suprir
suas necessidades, no entanto, esse discurso das adolescentes como forma de evidenciar
um poder de justificativa, que desconfirma a autoridade jurídica da magistrada, foi logo
combatido pelo poder punitivo do Estado, pela norma do texto constitucional, que não prevê
a necessidade de roubo, mas considera o roubo como conduta típica.
Isso evidencia que durante a audiência há relações de poder, onde o poder não se
encontra absolutamente nas mãos do “Estado-juiz”, mas transita entre os acusados e a
magistrada. Os acusados, conforme o princípio do devido processo legal e a presunção de
inocência, alegam suas justificativas e necessidades, na tentativa de apresentar a sua
inculpabilidade perante a conduta ilícita praticada, isso demonstra o poder de resistência do
menor infrator. No momento em que ele fala é evidenciado o seu poder de resistência em
face do poder punitivo do “Estado-juiz”, mas logo, mediante um discurso abusivo, o poder
retorna para as mãos da magistrada que apresenta a sentença e a imposição de
cumprimento de medida socioeducativa. Desse modo, a partir de uma leitura da obra de
Mara de Oliveira, verifica-se que para o Estado o menor infrator representa uma ameaça à
ordem constitucional.
Vale ressaltar que, pelo fato de o direito apresentar um caráter pluridimensional,
pode-se observar a dimensão do universo jurídico e sua forma de expressão da linguagem.
Há um discurso jurídico presente nas audiências de julgamento dos menores infratores, um
discurso que se manifesta muitas vezes abusivo. Quando, por exemplo, a personagem

6
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“juíza” ao se referir às menores infratoras, fala: “Vocês são ladras?”7 há também um
discurso jurídico que se mostra na forma de discurso de valores morais, noutro momento
afirma a personagem: “O exemplo que estão dando pros filhos. Imagem [...]”.8 Desse modo,
a personagem evidencia os valores morais presente na sociedade brasileira e evoca uma
ética para as menores infratoras, que considera a reputação.
Nesse cenário de discurso jurídico, se enfatiza de acordo com a autora Mara de
Oliveira, a situação comunicativa. A situação comunicativa evidencia as relações de poder e
o jogo lícito/ilícito presente no discurso jurídico. “Trata-se de uma referência à práxis
decisória e a possibilidade de solução de conflitos”, conforme Mara de Oliveira.9
Na situação comunicativa há um intercâmbio do poder, que circula entre as
autoridades jurídicas e os acusados, isso mostra a própria dinâmica das relações de poder.
Tais relações de poder também são desenvolvidas por parte do “Estado-juiz” como
estratégias de poder para combater a resistência do acusado. Nesse sentido, se verifica que
os “fatos do discurso” são jogos de poder, representado estratégias de ação e reação entre
a autoridade jurídica e o sujeito, no caso, o menor infrator. Segundo Mara de Oliveira:

A situação comunicativa possui três elementos: o emissor, o receptor
e o objeto da discussão. Envolve a compreensibilidade da ação. [...]
Aquele que se comunica (emissor) não só se reporta ao outro, como
também apela ao entendimento daquele que ouve (receptor). Só
existe discurso se houver compreensão, é necessário um “mútuo
entendimento”.10

No decorrer da interação comunicativa, emissor e receptor troca de status, no caso,
a personagem “juíza” é emissora e receptora da situação comunicativa, simultaneamente.
Assim, os menores infratores são emissores e receptores, ao mesmo tempo, da mensagem
normativa, estando eles confirmando ou desconfirmando a mensagem. Pois, ao se
desconfirmar a mensagem, também se evidencia o “fato do discurso” que é a norma do
texto constitucional dentro de uma perspectiva de cumprimento/descumprimento, visto que,
desconfirmando a mensagem normativa, o menor infrator invoca para si o poder punitivo do
“Estado-juiz”. Nisso se evidencia, o caráter reflexivo da relação comunicativa, de ação e
reação constante dentro da estrutura das relações de poder.

7

JUÍZO. Direção de Maria Augusta Ramos. Brasil, 2007. Produção Diler Trindade 2007. DVD(90min) colorido.
JUÍZO. Direção de Maria Augusta Ramos. Brasil, 2007. Produção Diler Trindade 2007. DVD(90min) colorido.
9
OLIVEIRA, Mara Regina de. O desafio à autoridade da lei: a relação existente entre poder, obediência e
subversão. Rio de Janeiro: Corifeu, 2006.
10
Idem
8
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O sistema jurídico representa uma ação mediante o emprego do discurso jurídico
que provoca uma reação naquele que ouve. Pode ser uma ação através de um discurso
abusivo que provoca no acusado o aumento de sua resistência e o emprego da força, ou o
seu abatimento e uma postura de vencido. Ao longo do filme verifica-se com frequência
essas alterações de postura dos menores infratores que num momento mostra sua
resistência e noutro momento o seu abatimento. No filme também se observa o papel da
personagem “juíza” exercendo poder, através do discurso jurídico, para confirmar a
mensagem normativa. A personagem chega a fazer o menor infrator repetir discursivamente
o que é o lícito a se fazer, na tentativa de combater assim, sua resistência.
Os personagens simbólicos do filme representam a estrutura do poder no
ordenamento jurídico, constituída de abuso de poder normativo e desconfirmação da
autoridade jurídica, o que trás ao foco do direito a questão da pragmática jurídica. Nesse
sentido, a mensagem normativa e a aplicação da lei deve considerar o caráter
pluridimensional do “direito”, deve considerar o significado de “justiça”, “lei” e “direito” na
realidade brasileira. A pragmática jurídica é necessária, porque foge de todo o dogmatismo
jurídico e propõe o diálogo da norma do texto constitucional com a práxis social e jurídica.
Vale ressaltar que sob o viés da pragmática, toda a situação comunicativa apresenta um
sistema interacional, que abrange as condutas e linguagens dos atores sociais e,
respectivamente, o papel que esses atores representam. Considerando também as ações e
reações dentro da situação comunicativa. Isso denota, conforme Mara de Oliveira, a
complexidade da situação comunicativa que é constituída por relações de poder entre os
emissores e os receptores da mensagem. O que pode ser caracterizado pela reflexividade
da ação comunicativa.
No que se refere à situação comunicativa entre o “Estado-juiz” e o menor infrator,
destaca-se relações de poder, como falou-se anteriormente. Nesse sentido, o “Estado-juiz”
representa a força da lei e o poder punitivo do Estado e o menor infrator representa o
comportamento desviante que deve ser combatido. Todas as forças do menor infrator
devem ser neutralizadas pelo poder do “Estado-juiz”, emprega-se o poder que for
necessário, seja por uma violência simbólica mediante um discurso abusivo, seja pela
internação do menor infrator, que mostra que ele foi detido pelo Estado. Manifesta também
que o poder do Estado é maior que o poder do menor infrator. Com base nisso afirma
Canetti: “[...] Seguirá havendo resistência, ou se se abrirá mão dela completamente, isso
depende da relação de forças entre aquele toca e o que é tocado”.11
O Estado exerce sobre o menor infrator um "agarrar"2. Esta expressão empregada
por Canetti em sua obra tem um significado amplo, pode representar tanto o contato
11

CANETTI, Elias. Massa e Poder. Tradução de Paulo Osório de Castro & Jorge Telles de Menezes, Lisboa,
Cavalo de Ferro, 2014, p.202
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aparentemente inofensivo do Estado na pessoa da magistrada, em todo o contexto da
audiência, onde o menor infrator é recebido com cumprimentos da educação formal,
expressos em: "bom dia", "boa tarde", "obrigada", no apontamento dos ditames da lei, e do
império da lei sob a conduta típica e a medida socioeducativa que deverá ser cumprida;
como também, pode representar o ataque perigoso do Estado na forma do encarceramento
do menor infrator, quando este é conduzido para um espaço de internação e ali tem seu
direito à liberdade de ir e vir não garantido.
Esse é o prestígio do "Estado-juiz", a partir de uma metáfora de "predador e presa",
onde o Estado é o predador e a presa o menor infrator. O Estado ao agarrar a presa passa a
apresentar um status de prestígio, pois demonstra a dominação e o seu poder punitivo sob o
menor infrator. Nesse sentido, o menor infrator foi tomado, não pode mudar de posição
social, ele é um infrator, naquele momento, cumprindo medida socioeducativa, isso
demonstra o caráter do agarrar. O agarrar, conforme Canetti representa o ato decisivo do
poder. O momento da "internação" do menor infrator retrata a práxis decisória do "Estadojuiz", a manifestação decisiva do poder jurídico.
No que se refere à personagem "juíza", a partir de uma perspectiva da obra de
Canetti vê-se que ela é detentora do poder do Estado, o poder punitivo exercido sobre o
menor infrator depende também da existência da personificação do Estado na pessoa da
"juiza". Segundo Canetti, aquele que detêm o poder:

[...] compraz-se da maior e mais nítida distância possível; é nisso, e
não apenas em seu brilho, que ele se equipara ao sol, ou, mais
ainda, ao céu, como ocorre entre os chineses. O acesso a ele é
dificultado. De sua distante segurança, ele pode mandar agarrar
quem quer que seja, esteja onde estiver.12

É exatamente isso que representa a personagem "juíza" enquanto aquela que exerce
o poder punitivo. A partir de sua sentença, os infratores são agarrados, onde quer que se
encontrem. Isso também ressalta a força da lei. Outro aspecto importante a se ressaltar é a
prisão enquanto contato definitivo, segundo Canetti. Destacam-se algumas cenas no filme
de contato definitivo. A personagem "juíza" dispõe de autoridade legítima para prender o
menor infrator, no caso, para que este cumpra a medida socioeducativa. Outro aspecto, os
personagens "agentes" no Instituto exercem grande coação, força e poder do Estado, a fim
de dominar a situação do menor infrator, inibindo sua resistência. O menor infrator se
demonstra claramente no filme, como presa capturada pelo "Estado-juiz".

12

Idem
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Nesse sentido, é importante ressaltar os “aspectos do poder” a partir da personagem
“juíza” e dos personagens “menores infratores” na audiência de julgamento. Verifica-se as
posições do ser humano. Cada posição, por meio da linguagem corporal, expressa algo
específico dentro da ótica das relações de poder. Quando se observa a cena em que a
personagem “juíza” adentra na sala de audiência, se verifica a constituição da hierarquia do
poder jurídico-político, expressas nas posições dos atores sociais. Todos os presentes na
sala de audiência fazem reverência à personagem “juíza”, como representação do símbolo
de poder. A personagem “juíza” representa o símbolo de poder na forma do “Estado-juiz”.
Destaca o prestígio simbólico do poder. Desse modo, as posições dos homens e as
reverências enfatizam, segundo Canetti, a configuração muda que o poder representa.
O menor infrator passa por etapas de incorporação. O caminho que o menor infrator
percorre desde a sua “captura”, até a pronunciação da sentença, e o processo de
cumprimento da medida socioeducativa, representa todo o itinerário que a “presa” percorre
pelo corpo. Nesse processo, o menor infrator é consumido lentamente, todas as suas
peculiaridades que relembram a conduta típica devem ser retiradas. Nesse caso, conforme
atesta Canetti, “o que sobra é lixo e fedor”13. O espaço de internação onde o menor infrator
se encontra é um lugar sem esperança.
Nessa perspectiva, a sentença pronunciada pela “juíza” representa o ato do “Estadojuiz” agarrar a presa, levando da mão para a boca. Com base nessa metáfora de Canetti, a
prisão seria a boca e se destacaria como prestígio secreto do poder. A boca constitui o
modelo de todas as prisões. Tudo o que cai nela está sem esperança. Num estado de
exclusão social. No momento em que os menores infratores percorrem os corredores
adentrando no espaço de internação, isso representa a “estreita garganta”, a partir da ótica
de Canetti, onde aos poucos os menores infratores vão sendo consumidos. A prisão é,
desse modo, o poder em concentração máxima. O cumprimento da medida socioeducativa
pelo menor infrator, a privação de sua liberdade, causa neste adolescente, sob a ótica de
Canetti, um aguilhão. O menor infrator fica marcado para sempre por estar cumprindo sua
medida socioeducativa, por estar cumprindo a ordem. O aguilhão simboliza as marcas do
poder punitivo do “Estado-juiz”.
Nesse sentido, o simbolismo da prisão é constituído de elementos do poder. A força
que o “Estado-juiz” emprega sob o menor infrator no momento de sua “captura” denota que
o poder punitivo do Estado está próximo e presente. A força exerce mais coerção do que o
poder, visto que é imediata. Dessa forma, a força representa o poder em seus estágios mais
profundos. Ao longo do tempo, a força transforma-se em poder. O poder é constituído por
universalidade e dessa maneira é mais amplo. Canetti aborda a metáfora do “gato” e “rato”
13

CANETTI, Elias. Massa e Poder. Tradução de Paulo Osório de Castro & Jorge Telles de Menezes, Lisboa,
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para evidenciar a diferença fundamental entre força e poder. Suponha-se que o “rato”
represente o menor infrator, o menor infrator uma vez capturado encontra-se totalmente à
mercê da força do “Estado-juiz”. O “Estado-juiz” o agarrou e o mantém cativo.
Quando o menor infrator cumpre sua medida socioeducativa sendo liberado do
espaço de internação, denota o caráter da dinâmica da força do “Estado-juiz”. O Estado
solta novamente o menor infrator, permite que ele goze de um pouco de liberdade, porém,
dispõe de poder para agarrá-lo de volta. O menor infrator ainda se encontra dentro da esfera
de poder do “Estado-juiz”, nesse caso. O Estado representando o “gato”, nesse sentido,
permite que o menor infrator corra (após o cumprimento de sua medida socioeducativa),
mas, o menor infrator ainda está sob a vigilância do Estado, se, porventura, perde-se o
controle sob a sua liberdade, o menor infrator não estará mais a mercê da força do Estado.
De acordo com Canetti,

O espaço sobre o qual o gato projeta sua sombra; os instantes de
esperança que permite ao rato, mas tendo-o sob sua estrita
vigilância, sem perder o interesse nele e em sua destruição - tudo
isso junto (o espaço, a esperança, a vigilância e o interesse na
destruição) poder-se-ia designar como o corpo propriamente dito do
poder, ou, simplesmente, como o poder em si.14

O filme retrata que alguns menores infratores fugiram do espaço de internação.
Nesse sentido, a fuga é a desconfirmação da autoridade jurídica. Desconfirmação também
do poder do “Estado-juiz”. No contexto do filme, a fuga se realizou em face do abuso de
poder normativo, o que provocou reações subversivas dos sujeitos. No contexto do jogo
jurídico “lícito/ilícito”, a confirmação do poder da autoridade jurídica representa a licitude, a
rejeição da mensagem normativa enfatiza a ilicitude. Isso ressalta o cometimento
metacomplementar da norma jurídica. Desse modo, a fuga se demonstra como confronto
entre direito e poder. Representa, sobretudo, a situação-limite dentro do contexto das
relações de poder. Isso caracteriza, segundo Mara de Oliveira, a crise de legitimidade do
poder jurídico.
A partir da noção de crise de legitimidade do poder jurídico, reflete-se também sobre
a função simbólica dos textos constitucionais, ou seja, a insuficiente concretização jurídica
de diplomas constitucionais. Com base nisso, a Constituição teria por finalidade, em sua
estrutura normativa, o exercício do controle social, mediante a manutenção da ordem e

14
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tranquilidade. Em face do poder da Constituição há a iminência de um direito de
necessidade, consubstanciado na natureza humana. Por isso, pergunta-se: o direito de
necessidade é um direito natural? Se for um direito natural, inerente ao ser humano, é,
portanto, anterior a norma, anterior à escritura da lei. Seria a necessidade, fonte primária do
direito natural? O que seria, então, mais seguido pelo coração humano, seu direito natural
ou a norma positivada? Tais questões dentro da dimensão de "direito", "lei" e "justiça" fazem
refletir sobre a complexidade da vigência e significado da Constituição no contexto da
sociedade.
A norma positivada não alcança toda a dimensão do direito, nesse sentido,
presencia-se no ordenamento jurídico o fenômeno jurídico de "lacunas do direito". Diante
desse fenômeno, se faz necessário o preenchimento das lacunas por meio de disposições
excepcionais. Seriam, de fato, disposições excepcionais, ou o preenchimento de lacunas é
um exercício constante do "Estado democrático de direito" em países, como o Brasil? O
preenchimento de lacunas ressalta o emprego da hermenêutica jurídica como dimensão do
próprio direito. Não há aplicação do direito sem hermenêutica jurídica. A hermenêutica é o
caminho para que o direito se concretize no cenário brasileiro, na medida em que não
restringe o direito à normatividade do texto constitucional, mas, abrange uma compreensão
da práxis jurídica. Portanto, da hermenêutica jurídica irrompe a práxis jurídica, tão
necessária para a vigência e o significado da norma.
Os textos constitucionais apresentam uma função meramente simbólica, onde o que
predomina é o simbolismo do poder da "escritura" da lei, a norma em si positivada, o poder
da autoridade da lei, no caso, o Estado representado, por exemplo, no magistrado, o poder
constitucional de forma, especialmente, simbólica. A Constituição é um símbolo que aponta
para algo diferente de si mesma, aponta para relações de poder político-jurídicas no
contexto da sociedade moderna. Desse modo, a função simbólica dos textos constitucionais
refere-se à carência de concretização normativo-jurídica da Constituição.
O debate sobre constitucionalização simbólica ressalta, em primeiro lugar, o conceito de
"Constituição" e em segundo lugar, a sua função simbólica. Para Neves, a significado de
"Constituição" é pluridimensional, pode-se afirmar também que é polissêmico, dotado de
uma dimensão de sentidos e significados que propicia interpretações diversas. O jurista se
apropria do significado de "Constituição" enquanto acoplamento estrutural entre os sistemas
político e jurídico, mas principalmente enquanto mecanismo de autonomia operacional do
direito na sociedade moderna.
O significado da Constituição é, sobretudo, uma estratégia das relações de poder
político-jurídica dentro da perspectiva do ordenamento jurídico. O autor verifica casos de
constitucionalização simbólica e o significado de "Constituição" para tal fenômeno. Como em
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casos de constitucionalização simbólica se compreende e se aplica a Constituição? Essa é
uma das perguntas fundamentais nesse contexto.
O jurista apresenta alguns aspectos da relação entre ineficácia normativo-jurídica e
função político-simbólica da Constituição. A norma positiva do direito ressalta o caráter
primordial do texto constitucional e evidencia a autonomia operacional do sistema jurídico.
No entanto, a autonomia operacional do sistema jurídico tem limites dentro das relações de
poder político-jurídica. No contexto de uma constitucionalização simbólica, a autonomia se
restringe à função simbólica da normatividade que se mostra ineficaz em face da
concretização do direito. Isso evidencia a disparidade entre norma e direito, como uma das
características principais da constitucionalização simbólica.
Com base no jurista Marcelo Neves, ressalta-se uma característica predominante no
ordenamento jurídico brasileiro:

uma forte contradição entre direito e realidade

constitucionais. O Brasil por se tratar de um país "subdesenvolvimento" apreende a
constitucionalização de forma não eficaz, porque não considera a função social do "direito".
Modelos jurídicos não devem ser copiados sem levar em conta a relação fundamental do
direito e realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho procurou desenvolver um estudo interdisciplinar a partir da estética da imagem
do filme “Juízo”, apresentado pela cineasta brasileira Maria Augusta Ramos, onde com
perspicácia, se ressalta a dinâmica das relações de poder no poder judiciário, a crise de
legitimidade da autoridade do “Estado-juiz”, na pessoa da magistrada, a apropriação dos
conceitos de “justiça”, “lei” e “direito” nos julgamentos dos menores infratores e no momento
de exercício do poder punitivo do Estado sobre tais adolescentes na forma de “juízo”.
Ressaltamos os valores morais que permeiam o discurso abusivo da personagem “juíza” e
das autoridades ao longo do filme. Discurso abusivo que se manifesta dentro da interface
entre poder e comunicação. Evidenciamos o abuso de poder jurídico por parte dos
personagens “agentes” no espaço de internação dos menores infratores, o que é tão
presente na realidade brasileira.
Procurou-se empreender um diálogo com obras importantes da filosofia do direito e da
análise da dimensão do sistema jurídico brasileiro. Apontaram-se características principais
destas obras como caminho hermenêutico para se realizar uma leitura interdisciplinar do
filme “Juízo”. Tais obras que se destacaram como “Estado de exceção” de Giorgio
Agamben, “Massa e Poder” de Elias Canetti, “A constitucionalização simbólica” de Marcelo
Neves e “O desafio à autoridade da lei” de Mara Regina de Oliveira porque apresentam
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perspectivas relevantes para a compreensão da realidade brasileira exposta no filme. Por
isso, procurou-se destacar algumas características destas obras que se considerou de
extrema importância para o desenvolvimento de um diálogo entre cinema e filosofia do
direito.
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NOTAS

Empregamos a expressão “Estado-juíz” para nos referirmos ao fato de que o juiz é o Estado
no momento em que é provocado para exercer tutela jurisdicional em face dos litigantes. A
partir da provocação do “Estado-juiz” requer-se que este cumpra seu dever de proporcionar
aos litigantes uma adequada prestação jurisdicional. Este filme “Juízo” nos faz pensar
justamente na personificação da justiça e do papel do Estado na figura do “Estado-juíz”,
fazendo refletir sobre o “Estado-juíz” na democracia brasileira.
2
Trata-se aí de uma questão que, em boa parte, manifesta-se no duplo sentido da palavra
agarrar [angreifen]. Nesta encontram-se contidos ao mesmo tempo tanto o contato inofensivo
quanto o ataque perigoso, e algo deste último sempre ecoa no primeiro. (Cf. CANETTI, Elias.
Massa e Poder. Tradução de Paulo Osório de Castro & Jorge Telles de Menezes, Lisboa,
Cavalo de Ferro, 2014, p.202).
1
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SAMUEL DE SÁ RIBEIRO¹
ANA PAULA BRITO VILA NOVA²
1. Considerações iniciais
As manifestações de professores e outros profissionais, servidores públicos do
Paraná em abril e maio de 2015, representam o ponto de partida para a discussão
trazida neste artigo. Por esse ângulo, o interesse no desenvolvimento dessa pesquisa
está ligado à construção dos discursos que refletem a violência que esteve presente
nos atos. Nessa lógica, pretende-se verificar a relevância da integração entre a mídia,
a linguística e as ciências sociais para avaliar os direitos humanos no contexto de
manifestações.
Para iniciar o a discussão, o presente artigo conta com a definição da análise
do discurso, área de concentração da linguística que considera a linguagem em
funcionamento na sociedade. Opta-se pela linha francesa de análise discursiva e
desse modo, o respaldo teórico fica condicionado à literatura acadêmica clássica,
autores como Dominique Maingueneau e Patrick Charadeau são elencados nas
discussões. Conta-se também com reflexões da professora universitária Eni Orlandi,
uma das figuras responsáveis por desenvolver a área de estudos discursivos no Brasil.
Nessa perspectiva, analisa-se o discurso de uma professora em manifestação,
que foi vinculado no formado de vídeo a uma rede social (transcrição em anexo –
página 15). Desse discurso, trata-se da ironia e do ethos do enunciador como recursos
fundamentais da persuasão. Observa-se também a importância da mídia para a
construção do saber discursivo dos sujeitos e nesse panorama aborda-se uma
diferenciação dos meios de comunicação em que o discurso da professora e os
discursos da mídia de massa são vinculados.
Ainda no tocante mídia, notícias de jornais online são elencadas à análise não
somente para fundamentar a relação entre discurso e mídia, mas também para situar
o contexto e justificar as motivações para a ocorrência das manifestações.
¹ Graduando em Letras – Universidade Federal de Minas Gerais.
samuelsaribeiro@gmail.com
² Pós-Graduanda em Estudos Criminalidade e Segurança Pública – Universidade Federal de
Minas Gerais, Graduada em Ciências Sociais – Universidade Federal de Goiás e Analista da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.
anapvilanova3@gmail.com
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Nessas análises, infelizmente constata-se a violência como figurante. Diante
disso, para organizar uma reflexão crítica acerca dela, a teoria weberiana colabora
com a noção de poder e também com a ideia da violência como instrumento de
dominação utilizada pelo Estado.
Contudo, nota-se que violência possui uma grande amplitude de significação
nas ciências sociais e desse modo há a uma proposição desses conceitos para exaltar
a reflexão acerca dos direitos humanos. Apesar disso, conta-se primordialmente com o
referencial de Abreu e Castello, que corrobora as ações de caráter violento como
bloqueio de direitos.

Nesse segmento, destaca-se, principalmente, as noções da

liberdade de expressão, reunião e associação como direitos civis e humanos – Direitos
esses que não coexistiram nos atos do Paraná em 2015? Essa questão é tratada aqui
partindo de uma análise discursiva, passando por uma reflexão acerca da mídia e
chegando a esse ponto, os direitos humanos obstruídos no cenário das
manifestações.

2. A relação da Análise do Discurso com a Sociedade

Antes de iniciar as discussões referentes ao corpus, faz-se necessário explanar
e elencar alguns conceitos acerca dos estudos discursivos, área da linguística que
sustenta uma das hastes dessa proposta interdisciplinar. Atualmente, a área da
linguística que corrobora a perspectiva discursiva está bem difundida, havendo várias
correntes teóricas que tem objetivos diferentes. Uma dessas tendências ficou
conhecida como “escola francesa de análise do discurso”, às vezes abreviada - AD.
Essa corrente surgiu na França, entre as décadas de 60-70 e desde o seu início
procurou tratar dos discursos políticos, viés que se mantém na academia. Depois
passou a contar com outras relações do discurso na sociedade. “Discurso e mídia”,
por exemplo, é outro recorte temático da AD que se volta para a investigação dos
discursos propagados em suportes midiáticos.
É preciso considerar que o discurso se delineia na sociedade, ou seja, é uma
manifestação da linguagem que leva em conta o contexto social. Partindo desse
princípio, destacam-se nas análises discursivas não apenas a gramática dos
enunciados, mas também os elementos sociais, históricos, culturais e ideológicos que
cercam e refletem os discursos produzidos em uma comunidade. Nesse sentido,
verifica-se a relação que um discurso pode ter com outras áreas do conhecimento
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externas à linguística, visto que para compreender um texto outros conteúdos além do
linguístico (léxico e a gramática da língua) são acionados.
Segundo Eni Orlandi, “O estudo do discurso explicita a maneira como a
linguagem e a ideologia se articulam, se afetam em sua relação recíproca” (ORLANDI,

2005, p.43). Refletindo esse pensamento, a noção de ideologia proposta por Orlandi é
solicitada: “(...) a ideologia faz parte, ou melhor, é a condição para a constituição do
sujeito e dos sentidos” (ORLANDI, 2005, p.46). A ideologia, portanto, está intrínseca
ao sujeito e às ideias interpeladas por ele. Assim considerada, tem uma relação direta
com a formação discursiva, outro conceito que elenca a análise trazida nesse trabalho
e que será explorado a seguir.
O discurso de um sujeito de uma determinada comunidade implica no discurso
de outro sujeito, mas não é o mesmo. Isso significa que um discurso se inscreve
considerando fragmentos de outros discursos. É esse o ponto chave das formações
discursivas, que representam no discurso as formações ideológicas do sujeito
enunciador, como relata Orlandi (2005, p.43.):
As formações discursivas representam as formações ideológicas.
Desse modo, os sentidos sempre são determinados ideologicamente.
Não há sentido que não o seja. Tudo o que dizemos tem, pois, um
traço ideológico em relação a outros traços ideológicos. E isto não
está na essência das palavras, mas na discursividade, isto é, na
maneira como, no discurso, a ideologia produz seus efeitos,
materializando-se nele.

Dessa forma, os textos que fazem parte de uma determinada formação
discursiva são direcionados a um público com uma formação ideológica comum. Isso
quer dizer que a formação discursiva determina o que pode ser dito pelo falante a
partir da posição social, histórica e ideológica a qual ele pertence.

3. As manifestações de Professores no Estado do Paraná, o contexto
Após sintonizar as conceituações necessárias para a análise, pode-se dar
início à reflexão do contexto social no qual surgiram as manifestações dos professores
do Estado do Paraná.
Para tanto, considera-se que os Discursos de um grupo de professores
paranaenses em manifestação podem conter elementos semelhantes, uma vez que
eles têm um ideário comum – uma queixa comum. Acionam-se, então, as informações
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locais de maio e abril de 2015, que podem justificar a existência dos atos que
marcaram a história do país e derramaram o sangue desses profissionais da
educação.
A mídia repercutiu nacionalmente as informações sobre as manifestações e
essas foram vinculadas em diferentes suportes – telejornais, jornais impressos e
eletrônicos. Não obstante, interessa-se pela razão que motivou essas manifestações.
De acordo com a citada fonte, pôde-se verificar que:
O grupo protestava contra a votação do projeto que autoriza o
governador Beto Richa (PSDB) a usar recursos do fundo de pensão
ParanaPrevidência como parte das medidas de austeridade e ajuste
fiscal. O projeto foi aprovado. (ESTADÃO, Curitiba – Jornal Online).

Percebe-se, portanto, o interesse público em salvar o orçamento por meio de
uma manobra que poderia vir a prejudicar inúmeros servidores estaduais, visto que o
fundo ParanaPrevidência contempla, principalmente, os recursos que garantem o
pagamento dos aposentados.
Para os professores, a mudança é uma ameaça a longo prazo,
porque coloca em risco as aposentadorias dos servidores. "As
alterações são prejudiciais aos servidores, pois vão tentar cobrir o
caixa do governo, o que gera insegurança à nossa classe", diz
Antônio Marcos Gonçalves, presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP-Sindicato).
(UOL, Curitiba – Jornal Online)

É nesse contexto de alterações na previdência que surgem as manifestações,
alimentadas pelo discurso da mídia, que informou à sociedade das decisões tomadas
pelos políticos do Paraná. Nesse sentido, houve o desencadeamento da formação
discursiva desses servidores, os quais foram às ruas carregados de ideologias,
símbolos e revolta.
3.1 O discurso de uma professora no Paraná
Partindo da contextualização dessas manifestações, articula-se a essa
discussão um vídeo que foi vinculado à página Podemos Mais, pertencente à rede
social Facebook. Uma professora debruçada numa grade que divide o grupo de
manifestantes e o batalhão da PM, na Praça Nossa Senhora da Salete – Curitiba/PR,
oferece rosas aos policiais e tenta demonstrar a sua indignação por meio de variados
recursos de linguagem que serão tratos a seguir. Além do mais, os traços ideológicos
da locutora refletem a sua formação discursiva, e isso será relacionado com as formas
que esse discurso materializa-se na relação linguística x sociedade.
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3.1.1 As escolhas lexicais e a ironia no discurso

Percebe-se que a professora tem um discurso pautado em críticas à
política do estado. E, para promover essa ideologia que vai contra a
mudança na previdência, ela utiliza dos elementos lexicais para construir o
efeito irônico em seu discurso. O vocábulo “solidariedade” em Português
pertence ao gênero feminino, mas o sujeito enunciador utiliza a todo tempo
do discurso esse vocábulo determinado por um artigo masculino - “o
solidariedade”. Isso instaura uma referência ao partido político no qual o
secretário de segurança pública (Fernando Francischini) é vinculado. É
possível examinar melhor no fragmento seguinte.
“Essas rosas são para nós servidores... mas não para a fome e a
sede que vocês passaram que eu sei... Porque eu tenho parentes na
polícia militar e no bombeiro militar... Eu sei a sacanagem que estão
fazendo com os policiais nesse Paraná... então... o Solidadariedade
do Sr. Francischini é cassetete (...)”. (Podemos mais – Facebook,
2015)

Considerando esse trecho, verifica-se a associação negativa que a
professora faz ao Solidariedade. Isso rompe com o sentido que o elemento
solidariedade deveria trazer ao discurso, já que esta palavra, que possui um
sentido geralmente positivo, está vinculada a ideias negativas. É exatamente
esse jogo de ideias que constrói a ironia, pois segundo o Dicionário de Análise
do Discurso de Charaudeau & Maingeneau (2014, p. 291), a ironia consiste em
dizer o contrário do que se quer fazer o destinatário compreender.

O cassetete é vinculado ao partido que tem como responsável o
Secretário de segurança pública, mas é possível verificar outras associações
negativas que consolidam ainda mais o caráter irônico do discurso. Nota-se
isso na repetição da palavra solidariedade e aos elementos vinculados a ela na
passagem: “O Solidariedade do Sr. Francischini, é cassetete. O Solidariedade
do Sr. Francischini é bomba de efeito moral. O Solidariedade do Sr.
Francischini é falta de respeito.”
Essas repetições lexicais também tem relação com a construção da
ironia, visto que segundo Dominique Maingueneau, para identificar a ironia
deve-se considerar a entonação ou a mímica quando possível, mas quando
isso não é possível devido ao suporte no qual o discurso se fixou, no caso de
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textos escritos, “Torna-se obrigatória, então, a diversificação dos meios
utilizados: caráter hiperbólico do enunciado, explicitação de uma entonação
(“diz

ele

ironicamente”),

aspas,

ponto

de

exclamação,

reticências.”.

(MAINGUENEAU, 1997, p.99.) Diante disso, pode-se dizer que há uma dose
de hipérbole no discurso da professora, isto é, um “exagero” pautado na
repetição da fala de um item lexical com a intenção de projetar as suas
ideologias no discurso.
3.1.2 O ethos do enunciador

O discurso é indissociável da forma que o enunciador se porta, e é
partindo dessa concepção que se desenvolve o ethos. Uma dimensão da
retórica antiga – ethé – considera o ethos uma propriedade do orador,
incluindo a voz e principalmente a maneira de dizer. Na AD, há um duplo
deslocamento para tratar dessas características do enunciador: a primeira
baseia-se na retórica e considera o tom de voz que o discurso é emitido e
também o que é dito – o conteúdo. Ambos são importantes no mesmo
compasso. Em segundo lugar, deve-se considerar que existe um corpo que
veste essa voz e nele há uma série de estereótipos sociais que também
significam para o destinatário. É nessa junta que se fundamenta o ethos,
que é elencado a construir-se no momento e no local do discurso, sendo,
portanto, capaz de persuadir o alocutário.
“A problemática do ethos pede que não se reduza a interpretação dos
enunciados a uma simples decodificação; alguma coisa da ordem da
experiência sensível se põe na comunicação verbal. As ideias
suscitam a adesão por meio de uma maneira de dizer que é também
uma maneira de ser. (...) O poder de persuasão de um discurso devese, em parte, ao fato de ele constranger o destinatário a se identificar
com o movimento de um corpo, seja ele esquemático ou investido de
valores historicamente especificados” (MAINGUENEAU, 2008b, p.
29).

Dada a noção de ethos, pode-se liga-la ao discurso da professora em
manifestação e, para isso, outro fragmento da transcrição do discurso é
trazido para a análise, visto que o ethos não deve considerar apenas a
forma de portar do enunciador, mas também o conteúdo do discurso. A
maneira de dizer inclui as escolhas vocabulares, o que marca as ideologias
do sujeito enunciador.
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“Essas rosas são para os servidores públicos desse estado... mas os
espinhos são para o Sr. Governador Beto Richa... para o secretário
de segurança pública que está fazendo essa sangria do nosso
estado, derrubando o sangue daqueles que querem defender o
dinheiro arrecadado mensalmente do nosso salário... de nosso
trabalho... para pagar as dívidas da irresponsabilidade de uma
administração pública do governo PSDB... Para esse Governador
Beto Richa e para esse secretário de segurança pública, Sr.
Francischini... NOTA ZERO... NOTA ZERO. É provado
politicamente...
reprovado
ideologicamente...
reprovado
filosoficamente... estou vivendo uma Ditadura na Democracia, Di-tadu-ra na Democracia...” (Podemos mais – Facebook, 2015).

Em todo o tempo de vídeo, percebe-se a professora em uma posição que
valoriza o seu discurso. Afinal de contas, a enunciadora encontrava-se em um nível de
altura superior ao seu grupo porque estava apoiada na grade que divide o grupo da
Polícia Militar. É importante criar esta imagem, uma vez que o movimento do corpo do
enunciador e a sua posição importa ao ethos demandas persuasórias..
A enunciadora leva os símbolos materiais ao discurso e isso acarreta em
significações importantes. As rosas são direcionadas aos servidores públicos, como se
fossem merecedores de premiação pela batalha que enfrentaram nas manifestações.
Em contrapartida, os espinhos foram direcionados aos responsáveis pela sangria do
estado, que segundo a professora afetou os manifestantes que defendiam o dinheiro
do estado, dinheiro que também pertence a ela – nesse ponto há a inclusão pessoal
na causa, evidência do corpo que se veste de ideologias para propaga-las.
Ademais, nota-se a carga semântica, isto é, o sentido trazido pelo vocábulo
sangria, que retrata a violência. Todos esses elementos são desencadeadores desse
ethos que não é construído simplesmente por meio das escolhas lexicais, mas
também por um corpo marcado de valores históricos e da maneira que o discurso é
proferido. No momento em que a professora pontua o Governador e o Secretário de
Segurança pública, por exemplo, há exaltação de voz. Nota-se, portanto, que todo
esse emaranhado de elementos do discurso são responsáveis pelo estabelecimento
da persuasão, e pode-se elencar ainda a sensibilidade da experiência do ato de
comunicação verbal, que considera os gestos e movimentos.
Para MAINGUENEAU (2002), a fala do enunciador é incorporada e a maneira de
dizer atesta, de alguma forma, a legitimidade do que é dito, conferindo autoridade ao
enunciador. Considerando esse respaldo teórico e refletindo acerca do referido
discurso, constata-se que o sujeito enunciador apresentou variações no tom de voz
enquanto discursava, mas o tom firme que atestava legitimidade e revolta foi mantido
7
134

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

na maior parte do discurso, conferindo autoridade à professora. Em consequência
disso, adquire-se também o respeito dos inúmeros alocutários presentes no ato.
Nesse panorama, o discurso tratado aqui revela insatisfação e revolta de uma
parcela da população paranaense quanto ao governo e a situação de mudanças
previdenciárias no estado. É decerto que houve violência nas manifestações, segundo
o discurso analisado. Ademais, a mídia foi condutora das informações que
sustentaram as requisições dos servidores em manifestação.

4.0 Mídia e Violência
Verifica-se a importância da mídia como meio de propagação de ideias e fatos
que influenciam a sociedade e, como já foi mencionado, contribui para a formação
discursiva dos sujeitos que participaram dos atos no Paraná. É necessário tratar dos
meios de comunicação em que as informações sobre as manifestações foram
vinculadas, uma vez que há diferença no relato da violência que esteve presente
nesses eventos.
Em primeiro lugar, salienta-se que a sustentação da análise discorrida aqui conta
com fontes secundárias. Dessa maneira, as notícias de um jornal virtual podem ser
enquadradas no perfil de um veículo de comunicação de massa, tendo em vista que
esse veículo difunde suas mensagens de maneira uniforme para um conjunto de
pessoas sem lhes considerar as características individuais (massa). Percebe-se nessa
perspectiva da mídia que há uma relação de hegemonia entre a parte informante e a
parte informada, já que os meios de comunicação de massa são guiados por grupos
hegemônicos e esses podem controlar com eficiência o pensamento por meio dos
conteúdos vinculados.
Por outro lado, nesses conteúdos também circulam as ideias com que se
constrói a resistência à hegemonia, como bem aborda Douglas Kellner: “(...) a cultura
veiculada pela mídia induz os indivíduos a conformar-se à organização vigente da
sociedade, mas também lhes oferece recursos que podem fortalecê-los na oposição a
essa mesma sociedade.” (2001, p. 11-12).
No jornal virtual, identifica-se um possível abafamento da prática da violência por
parte da polícia, como pode ser visto a seguir:
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“Perguntado se não houve violência policial, quando
confrontado com as informações de que uma das
orientações dos policiais era usar o cassetete quando
necessário, Richa respondeu: "Tem que analisar melhor
as cenas. Mas o relato que recebo da Segurança
Pública é que não houve violência, só contenção da
massa que vinha para cima deles tentando invadir a
Assembleia, principalmente com spray de pimenta e gás
de efeito moral''.”.(Folha de São Paulo – Jornal Online)

Percebe-se que o depoimento do governador situa a ação da polícia perante os
manifestantes. Segundo Richa, a polícia não utilizou cassetetes, elemento que
aparece várias vezes no discurso da professora.
Nesse sentido, a violência fica mais aparente no discurso da professora, que não
é vinculado à imprensa de massa, mas tem uma interlocução relativamente ampla –
considerando a reação dos internautas da rede social Facebook, que curtiram e
compartilharam o vídeo. Pelo contrário, os canais que constituem a comunicação entre
as partes envolvidas na comunicação de massa, têm amplitudes diferentes – o público
é apresentado aos conteúdos vinculados pela imprensa, mas a interlocução é
precária, isto é, o retorno pode chegar de forma fragmentada ao emissor. Tal fato
acontece porque a comunicação se dá por um sistema deficiente de reação e o efeito
não é percebido como em uma rede social.
Embora um jornal online ofereça espaço para comentários e qualificação da
notícia, não é nesse meio que as críticas ao conteúdo vinculado nessa fonte irão
transparecer. Afinal, todo o conteúdo de comentários pode ser editado pela imprensa.
Pensando assim, pode-se levantar a possibilidade de a imprensa ter se ponderado no
conteúdo das informações para não transparecer a violência. Não obstante, as novas
tecnologias, no caso, a rede social, possibilitou que discursos de repúdio aos atos
violentos fossem propagados. É possível que a internet tenha um papel significativo na
comunicação de massa, mas também no oferecimento de espaços em que o cidadão
tenha papel ativo nas discussões sociais que o cercam e no compartilhamento dessas.

Verifica-se que a violência esteve presente nos atos de 2015 e percebe-se que
há uma dificuldade das figuras do estado em evita-la a qualquer modo, pois para o
governador não houve violência. No entanto, a polícia utilizou spray de pimenta e gás
de efeito moral. É notório no contexto brasileiro que não somente as manifestações de
professores são acompanhadas de violência. Será essa uma forma de contenção?
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Nessa ótica, há certa monopolização da violência pelo Estado com objetivos
pautados em ações estratégicas. É possível trazer à tona a reflexão de Weber acerca
do poder, para depois refletir sobre a violência. Segundo Weber, o poder parte do
modelo da ação estratégica, na qual o indivíduo (ou grupo) traça um objetivo e utilizase de meios mais adequados para alcançar esse objetivo. Na teoria weberiana o
Estado contemporâneo reivindica o monopólio legitimo do uso da violência física, com
isso, o Estado consiste em uma dominação do homem sobre o homem, fundada no
instrumento da violência. Para Weber (2003, p. 62):
[...] O Estado moderno é um agrupamento de dominação que
apresenta caráter institucional e que procurou (com êxito)
monopolizar, nos limites de um território, a violência física legítima
como instrumento de domínio e que, tendo esse objetivo, reuniu nas
mãos dos dirigentes os meios materiais de gestão.

Considerando a representação da violência na mídia e também a possível
relação dessa violência com a ideia de poder trazida pela teoria weberiana, faz-se
necessário refletir acerca de outros conceitos de violência que abrem portas para a
discussão do cerceamento de direitos.
5.0 Direitos Humanos
Após analisar o uso da violência pelo Estado, é importante discorrer sobre o
conceito de violência. Algo difícil, porém este trabalho levará em conta o entendimento
de Abreu e Castello, mencionado por Sanchez (2003) em que a violência pode ser
entendida como “antes de tudo uma violação dos direitos humanos, que se manifesta
sob diversas formas em espaços públicos e privados”; além disso, ela pode ser
entendida tanto como agressão verbal quanto agressão psicológica e moral.
Outro ponto a ser considerado, é que a definição do caráter violento de um
ato depende dos valores culturais de cada grupo social, das circunstâncias em que foi
praticado e até de disposições subjetivas (Nascimento, 2005).
Diante disso, percebe-se que para o Estado a utilização do uso da violência
para deter os professores é algo provavelmente naturalizado, “normal” e legitimo.
Evoca-se, então, a ideia de Durkheim (1999), na qual a violência torna-se algo
necessário para indivíduos que infringem a moral/lei vigente e o ato violento serve
para lembra-los da moral da nossa sociedade.
Temos assim, uma dualidade: o Estado impondo sua força e poder,
enquanto do outro lado o cidadão, aqui representado pelos professores que lutam
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pelos seus direitos adquiridos constitucionalmente e legitimado por lei e pelo próprio
poder público.
Nesse sentido, com o advento da Constituição democrática de 1988,
busca-se a desconstrução do sentido de Segurança Pública voltada para a defesa do
Estado e suas Instituições. Por outro lado, pensa-se na construção de uma Segurança
Cidadã na qual o cidadão seja o foco. Com isso, temos pressuposto que um Estado
forte não é o mais violento e garantidor do direito à segurança, e sim, um Estado que
assegura e respeita direitos humanos inerentes a todos os cidadãos (Santos, 2002).
Apesar dos avanços democráticos da Constituição, há ainda resquícios não
democráticos e historicamente herdados na atualidade, como pode-se perceber no
caso objeto de análise deste artigo. Tem-se a violação de direitos num contexto que
atribui papel importante aos aparelhos repressivo de controle (Wacquant, 2003) no
qual seus agentes/atores que (obrigatoriamente) seriam promotores e defensores dos
Direitos Humanos compactuam com sua violação.
Quando o governo do Paraná utiliza-se de bomba de efeito moral e/ou da
força por meio da polícia, ou até mesmo de palavras, há o desencadeamento da
violação de direitos civis e humanos, como o direito de liberdade de reunião, que
expressa o direito que o cidadão possui de reunir-se em qualquer grupo, encontros,
clube, manifestação, desfile, comícios entre outros tipos de reuniões que são
realizadas, contanto que não seja para fins ilícitos; o direito à liberdade de expressão,
sendo o direito que todo o cidadão possui de expressar sua opinião, ideias,
pensamentos, sentimentos e outras formas de manifestações, sem estar sujeito a
qualquer tipo de repreensão. Direitos estes, conquistados com lutas e ao decorrer de
longos tempos que necessitam de agentes/atores que os preservem e garantam que
todos possam usufruir desses.
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6.0 Considerações Finais

A experiência interdisciplinar proposta neste trabalho pôde alcançar conclusões
que talvez não fossem possíveis em uma pesquisa isolada. Embora as impressões
registradas aqui não sejam finais, pois a pesquisa encontra-se em andamento,
percebe-se que os estudos discursivos consideram não somente a linguagem inerente
ao sujeito, mas toda a formação discursiva do enunciador que é um cidadão e tem
uma história, uma bagagem histórica e cultural, às vezes moldada pela mídia. Dessa
maneira, possui direitos regulamentados em constituição e tem direito à luta por esses
direitos sem cerceamento. Portanto, os direitos humanos devem coexistir em todos os
espaços sociais, ainda que no contexto analisado fique evidente a possibilidade do
uso da violência como ferramenta de silenciamento de ideologias, essa não pode ser a
melhor estratégia para uma sociedade democrática.
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ANEXO
Transcrição do Discurso - vídeo vinculado à página Podemos Mais, no Facebook
“Essas rosas são para nós servidores... mas não para a fome e a sede que vocês
passaram que eu sei... Porque eu tenho parentes na polícia militar e no bombeiro
militar... Eu sei a sacanagem que estão fazendo com os policiais nesse Paraná...
então... o Solidadariedade do Sr. Francischini [governo de merda, governo de merda]
é cassetete... o Solidariedade do Sr. Francischini... é cassetete... o Solidariedade do
Sr. Francischini é bomba de efeito moral... o Solidariedade do Sr. Francischini é falta
de respeito... o Solidariedade do Sr. Francischini é deixar a sua própria sorte... essas
rosas são para os servidores públicos desse estado... mas os espinhos... são para o
Sr. Governador Beto Richa... para o secretário de segurança pública que está fazendo
essa sangria do nosso estado... derrubando o sangue daqueles que querem defender
o dinheiro arrecadado mensalmente de nosso salário... de nosso trabalho... para pagar
as dívidas da irresponsabilidade de uma administração pública do governo PSDB...
para esse Governador Beto Richa e para esse secretário de segurança pública Sr.
Francischini... Nota ZERO... Nota ZERO... ((exaltando a voz))... é provado
politicamente... reprovado ideologicamente... reprovado filosoficamente... estou
vivendo uma Di-ta-du-ra na Democracia... Ditadura na Democracia ((exaltando a
voz))... viva a resistência e a luta dos servidores públicos do estado do
Paraná...((sopro de desabafo ao final)).”
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Modernidade, Raça e Intolerância: direitos humanos na encruzilhada.

Introdução:
A liberdade de crença é um direito assegurado tanto pela Constituição
brasileira em seus artigos 5°, VI e VII e 19, I, quanto na Declaração Universal dos
Direitos Humanos assim como diversos pactos e acordos internacionais do qual o
Brasil é signatário. Contudo, apesar dos dispositivos legais que garantem a liberdade
de culto e crença, esta vem sendo constantemente violada, dentre muitos motivos pela
intolerância religiosa.
A visão eurocentrada, forjada durante a modernidade, construiu como inferior
as culturas e expressões religiosas do Outro (DUSSEL, 1994), forjando bases teóricas
e dinâmica social de exclusão e subalternização da cultura negra. Tendo em vista
esse contexto, o presente artigo visa analisar a abordagem do racismo como uma das
dimensões que caracterizam a intolerância religiosa com relação às religiões afrobrasileiras.
Para tanto, dividirei o ensaio em três partes: a primeira parte se desenvolve a
partir da crítica à modernidade presente na teoria decolonial, modernidade que se
inicia com a “descoberta” da América e a construção do „outro‟. Na segunda parte
abordo o conceito de raça presente na teoria decolonial; e por fim, concluo com a
caracterização do racismo no Brasil a partir da análise da intolerância religiosa com
relação às religiões afro-brasileiras e a consequente problematização da garantia do
direito a liberdade de culto como um direito humano.
A construção da Modernidade:
1492 é o ano em que o último sultão árabe é derrotado pelos reis católicos em
Granada, na Espanha. É o ano em que Cristóvão Colombo chegou pela primeira vez à
América e é, também, o ano lembrado, por Dussel (1994) como a data de nascimento
da modernidade.
Foi a partir da experiência da dita reconquista dos europeus com a expulsão
dos mulçumanos e judeus, que os europeus puderam reproduzir tal violência no
processo de colonização da América Latina e que permitiu com que fosse forjado o
ego colonizador no confronto violento e controlador com o „outro‟, o que corroborou
para o seu encobrimento e não “descobrimento”. (DUSSEL, 1994)
Quijano (2005) utiliza-se do famoso episódio do livro de Miguel de Cervantes
em que Dom Quixote luta contra moinhos de vento que ele acredita ser gigantes, para
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comparar com o que acontecia naquele momento na Espanha, ou seja, uma ideologia
senhorial em derrocada, mas ainda presente ao defrontar-se com as novas práticas
sociais que ainda não constituía uma hegemonia ou uma ideologia consistente. Seria
um “amálgama de pragmatismo mercantil e de visões cavalheirescas ” (2005, 10).
O regime senhorial foi dominado pela Contrarreforma e pela Inquisição que
acabou por decretar a expulsão dos chamados mouros e judeus e impondo um
colonialismo interno, em detrimento das expressões identitárias dos povos que
conviviam nessa sociedade. Do outro lado, o desenvolvimento do capitalismo devido a
rápida expansão do mercantilismo após a dita descoberta da América, envolveu esse
senhorio espanhol.
Quijano não traz especificamente a história do domínio português na América,
e considerando as respectivas diferenças com relação as construções políticas e
sociais que aconteceu no país que surgia como Portugal, há um paralelo de
reconhecimento entre este e a Espanha. O processo de expulsão dos mulçumanos
ocorreu também em Portugal, fato que permitiu a unificação do reino e a retenção de
riqueza confiscada de judeus e mulçumanos, que por sua vez deu condições para que
houvesse as investidas de conquistas para o além mar.
Apesar de se desenvolver externamente como uma grande potência mercantil,
devido essas contradições internas e externas decorrentes das decisões associadas
ainda a uma colonialidade feudal, a Espanha termina por ser considerada como um
atraso na relação do sistema do mundo moderno. Esse senhorio se mostra incapaz de
converter-se em burguesia e administrar os conflitos advindos das ondas democráticas
e de sociedades heterogêneas.
O sufocamento do mercado interno espanhol foi ocasionado pelos Habsburgos
ao impedir, através da violência, a vida social das comunidades independentes com a
re-instituição do colonialismo interno. Isso fez com que a Espanha se tornasse a
“sede central do obscurantismo cultural e político no Ocidente”, resultando na
emergência do centro-norte europeu. (QUIJANO, 2005)
Com isso, há a construção do centro-norte europeu como a representação do
ápice civilizatório da humanidade e, portanto, considerado como o centro do mundo.
Fato que também foi possível devido a “descoberta” da América que se tornou a
primeira periferia da Europa e, ao mesmo tempo, constituiu a Europa enquanto centro.
Para Quijano este processo de colonização da América Latina colocou a Europa como
o centro do poder de forma mundial e deu início a dita modernidade.
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A construção da modernidade se refere, portanto, a descoberta da América
fazendo assim com que este continente fosse a primeira periferia da Europa. Contudo,
a Europa só se constitui como centro a partir da instituição da América como periferia.
Ou seja, é a América que cria a Europa como o centro do mundo.
Voltando para o “descobrimento” da América, em 1492, quando Cristóvão
Colombo chega a América, ele pensa ter chegado em seu destino planejado, ou seja,
na Índia. Morre em 1506 com a certeza de ter chegado a Ásia. É a isso que se chama
a invenção do ser asiático na América.
Colombo se configura, portanto, como primeiro homem moderno que sai da
Europa, financiado pelos reis, para iniciar a história de uma Europa ocidental, como
central.
Ao falar da formação do ser asiático na América, Dussel:
El "ser-asiático" -y nada más- es un invento que sólo existió en el
imaginario, en la fantasía estética y contemplativa de los grandes
navegantes del Mediterráneo. Es el modo como "desapareció" el
Otro, el "indio", no fue descubierto como Otro, sino como "lo Mismo"
ya conocido (el asiático) y sólo re-conocido (negado entonces como
Otro): "en-cubierto". (DUSSEL, 1994, p. 31)
Apesar da posterior confirmação do „descobrimento‟ de uma nova terra, feita
por Américo Vespúcio, o Outro é visto como o Mesmo, que necessita ser dominado,
colonizado, civilizado. Os europeus se tornam, então, os missionários.
La "Conquista" es un proceso militar, práctico, violento que incluye
dialécticamente al Otro como "lo Mismo". El Otro, en su distinción, es
negado como Otro y es obligado, subsumido, alienado a incorporarse
a la Totalidad dominadora como cosa, como instrumento, como
oprimido, como "encomendado", como "asalariado" (en las futuras
haciendas), o como africano esclavo (en los ingenios de azúcar u
otros productos tropicales). (DUSEEL, 1994, p. 41-42)

A conquista espiritual é realizada a partir de uma imposição do cristianismo em
detrimento das religiões dos povos indígenas justificada pelo „mito civilizador‟. O mito
civilizador trata da auto denominação da Europa como bondosa e salvadora o que
justifica sua violência e a inocenta de seus assassinatos. Depois do controle dos
corpos vinha o controle do imaginário, a imposição do cristianismo.
Todo el "mundo" imaginario del indígena (negro) era
"demoniaco" y como tal debía ser destruido. Ese mundo del
Otro era interpretado como lo negativo, pagano, satánico e
intrínsecamente perverso. El método de la tabula rasa era el
resultado coherente, la conclusión de un argumento: como la
religión indígena (negra) es demoniaca y la europea divina,
debe negarse totalmente la primera, y, simplemente,
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comenzarse de nuevo y radicalmente desde la segunda
enseñanza religiosa (DUSSEL, 1994, p. 59) – Grifo meu.
Assim, tudo que se considerava como formas de expressão cultural e religiosa
dos „índios‟ e „negros‟ era visto como negativo, e era inferiorizado. O preconceito
instituído a partir da categoria raça é, portanto, construído a partir do “mito da
modernidade”1 europeu, que se baseia na superioridade da sociedade europeia em
contraposição ao outro, que é portanto inferior, e que deve ter seu “mundo de vida” 2
destruído.

Raça na perspectiva decolonial:
Quijano (2005) afirma que raça foi a primeira categoria social da modernidade
e por ela construída. Foi calcada então na ideia de que os povos são dominados não
como consequência de uma vitimização do conflito de poder, mas sim, por serem
inferiores material e intelectualmente. Nessa construção, todas as diferenças
existentes entre as diversas identidades étnicas que existiam, como os Incas, Astecas,
etc., foram extintas para a imposição de uma generalização e homogeneização e
inferiorização proveniente da denominação índios.
Neste mesmo sentido de depreciação, porém provenientes de um processo
diferente, a história e produção intelectual dos povos originários da África também
foram rotulados no viés de raça como negros e a eles associados a inferioridade. Essa
experiência dos povos africanos escravizados pôde, em muitos sentidos, ter sido mais
perversa que a histórias dos povos indígenas. (QUIJANO, 2005)
A maneira com que os colonizadores legitimaram as relações de dominação
impostas pela conquista foi através do conceito de raça. Essa imposição dessa
localização hierarquizada e inferior foi, durante 500 anos, ensinada e propagada pelos
conquistadores a esses povos ensinando-lhes a olharem-se com os olhos do
dominador. (QUIJANO, 2005a, 2005b)

1

Dussel: " En esto consiste el "mito de la Modernidad",en un victimar al inocente (al Otro) declarándolo
causa culpable de su propia victimación, y atribuyéndose el sujeto moderno plena inocencia con especto
al acto victimario. Por último, el sufrimiento del conquistado (colonizado, subdesarrollado) será
interpretado como el sacrificio o el costo necesario de la modernización. La misma lógica se cumple
desde la conquista de América hasta la guerra del Golfo (donde las víctimas fueron los pueblos indígenas
y el Irak. (Dussel, 1994, p. 70)
2
A dominação do outro através da subjugação pedagógica e política, a alienação, domesticação, como
processo posterior a violenta invasão e conquista da América, é o que Dussel chama de colonizacion del
mundo de la vida. (Dussel, 1994, p. 49)
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Esse processo de construção da categorização de raça foi possível, segundo
Quijano, devido ao processo de conquista e colonização ibero-cristã no sul da Europa
e na Ibéria que consistiu na expulsão dos judeus e mulçumanos, em uma conquista
militar, política, religiosa e cultural dos cristãos da contrarreforma. Essa expulsão
deveu-se por se acreditar que as ideias religiosas e a cultura eram transmitidas pelo
sangue, o que fez com que ocorresse na Europa uma “limpeza étnica” com relação a
esses povos. (2005a)
A ideia de raça corroborou para a destruição de um mundo histórico e para o
estabelecimento de um novo padrão de poder. Contudo, a automática relação atual
entre cor e raça, foi um processo construído tardiamente, no século XVIII, na área da
colônia britânica na América, onde os negros eram a fundamental força de trabalho e
produção e os índios que não foram exterminados, foram encurralados em reservas e
não mantinham contato com a „civilização‟ britânica. Daí surge à associação da cor a
raça, assim como os termo „branco‟ em contraposição ao „negro‟.
O primeiro povo a ser racializado é o indígena na América Latina, porém a
associação da raça à cor é construída posteriormente.
A partir da classificação originada com os processos de conquistas coloniais, a
classificação entre raças, todas as formas prévias e posteriores de dominação foram
por ela definida. Criou-se assim “a primeira classificação social global da história”.
(Quijano, 2005a, 18)
Segato, por sua vez, reforça a característica histórica da construção do
conceito de raça:
El racismo es siempre un producto de la historia, es decir, de
relaciones que se dieron, históricamente, entre pueblos, con
sus respectivas marcas raciales. El racismo es la consecuencia
de la lectura, en los cuerpos, de la historia de un pueblo. Es la
lectura del aspecto físico de los pueblos en tanto que
vencedores y vencidos, y la atribución automática, prejuiciosa,
de características intelectuales y morales que, de forma alguna,
son inherentes a esos cuerpos. (SEGATO, 2007b. p.72)

Com o entendimento de que raça e racismo são produtos da modernidade e,
portanto,

historicamente

situados,

é

possível,

então,

compreender

que

os

desdobramentos desse conceito dependem de uma delimitação geográfica e seu
específico contexto histórico.
Nos Estados Unidos, por exemplo, uma pessoa é lida como negra
independente do seus traços fenotípicos ou de sua cor. O que caracteriza um negro
nesse país é o fato de sua descendência. Ou seja, mesmo que fenotipicamente uma

148

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

pessoa não apresente traços caracterizados como de uma pessoa negra, porém se
possui uma pessoa negra como seu ancestral, esta pessoa é lida como negra na
sociedade estado-unidense.
O Brasil difere o modo de caracterizar uma pessoa negra. Isso porque se
formos considerar as ancestralidades negras, a maior parte dos brasileiros e
brasileiras seriam lidos como negros e negras. Contudo, o determinante para que essa
classificação seja feita está nas características fenotípicas da pessoa.
De la misma forma, la afro-descendencia no es en Brasil,
exclusividade de las personas negras. Por eso, a pesar que se
trata de un término más elegante que “negro”, afrodescendiente no debe ser utilizado para hablar de los
beneficiarios de las políticas afirmativas basadas en princípios
de discriminación positiva, porque afro-descendientes son la
mayor parte de los brasileros “blancos”, en razón de la
demografía de las razas extremadamente desigual durante
siglos.
En una sociedad de estas características, ser negro significa
exhibir los rasgos que recuerdan y remiten a la derrota histórica
de los pueblos africanos frente a los ejércitos coloniales y su
posterior esclavización. De modo que alguien puede ser negro
y no formar parte directamente de esa historia –esto es, no ser
descendiente de ancestros apresados y esclavizados–, pero el
significante negro que exhiben será sumariamente leído en el
contexto de esa historia. (Segato, 2007a, p. 134)
Ao se referir ao uso do termo negro em detrimento do termo afro-descendente,
já que a maioria da população brasileira é afro-descendente, Segato alude a uma forte
característica do racismo no Brasil em que se luta para não se ver reconhecido no
“outro”, ou seja, não ser reconhecido como negro:
Esse menosprezo das elites pode ser um efeito do racismo à
brasileira, isto é, um racismo marcado pelo medo da
familiaridade. O termo „racismo‟ denomina e confunde, a meu
ver, operações distintas de discriminação. Porque, enquanto os
racismos nórdicos excluem o negro justamente por percebê-lo
como um „outro‟, ou seja, como alguém verdadeiramente alheio
e desconhecido, entre nós o negro é discriminado e os rituais
de distanciamento em relação a ele são incansavelmente
encenados na vida pública justamente por uma motivação
oposta: o que se teme é ser “o mesmo”, o que ameaça é a
possibilidade de desmascaramento da mesmidade. Portanto a
exclusão do negro no Brasil é a exclusão de alguém
precisamente por estar imbricado, por ser próximo e de dentro
e, por isso mesmo, numa nação insegura da sua modernidade,
acenar com o perigo da contaminação pelo signo da derrota
histórica do povo africano e sua subsequente sujeição (Segato,
2005, p.16).
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Em decorrência do medo da contaminação pelo signo associado a derrota, a
construção de uma identidade brasileira vive em uma ambiguidade de atuação ao
reconhecer somente em partes e de forma superficial a contribuição da cultura negra
em sua formação. Esse medo é expresso de uma forma cruel, ou seja, há uma
rejeição daquilo que tem origem em uma culturalidade expressa pelos povos negros
caracterizando uma discriminação, o racismo.
As religiões afro-brasileiras no contexto do racismo:
Falando especificamente do caso brasileiro, é interessante uma construção
histórica para se situar o racismo com relação às religiões afro-brasileiras.
Após um grande período de atrelamento entre o Estado e a Igreja Católica,
derivado da forma com que Portugal regia seu império e suas colônias através do
padroado, com a proclamação da república, o Brasil formula uma Constituição, em
1891, que preconiza a separação entre o Estado e a Igreja. Desde então essa
separação é apresentada nas demais Constituições elaboradas no Brasil. (PAULY,
2004; BLANCARTE, 2008)
Na nossa atual Constituição, de 1988, a liberdade de crença e de expressão
assim como a não interferência do Estado na esfera religiosa, estão assegurados no
artigo 5º, incisos VI e VIII, e no artigo 19 inciso 1º (BRASIL, 1988). Além disso, há uma
série de tratados internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
a Convenção sobre os Direitos da Criança, Pacto Internacional pelos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção Americana de Direitos Humanos; dos
quais o Brasil é signatário, que garantem a liberdade de crença e respeito à
diversidade cultural. (DINIZ; LIONÇO;CARRIÃO, 2010)
Em especial, deve-se destacar a Declaração sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Intolerância e Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções,
aprovada em 25 de novembro de 1981, pelas Nações Unidas, a qual afirma, em seu
preâmbulo, que a religião ou as convicções constituem elementos fundamentais para a
constituição da vida daqueles que as professam, devendo as convicções e a liberdade
de crença ser garantida e respeitada integralmente. (BLANCARTE, 2003)
É neste contexto que inserimos o Brasil, em que apesar dos dispositivos legais,
internos e internacionais, que dispõem sobre a liberdade religiosa, são frequentes os
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casos de violação dos direitos das religiões não hegemônicas, em especial as religiões
de matriz africana3 ou afro-brasileiras4.
O disque 100, órgão ligado à ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República (SDH/PR), um dos mecanismos utilizados para a denuncia
de violações de direitos, tem recebido um número crescente de denuncias com
relação a intolerância religiosa contra as religiões afro-brasileiras. A própria
implementação da Assessoria da Política de Diversidade Religiosa e do Comitê
Nacional de Diversidade Religiosa, é baseada na realidade das frequentes violações
que as religiões não hegemônicas sofrem no Brasil, em especial as religiões afrobrasileiras5.
Contudo, este aumento do número de denúncias não deve ser entendido como
um indicativo de que as violações aos direitos dessas religiões sejam algo recente.
Pelo contrário, o que vemos é um maior empoderamento dos adeptos dessas religiões
com relação aos novos mecanismos de denúncia das violações que são cometidas
contra essa população, mesmo depois que a liberdade de culto foi instituída pelo
Estado brasileiro.
No Distrito Federal e entorno, entre agosto e dezembro de 2015, foram
registrados mais de cinco ataques a terreiros de candomblé. No dia 5 de agosto a
casa Axé Querioz Ilê Orinlá Funfun, em Santo Antônio do Descoberto, sofreu um
primeiro ataque quando parte de suas representações do seu sagrado foram
destruídas e alguns objetos roubados, como geladeira e fogão. Posteriormente houve
mais dois ataques ao mesmo terreiro que, por fim, foi incendiado.
No mês de setembro houve uma tentativa de incêndio ao Ilê Axé Omi Gbato
Jegede, em Águas Lindas, que foi concomitante ao terceiro ataque ao terreiro em
3

Sem desconhecer a polêmica em torno dos conceitos, melhor conceituá-los para melhor entendimento
do tema. As religiões de matriz africana se preservam mais efetivamente a tradição africana. De forma
genérica, pode-se considerar como “conjunto de expressões religiosas que têm em comum uma origem: a
África, e que é, então, étnico-racial. A par dos códigos e símbolos que as unificam há um conjunto de
diferenças, de crenças que estabelecem particularidades, desde o Candomblé e Umbanda, até a Jurema e
os Encantados” – religiões afro-brasileiras marcadas pela presença de entidades, com forte presença no
norte e nordeste do Brasil. (TORRES, 2009, p. 29)
4

As afro brasileiras “sintetizam outros elementos culturais à matriz africana, além do que se concretizam
em uma territorialidade específica, em suas dimensões ambientais, históricas e culturais, o Brasil, que dá
novas dimensões à matriz africana”. (TORRES, 2009, p. 11-12)
5

Informações disponíveis no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. <
http://www.sdh.gov.br/assuntos/direito-para-todos/programas/diversidade-religiosa> Acessado em 10
maio 2015, as 14:40
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Santo Antônio do Descoberto. Em outubro o ataque foi à casa de pai Adauto Alves da
Silva, em Valparaíso.
O último ataque registrado em tal ano resultou na queima total do Ilê Axé Oyá
Bagan, no dia 27 de novembro de 2015, no Paranoá. O reflexo de tantos atos contra
religiões afro-brasileira foi o anúncio do atual governador do Distrito Federal, Rodrigo
Rollemberg, de que será criada uma delegacia que investigará crimes de racismo e
intolerância.
Contudo, se faz necessário pensar nas várias outras formas de intolerância
religiosa e racismo que as religiões afro-brasileiras e seus adeptos sofrem e que não
são televisionadas ou se quer denunciadas devido ao medo de exposição e
perseguição que por vezes sofrem.
Durante os anos em que as religiões afro -brasileiras foram proibidas no Brasil,
os seus adeptos adotaram a tática do sincretismo religioso associando a Igreja
Católica a seus deuses e utilizando-se do calendário católico para a celebração de
suas festas. Com a desvinculação do Estado da religião e a abertura para outros
credos, os adeptos das religiões afro-brasileiras continuavam a prática do sincretismo
devido ao forte preconceito e discriminação que sofriam e sofrem.
Mas, para além de uma estratégia de sobrevivência enquanto sujeito aceito
socialmente, o processo do sincretismo gerou o que Bhaba (1998) chama de
“hibridismo cultural”, ou seja, a partir do encontro de uma cultura com outra diferente,
são gerados “entre-lugares” culturais que podem promover embates consensuais ou
conflituosos, e os resultados desses embates geram uma ressignificação cultural que
deve ser localizada historicamente.
No caso das religiões afro-brasileiras o embate conflituoso gerado pelo
encontro das duas culturas em questão gerou tal sincretismo.
Ao se referir as religiões afro-brasileiras, Prandi diz:
Até recentemente, essas religiões eram proibidas e, por isso,
duramente perseguidas por órgãos oficiais. Continuam a sofrer
agressões, hoje menos da polícia e mais de seus rivais
pentecostais, e seguem sob forte preconceito, o mesmo
preconceito que se volta contra os negros, independentemente
de religião. Por tudo isso, é muito comum, mesmo atualmente,
quando a liberdade de escolha religiosa já faz parte da vida
brasileira, muitos seguidores das religiões afro-brasileiras ainda
se declararem católicos, embora sempre haja uma boa parte
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que declara seguir a religião afro-brasileira que de fato
professa. (PRANDI, 2004, p. 225)

Ao comparar o preconceito com relação as religiões afro-brasileiras ao
preconceito sofrido pelos negros e negras de uma forma geral, Prandi toca no cerne
da origem das violações dos direitos de negros e negras assim como de tudo que é
derivado dessa cultura, ou seja, o preconceito instituído a partir da categoria raça,
construído a partir do “mito da modernidade”6

europeu, que se baseia na

superioridade da sociedade europeia em contraposição ao outro, que é portanto
inferior, e que deve ter seu “mundo de vida” destruído.
Sendo assim, para que se entenda as violações sofridas pelas religiões afro-brasileiras
é necessário considerar o racismo como seu grande propulsor
Mas, porque associar a questão da intolerância religiosa com o racismo? A
resposta é simples. Se retirarmos da comunidade de terreiro sua delimitada relação
com a religião e a consideramos como uma comunidade que guarda características de
vivências e cosmovisão de várias comunidades e sociedades africanas que se
reformularam, reconstruíram, reestruturaram para uma vivência em solo brasileiro,
ainda assim essas comunidades sofrerão preconceitos e discriminações associadas
ao racismo e ao não reconhecimento do direito a alteridade e convivência comum.
As comunidades de terreiro por sua vez, são sim espaços de vivência e
convivência que estão estruturadas a partir de um sagrado, uma cosmovisão e cosmosensação, contudo essas formas de ver e ser o mundo extrapolam o mero conceito de
religião.
Se analisamos a questão da identidade brasileira há uma clara negação da
influência da cultura de negros e negras em sua formação, ou quando há um
reconhecimento dessa influência na construção identitária, esta é relegada a uma
visão folclorizada e pejorativa de tais influencias.

6

Dussel: " En esto consiste el "mito de la Modernidad",en un victimar al inocente (al Otro) eclarándolo
causa culpable de su propia victimación, y atribuyéndose el sujeto moderno plena inocencia con especto
al acto victimario. Por último, el sufrimiento del conquistado (colonizado, subdesarrollado) será
interpretado como el sacrificio o el costo necesario de la modernización. La misma lógica se cumple
desde la conquista de América hasta la guerra del Golfo (donde las víctimas fueron los pueblos indígenas
y el Irak. (Dussel, 1994, p. 70)
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A partir de uma perspectiva eurocentrista e inferiorizante das expressões
culturais e religiosas dos chamados “negros” 7, Nina Rodrigues fundamentou sua
ciência determinista nos estudos das religiões trazidas por negros e negras de seus
respectivos lugares de origem no continente africano, com o objetivo de se estabelecer
a inferioridade da raça negra.
O ideal de branqueamento, representado nos anseios de Nina Rodrigues, está
intimamente relacionado com a questão eurocentrista e seu entendimento de
superioridade que foi implementado inicialmente pelos europeus e que a elite brasileira
tomou como sua principal tarefa.
Se levamos em conta o movimento negro nesse processo, em sua inicial
constituição este ainda oscilava entre o reconhecimento dos negros enquanto
cidadãos e os direitos dai provenientes e de uma incapacidade dos negros e negras,
visão propagada pelos próprios membros do movimento, com relação as atuações
políticas por sua mentalidade caracterizada como pré-lógica, pré-letrada. (PEREIRA,
2010. p. 53)
Percebe-se, portanto, a influencia do etnocentrismo na formação do movimento
negro e na própria formação cultural e identitária dos negros e negras, fato que,
segundo

Quijano (2005), é explicado pelo eurocentrismo dominar a forma de

racionalidade, interferindo na percepção da história dos países que foram colonizados,
impondo uma maneira de percebê-la e a admitindo como verdade.
A construção identitária é sempre forjada de forma relacional, ou seja, se
constrói a partir de como o indivíduo se vê e de como ele é visto. Além disso, em
oposição as visões essencialistas provenientes do conceito de raça, as experiências
vividas por essas pessoas também determinam sua identidade que não é, portanto,
algo inerente a raça, mas que pode ser sim influenciada por ela na medida em que
estes conceitos são encontrados e disseminados na sociedade. (PEREIRA, 2010.p.
66)
Retornando a questão das religiões afro-brasileiras e ao preconceito que estas
sofrem devido aos estigmas de uma visão eurocêntrica, cristã e racial, é possível

7

A referência a “negros” aparece em parênteses como uma forma de salientar que essa foi a
denominação imposta pelo ‘outro’. Na verdade, o que enquadram como negros eram homens e
mulheres pertencentes a várias regiões da África, que expressavam diferentes culturas, religiões e
línguas.
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compreender os fatores que se complementam na construção identitária dessas
pessoas e da estrutura cultural que esses indivíduos expressam.
No capítulo de conclusão do livro: O local da cultura (1998) de Homi K.
Bhabha, denominado “Raça, tempo e a revisão da modernidade”, o autor inicia citando
Frantz Fanon e a discussão que o último suscita em torno da categoria homem
universal. Fanon evidencia sua percepção sobre o caráter tardio do homem negro, que
torna a questão da ontologia inadequada a identidade negra. Significa dizer que a
ontologia, o questionamento sobre quem é o homem, ou melhor, a afirmação de quem
é e como deve ser esse homem, é interrogada por Fanon ao expor a formação
etnocêntrica e a historicidade dessa construção dita universal. Fanon fala também de
negros no plural, evidenciando o que Dussel (1994), Quijano (2005) denunciam com
relação a generalização do outro induzindo a inferiorização.
Fanon chega a afirmar seu desejo de ser como um homem branco o é!
É a partir dessa reflexão de Fanon que Bhabha desenvolve o conceito do entre
tempo da modernidade8 que evidencia a marginalidade excessiva da modernidade em
conceitos como raça, nas questões de classe e de gênero, por exemplo.
Tem-se, então, um debate relevante de como as construções hierarquizadas e
estigmatizantes atuam na construção identitária.
No sentido contrário de uma visão pejorativa na construção da identidade
negra, encontra-se a construção da identidade das e dos adeptos das religiões afrobrasileiras que se constroem de forma a prestigiar e afirmar a herança da África no
Brasil. Essas comunidades se autocaracterizam como um contínuo civilizatório da
África no Brasil e reivindicam para si os direitos ao seu reconhecimento enquanto tal
por parte do Estado brasileiro.
É importante citar que as religiões afro-brasileiras podem auxiliar a forjar
identidades positivas na medida em que há uma valorização dessa cultura e de sua
expressão. “O reencontro com a religião e, conseqüentemente, com a identidade
negra forja novas identidades e novas coletividades, que se reconhecem como
sujeitos de direitos e sujeitos políticos.” (TORRES; RAMOS; OLIVEIRA, 2011. p. 1)
8

O conceito de ‘entre tempo’ em Homi Bhabha se refere a produção de fissuras da modernidade que
são geradas por aqueles que ficam a margem do processo implementado de progressão linear imposto
pela modernidade. O ‘entre tempo’ diz então, que em um mesmo momento se tem o desenvolvimento
linear e progressivo para uma parte da sociedade enquanto outras não acompanham o mesmo ritmo e
produzem outras formas de vivência. São as fissuras da modernidade. Veja mais sobre o assunto em:
BHABHA, H.K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG. 1998.
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Para ajudar na construção de identidades positivas é preciso que o Estado
garanta mais que a tolerância religiosa. O respeito e alteridade devem ser norteadores
das nossas ações para que seja valorizada as diferentes expressões culturais,
identitárias e religiosas no Brasil.

Desfechos: Direitos humanos na encruzilhada
No sentido de reconhecimento e respeito à alteridade, incluo os direitos
humanos como um mecanismo de reivindicação de direitos. Contudo, vale ressaltar a
que conceito de direitos humanos me remeto para a possibilidade dessa construção.
Há uma corrente crítica de direitos humanos que questiona a imposição de
uma visão ocidental liberal dos direitos humanos, que deixa evidente que não há como
desvincular o conceito de direitos humanos da perspectiva política, portanto, direitos
humanos é um conceito em disputa.
David Sanches-Rubio critica o discurso universalista dos direitos humanos por
identifica-lo a uma moral burguesa. Contudo, os direitos humanos, em sua versão
liberal, também possuem elementos emancipadores e positivos, gerando assim o que
Ignacio Ellacuría indica como anomalia de origem ao abordar o caráter ambivalente
dos direitos humanos. Ao referir-se a burguesia e o surgimento dos direitos humanos:
Fue un grupo que luchó por una privación de algo que les
pertenecía, por aquello que estimaban que les era necesario y
les era debido. En cierta manera, desarrollaron un ideal de
apertura, emancipador y un horizonte de esperanza. Asimismo,
demandaron unos derechos en tanto que clase vulnerable a los
poderes vigentes –aunque com una fortaleza mayor a otros
movimientos sociales– que abrió un proceso de liberación con
el que se estableció un método muy eficaz de lucha para hacer
que el derecho burgués se hiciera real, se consolidara y se
efectivizara la sociabilidad demandada. No obstante, la
burguesía reivindicó unos derechos circunscritos a su propio
modo de vida, limitados a una forma de ser hombre o humano.
De ahí que Ellacuría hable que sus derechos también expresan
su carácter inhumano en tanto que se convierten en privilegio
de pocos, negando su esencia universal disputable. Al ser
significados por medio de la fuerza legitimadora de quienes
poseen más poder, haciendo uso de un manto de universalidad
ideal se oculta la particularidad real favorable para unos pocos
(la burguesía y los grupos más poderosos) y desfavorables
para la mayoría. (RÚBIO. 2015. p. 187)
A crítica é direcionada a universalidade dos direitos humanos que é construída
em cima de uma inclusão abstrata de todas as pessoas, enquanto está posta em uma

156

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

realidade excludente, marcada pelo caráter econômico (o capitalismo), pelo racismo,
androcentrismo e ainda pela nacionalidade, já que ser um cidadão ou cidadã do norte
é diferente de ser um cidadão ou uma cidadã do sul do globo. (RÚBIO. 2015. p. 184)
Há, portanto, um tratamento diferenciado para aqueles que se encontram em
uma posição de superioridade racial, de classe, de idade e sexual na trama social.
Para que se possa questionar o universalismo dos direitos humanos é
necessário que se considere a história da construção dos mesmos e, mais que isso,
que se os considerem enquanto produtos históricos referentes a um determinado
contexto social.
Em contraposição ao conceito de direitos humanos liberal, Rúbio propõe
direitos humanos como um processo de lutas para a consolidação de espaços de
liberdade e dignidades humanas. Ou seja:
En concreto pueden ser concebidos como el conjunto de
práticas, acciones y actuaciones sociopolíticas, simbólicas,
culturales e institucionales tanto jurídicas como no jurídicas,
realizadas por seres humanos cuando reaccion contra los
excessos de cualquier tipo de poder que les impede que
puedan auto-constituirse como sujetos plurales y diferenciados.
(RÚBIO. 2014. p. 14)
Rúbio toma, na verdade, o conceito desenvolvido por Joaquín Herrera Flores
sobre os direitos humanos, assim como introduz a crítica ao colonialismo a partir das
críticas desenvolvidas por Flores com relação a globalização e o capitalismo.
Para Joaquín Herrera Flores o conceito de direitos humanos deve ser
emancipador, ou seja, devem ser construídos a partir das ações desde “baixo”, ou
seja, desde as lutas que se dão no âmbito social travadas por comunidades,
movimentos sindicais, movimentos sociais. E, portanto, não devem ser restritos às
normas, pois o direito, a lei positivada, dos direitos humanos é uma técnica, um dos
meios, entre muitos outros, que garantem o resultado das lutas sociais. A força
emancipadora dos direitos humanos associa-se, ainda, a introdução, ou melhor, a
consideração da prática da pluralidade e diversidade das lutas por dignidade.
(FLORES. 2008. p. 12, 17)
A dignidade, por sua vez, não se traduz como um conceito abstrato, mas sim
como condições materiais e imateriais que fazem com que a vida seja digna de ser
vivida. Portanto, podemos falar de dignidades no plural ao considerarmos que as
condições materiais e imateriais na construção de uma vida digna de ser vivida,
mudam de acordo com as várias comunidades e sociedades que a constroem.
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Por tudo isso, Flores defende uma nova perspectiva dos direitos humanos
como processos institucionais e sociais que possibilitem a abertura e consolidação de
espaços de luta pela dignidade humana, onde a universalidade de tais direitos reside
na garantia à igualdade na construção de ações e condições para que haja um acesso
igualitário aos bens materiais e imateriais que tornam a vida digna de ser vivida.
(FLORES. 2008. p. 13)
Sua definição de direitos humanos é:
Los derechos humanos, más que derechos “propriamente
dichos” son procesos; es decir, el resultado, siempre
provisional, de las luchas que los seres humanos ponen en
práctica para poder acceder a los bienes necesarios para la
vida. (FLORES. 2008. p. 22)

Voltando a questão das religiões afro-brasileiras, vemos que se trata de uma
cultura que tem uma matriz africana que se desenvolveu no Brasil, tomando preceitos
que se diferenciam da sociabilidade europeia, trazida pelo colonizador e imposta como
uma forma superior e correta de sociabilidade. Isso fez com que as demais culturas,
comunidades e formas sociais fossem impugnadas a categorização de outro, do
selvagem, do diferente como sinônimo de inferioridade.
O conceito de raça caracteriza e chega a institucionalizar a inferioridade do não
branco com consequências que perduram em uma moralidade moderna construída a
partir dessa exclusão. O racismo, por sua vez, reafirma e reforça a exclusão.
O racismo institucional, caracterizado por práticas institucionais que levam a
reprodução das desvantagens da população não-branca, é um mecanismo de
exclusão legal, idealizado e praticado por instituições estatais.
O histórico de perseguição e violação aos terreiros, em clara vinculação com o
racismo em suas diferentes formas; institucionais, sociais, religiosas, encontra no
contexto atual a possibilidade de uma construção de direitos que contemplem a
pluralidade e diversidade da sociedade que será possível a partir de uma visão de
direitos humanos que não aja excludentemente com relação às muitas realidades de
conceitos de justiça e de dignidade construídos pelos diferentes atores sociais.
Concluo reafirmando que o preconceito com relação as religiões afrobrasileiras vem de uma modernidade categorizadora do outro, em sua vertente racista
e inferiorizante, eurocentrista e cristã que inferioriza tudo que não é proveniente de
sua própria sociedade, tudo que é caracterizado como o „outro‟. Incluída nessa
definição está o conceito liberal de direitos humanos forjado por um contexto de luta
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da burguesia pela ascensão ao poder. Portanto, para que seja possível uma outra
forma de sociabilidade de respeito à pluralidade e à alteridade é necessária uma outra
concepção de direitos humanos.
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O direito humano à comunicação: da emergência à luta contra-hegemônica

Caroline Simon (UFES)

Introdução

O atual arranjo estrutural dos meios de comunicação de massa, tanto em escala nacional
como global, indica a existência de uma intensa concentração empresarial sobre a
comunicação social, cuja orientação ideológica encontra-se preponderantemente ligada ao
projeto da globalização neoliberal. Dessa realidade oligopólica, decorre a usurpação do uso
dos meios de comunicação daqueles agentes que deveriam ser os emissores (e não meros
espectadores) do conteúdo produzido pelos veículos de informação: os cidadãos.

Como resultado dessa concentração, o exercício da liberdade de expressão e de imprensa
permanece limitado àqueles que possuem poder econômico o bastante para financiar e
direcionar o conteúdo comunicacional, cuidadosamente produzido de modo a atender os
interesses dos donos dos instrumentos de comunicação. Em consequência, tudo e todos
aqueles cuja exposição não convém aos interesses hegemônicos, amargam um processo
de paulatina invisibilização social, em completo desrespeito à diversidade que deveria guiar
o conteúdo dos vários veículos de comunicação existentes.

Em resposta à essa realidade, o direito humano à comunicação, cujo conteúdo visa garantir
aos cidadãos e organizações coletivas acesso direto aos meios de comunicação social na
condição de emissores de conteúdo, surge como uma reação normativa à concentração
empresarial dos meios de comunicação de massa. Essa normatividade emergente pretende
garantir aos cidadãos acesso direto à mídia massiva, na condição de agentes ativos, ou
seja, no papel de produtores e transmissores de conteúdo, visando minorar o domínio dos
interesses econômicos sobre a comunicação.

Tendo em foco a temática acima apresentada, o presente artigo busca analisar o direito à
comunicação como uma construção jurídica reativa às investidas neoliberais que visam
concentrar sob o domínio empresarial a gestão dos meios de comunicação social. Nesse
sentido, a mencionada normatividade será estudada em seu contexto de emergência,
demarcada à segunda metade do século XX, e em seu intento e potencial emancipatórios.

Com base em uma metodologia amparada por uma perspectiva qualitativa e abordagem
bibliográfica e legislativa, o presente estudo está organizado em quatro tópicos. O primeiro
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deles objetiva apresentar o contexto de emergência do direito à comunicação como uma
normatividade responsiva à concentração oligopólica dos meios de comunicação sob o
controle de poucos grupos empresariais.

No segundo capítulo, com base em Boaventura de Sousa Santos, faremos uma análise do
direito à comunicação enquanto uma normatividade integrante do modo contra-hegemônico
de produção da globalização, qual seja o cosmopolitismo insurgente e subalterno, entendido
como um conjunto vasto e heterogêneo de iniciativas, movimentos e organizações que
partilham a luta contra as exclusões produzidas pela globalização hegemônica.

Em seguida, estudaremos o direito à comunicação como um direito humano, mas a partir da
perspectiva proposta por Joaquín Herrera Flores, cuja análise compreende os direitos
humanos enquanto produções culturais no contexto capitalista, ou seja, enquanto processos
voltados à consolidação de espaços de luta pela dignidade humana e criação de dispositivos
e de mecanismos que permitam a todos poder construir suas próprias histórias.

No tópico derradeiro, abordar-se-á a aplicação legislativa do direito à comunicação em um
país latino-americano, o Equador, o qual tem conduzido esforços no sentido de garantir a
populações historicamente invisibilizadas pela mídia tradicional o exercício da liberdade de
expressão por meios massivos, em especial, a televisão. Desse modo, a Lei Orgânica de
Comunicação equatoriana encerrará nossa análise sobre a implementação desta emergente
normatividade, exemplificando concretamente seu manejo como instrumento de luta contrahegemônica em um país do Sul global.

O contexto de emergência do direito fundamental à comunicação

O enorme poderio econômico reunido por poucas empresas de comunicação a partir da
segunda metade do século XX, e aprofundado com a emergência do modelo de produção
neoliberal, fez com que oligopólios midiáticos começassem a surgir nos mais diversos
países do globo, limitando o exercício da comunicação massiva a poucas corporações
empresariais. A partir de então, a comunicação, cada vez mais, traduz-se em propriedade
privada de empresas, e não em instrumento democrático de expressão social coletiva.

Como resultado de tal situação, a atual configuração midiática mundial encontra-se sob o
domínio de apenas sete multinacionais, quais sejam a Disney, AOL-Time Warner, Sony,
News Corporation, Viacom, Vivendi e Bertelsmann, todas com as mesmas pretensões: estar
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em todas as partes, a qualquer tempo, exercendo domínio sobre os mais diversos ramos
das telecomunicações (MCCHESNEY, 2003, p. 221). No Brasil, esse mesmo molde também
se faz presente, posto que, em nosso país, a atividade comunicacional é dominada por
cinco principais empresas (Globo, STB, Record, Band e Rede TV) que, juntas, controlam
92% da audiência televisiva nacional (MORAES, 2011, p. 42).

Esse modelo oligopólico de comunicação foi posto em xeque na XX Conferência Geral da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), de 1976.
A preocupação com o sistema de comunicação desembocou na solicitação de uma estrutura
mais equilibrada e justa de informação. A partir de então, começou a ser percebida a
importância do acesso aos instrumentos de difusão comunicacional. Emergia o conceito do
direito de comunicar, no qual o aspecto de mão dupla, da interação, passaria a ser um fator
essencial (BRITTOS; COLLAR, 2008, p. 75).

Em 1978, em Estocolmo, ocorreu o primeiro seminário de especialistas da Unesco sobre o
direito de comunicar, onde se identificaram importantes aspectos sobre o tema. Foram
incluídos o direito de acessar recursos da comunicação e o direito à informação. No ano
seguinte, ocorreu a Reunião de Especialistas sobre o Direito de Comunicar. Nessa ocasião,
passou-se a entender o direito de comunicar como um direito individual e social, e que,
como direito humano, deveria ser incorporado à Declaração Universal dos Direitos Humanos
(BRITTOS; COLLAR, p. 75).

Em 1980, uma comissão designada pela Unesco, composta por 15 membros e presidida
pelo advogado e ex-ministro das Relações Exteriores da Irlanda, Sean MacBride, declarou o
direito de comunicar como um avanço benéfico à democratização da comunicação
(BRITTOS; COLLAR, 2008, p. 75). O célebre documento produzido por essa comissão, o
Relatório MacBride, é até hoje um dos mais completos documentos escritos sobre a
importância da comunicação social. Denominado "Um mundo e muitas vozes", o relatório foi
elaborado com o propósito de construir a chamada "Nova Ordem Mundial da Informação e
da Comunicação" (Nomic) (MORAES, 2011, p. 51).

O relatório e a própria Unesco enfrentaram fortíssima oposição dos conglomerados globais
de mídia e dos países hegemônicos. No auge do debate institucionalizado sobre o direito à
comunicação, os Estados Unidos, em 1984, e a Inglaterra, em 1985, romperam com a
agência especializada da ONU, alegando a politização dos debates (LIMA, 2010, p. 56).
Deixaram a organização em protesto contra as discussões sobre a Nova Ordem da
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Informação e Comunicação (Nomic), realizados em 1984 e 1985, e novamente em 1994 e
2003 (BRITTOS; COLLAR, 2008, p. 75).

O debate apenas foi revitalizado em 2003, durante os preparativos para a Cúpula Mundial
da Sociedade de Informação (World Summit on the Information Society - WSIS), realizada
em Genebra, com uma segunda fase em 2005, na Tunísia. Mas o retorno do direito à
comunicação à pauta das discussões internacionais deve-se, particularmente, à campanha
Communication Rights in the Information Society (CRIS) (BRITTOS; COLLAR, 2008, p. 76).

Em 2003, na cidade de Genebra, como resultado dos esforços empregados pela ONU,
pelos governos participantes, pelo setor privado interessado e pela sociedade civil
internacional (segmento no qual está a CRIS), foi realizada a primeira fase da Cúpula
Mundial das Nações Unidas sobre a Sociedade da Informação (CMSI), evento organizado
com o objetivo de desenvolver um marco global apto a enfrentar os desafios apresentados
pela atual sociedade da informação, altamente dependente das novas tecnologias
informacionais (BETANCOURT, 2004, p. 29).

Como o processo de globalização motivou a convergência do que antes eram quatro setores
autônomos (a computação; as comunicações; o consumo eletrônico; e o conteúdo),
reunindo todos sob o mesmo comando empresarial, tornou-se necessário forjar um
entendimento comum, assumir compromissos políticos e definir ações e mecanismos
concretos sobre o tema (BETANCOURT, 2004, p. 29).

Não obstante a CRIS incentivar a inserção do direito à comunicação como objeto de
discussão nos temas abordados na Cúpula, mais uma vez, à semelhança do que ocorreu na
Convenção de Viena, tal normatividade permaneceu fora das pautas debatidas. Assim,
apesar dos esforços orquestrados pela CRIS, que participou intensamente de todo o
processo preparatório para a Cúpula e evidenciou a necessidade de trazer o direito à
comunicação para o CMSI, este permaneceu ausente dos debates travados no evento
(SELAIMEN, 2004, p. 22).

Historicamente, há uma forte resistência proveniente de setores hegemônicos em debater
publicamente sobre o direito à comunicação. Desde 1969, quando Jean D'Arcy afirmou o
necessário reconhecimento da normatividade comunicacional, este direito é constantemente
excluído da pauta de discussão de eventos internacionais sobre direitos humanos. A
resistência dos órgãos aliados ao neoliberalismo em reconhecer os problemas
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comunicacionais apenas reforça o potencial emancipatório desse direito, instrumento apto a
enfrentar a globalização hegemônica e expor as mazelas produzidas pelo capitalismo.

Não obstante o movimento contrário ao reconhecimento dessa norma emergente, o direito à
comunicação encontra-se em processo de implementação em diversos países, sendo
empregado de forma e intensidade diversas em cada local, a depender das demandas e do
contexto cultural, econômico, político e social presente em cada nação e Estado.

Em países como Alemanha, França, Espanha, Portugal e Holanda, há previsão legal que
possibilita maior participação da sociedade civil na mídia: é o chamado direito de antena.
Esse direito garante que seja cedido espaço na mídia para instituições representativas da
sociedade civil, dentre as quais estão os partidos políticos, as organizações sindicais e
profissionais e associações de defesa do meio ambiente e do consumir. Este direito, porém,
é previsto apenas para o sistema público, que possui uma audiência menor, se comparado
ao sistema privado, e por uma quantidade bastante reduzida de tempo, entre 5 a 90 minutos
anuais, a depender da instituição prestigiada (BRITTOS; COLLAR, 2008, p. 81).

Na Argentina, a recém aprovada Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual prevê
disposições semelhantes àquelas que regem o direito de antena europeu, mas em potência
mais elevada. O diploma define que o serviço de televisão aberta deverá destinar, no
mínimo, 60% da grade à programação nacional. Ao menos 30% dos programas deverá ser
de produção própria, incluindo em seu conteúdo informações locais. Prevê, ainda, cotas
para a transmissão de programas locais produzidos de forma independente de 30% para
estações em localidades com mais de 1.500.000 habitantes, de 15% para localidades com
mais de 600.000 habitantes, e de 10% nos demais casos (ARGENTINA, 2009).

Já a Lei Orgânica de Comunicação do Equador, por sua vez, potencializa ainda mais a
normatividade comunicacional, conferindo aos cidadãos e às coletividades sociais a
oportunidade de administrar, produzir e transmitir, autonomamente, o conteúdo televisivo, e
o faz por meio da fragmentação equitativa do espectro radioelétrico entre três setores
distintos, o privado, o estatal e o comunitário, sendo este último previsto como aquele cuja
propriedade, administração e direção são exercidas por coletivos ou organizações sociais
sem fins lucrativos, por comunas, comunidades, povos e nacionalidades (EQUADOR, 2013).

Como é possível perceber, a implementação do direito à comunicação pode variar bastante
a depender dos interesses de cada Estado que o prevê em sua legislação. Seu inegável
potencial emancipatório, porém, impõe receio às organizações de natureza hegemônica
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(como é a ONU, por exemplo), cujas condutas demonstram uma opção histórica pelo não
reconhecimento do direito à comunicação enquanto um direito humano apto a estar previsto
em documentos internacionais e a ser amplamente implementado em escala universal.

O viés contra-hegemônico do direito fundamental à comunicação

Como mencionado anteriormente, o direito à comunicação deve ser compreendido como o
direito de acesso do cidadão e de suas organizações coletivas aos meios de comunicação
social, na condição de emissores, ou seja, de produtores e difusores de conteúdo. No atual
contexto histórico, que conta com um largo desenvolvimento dos instrumentos de mídia, o
direito à comunicação ergue os atores sociais a produtores de conteúdo desvinculando-os
daquele papel de meros receptores passivos da informação (PERUZZO, 2004, p. 58).

Resguardados pelo direito à comunicação, os cidadãos e os coletivos sociais têm a
possibilidade de veicular conteúdos alternativos àqueles habitualmente veiculados pelos
grandes conglomerados, dando foco a notícias e opiniões que não aquelas comprometidas
com os interesses do capital. Sob essa perspectiva, a comunicação democratizada tem o
potencial de revelar à sociedade nuances anteriormente invisibilizadas pelos grupos
econômicos, mormente no que tange os fatos inconvenientes à globalização neoliberal.

Inclusive, no que diz respeito a este fenômeno mundial, Boaventura de Sousa Santos afirma
que não existe uma entidade única chamada globalização, mas sim globalizações. Haveria,
portanto, quatro processos de globalização que dão origem a dois modos de produção de
globalização. Seriam eles o localismo globalizado, o globalismo localizado, o cosmopolitismo
subalterno e insurgente e o patrimônio comum da humanidade. Os dois primeiros
processos, atuando em conjunto, comporiam o primeiro modo de produção da globalização,
o hegemônico, enquanto os dois últimos processos, unidos, formariam o segundo modo de
produção, o contra-hegemônico (SANTOS, B., 2008, p. 438).

São conceitos formulados para além de uma análise exclusivamente voltada aos aspectos
econômicos da globalização, laçando luz a perspectivas outras que não aquelas
relacionadas à nova economia mundial (produção transnacional de bens e serviços e
mercados financeiros). Esses dois modos de produção da globalização elaborados por
Boaventura de Sousa Santos privilegiam as dimensões sociais, políticas e culturais do
processo de mundialização, e analisam a posição e a função que os países do Norte
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(chamado de "desenvolvidos") e do Sul global (chamados de "subdesenvolvidos" ou "em
desenvolvimento") desempenham nessa nova dinâmica mundial.

O localismo globalizado é o processo pelo qual determinado fenômeno, entidade, condição
ou conceito local é globalizado com sucesso. Nesse processo de produção da globalização
o que se globaliza é o vencedor de uma luta pela apropriação ou valorização de recursos,
pelo reconhecimento hegemônico de uma dada diferença cultural, racial, sexual, étnica,
religiosa ou regional, ou pela imposição de uma determinada (des)ordem internacional. Essa
vitória traduz-se na capacidade de ditar os termos da integração, da competição, da
negociação, da inclusão e da exclusão (SANTOS, B., 2008, p. 438).

Mediante esse processo, um conjunto de particularidades oriundas de determinado local é
globalmente disseminado aos demais países com tons de universalidade. Historicamente, o
continente que sempre impôs as suas próprias concepções ao resto do globo foi a Europa.
Isso se vê não apenas no disseminar de construções europeias e sua posterior "adoção"
pelos demais países (como o sistema capitalista na esfera econômica, e a democracia
representativa na esfera política), como também na "normalização" da etnia ariana, que deu
um colorido "exótico" às outras manifestações da raça humana. Atualmente, o país que mais
tem exercido influência sobre os demais é os Estados Unidos da América.

Nos meios de comunicação social, o localismo globalizado apresenta-se de maneira
evidente. Em função das novas técnicas da informação, que conjugam a cibernética, a
informática e a eletrônica, tornou-se praticável, em todos os locais, a convergência dos
momentos e a simultaneidade das ações (SANTOS, M., 2001, p. 25). Disso, resulta que a
comunicação hegemônica, controlada por um pequeno número de conglomerados
empresariais, consegue atingir nações inteiras, a um só tempo, com o mesmo conteúdo.
Através dos mais populares veículos, os países do Norte transmitem ao planeta uma
concepção de mundo ocidentalizada, mas com ares de universalidade.

A outra face deste modo de produção global seria o globalismo localizado, impacto
específico das condições locais das práticas e imperativos transnacionais que emergem dos
localismos globalizados. Para responder a esses imperativos transnacionais, as condições
locais são desintegradas, excluídas e, eventualmente, reestruturadas sob a forma de
inclusão subalterna (SANTOS, B., 2008, p. 438). O que se vê é a implantação de um
processo de contínua descaracterização das nações sobre as quais os imperativos
transnacionais se impõem, tornando-as cada vez mais dependentes dos países do Norte.
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À interação desses dois processos em conjunto, dá-se o nome de globalização hegemônica,
também denominada neoliberal ou globalização de cima para baixo. O sistema-mundo pode
ser identificado, então, como uma trama de globalismos localizados e localismos
globalizados e das resistências que eles suscitam. Tais resistências constituem o segundo
modo de produção de globalização, a globalização contra-hegemônica, também chamada
de alternativa, composta por dois processos de globalização: o cosmopolitismo insurgente e
subalterno e o patrimônio comum da humanidade (SANTOS, B., 2008, p. 439).

O primeiro processo, o cosmopolitismo insurgente e subalterno, consiste na resistência
transnacionalmente organizada contra os localismos globalizados e os globalismos
localizados. Trata-se de um conjunto vasto e heterogêneo de iniciativas, movimentos e
organizações que partilham a luta contra a exclusão e a discriminação sociais e a destruição
ambiental produzidas pela globalização neoliberal, recorrendo a articulações transnacionais
tornadas possíveis pela revolução das tecnologias de informação e de comunicação
(SANTOS, B., 2008, p. 439).

Refere-se à aspiração por parte dos grupos oprimidos de organizarem a sua resistência e
consolidarem as suas coligações à mesma escala em que a opressão crescentemente
ocorre, ou seja, à escala global. Esse processo inclui grupos sociais que são vítimas das
mais diversas exclusões sociais (sexual, étnica, racial e religiosa), e caracteriza-se por ser
uma emergência global resultante das articulações e coligações transnacionais entre lutas
locais pela dignidade, inclusão social autônoma, autodeterminação, com o objetivo de
maximizar seu potencial emancipatório (SANTOS, B., 2008, p. 440).

O outro processo de globalização contra-hegemônica, por sua vez, consiste na emergência
de lutas transnacionais por valores, ou recursos que, pela sua natureza, são tão globais
como o próprio planeta, sendo chamado de patrimônio cultural da humanidade. Trata-se de
valores que apenas fazem sentido enquanto reportados ao globo na sua totalidade: a
sustentabilidade da vida humana na Terra, por exemplo, ou os temas ambientais da
proteção da camada de ozônio, da preservação da Antártida, da biodiversidade ou dos
fundos marinhos (SANTOS, B., 2008, p. 440).

Entendemos que, dentre os dois modos de produção global, o direito à comunicação está
inserido na globalização contra-hegemônica e, mais especificamente, no cosmopolitismo
insurgente e subalterno. Isso porque visa mitigar o impacto dos globalismos localizados nos
países do Sul global, fazendo-o por meio da redistribuição das concessões comunicacionais.
Pela democratização dos veículos de informação, o direito à comunicação não apenas

169

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

pretende dar voz àqueles grupos silenciados, como também reduzir o poder dos monopólios
midiáticos que se impõe sobre os mais variados Estados e nações do mundo.

Retirando inspiração do ethos redistributivo da globalização contra-hegemônica, o direito à
comunicação propõe a redistribuição equitativa deste serviço público de forte papel
simbólico. E o faz aspirando repartir equitativamente as concessões radiodifusoras entre
atores sociais distintos, provenientes das esferas estatal, privada e também do terceiro
setor, entendido como aquele segmento que não representa nem o Estado e nem o
mercado, mas sim a coletividade social, composta por organizações que, por um lado,
sendo privadas, não visam fins lucrativos, e, por outro, sendo animadas por objetivos
sociais, públicos ou coletivos, não são estatais (SANTOS, B., 2008, p. 351).

É um direito que objetiva romper com a pauta pré-selecionada pela mídia do Norte global, a
qual se põe em posição de decidir unilateralmente sobre o que o mundo pode ou não
conhecer acerca de sua própria realidade. Enquanto um direito contra-hegemônico, busca
transgredir a narrativa parcial e tendenciosa transmitida pela mídia hegemônica, pautada
pelos interesses da globalização neoliberal. Faz da comunicação um serviço público,
preocupado em atender às necessidades coletivas e intensificar a participação popular no
processo de construção da comunicação.

Está inserido em uma política cosmopolita insurgente de direitos humanos que confronta
abertamente o individualismo possessivo da concepção liberal de propriedade (SANTOS, B.,
2008, p. 466), e o faz por meio da coletivização dos meios que tornam possível o exercício
das liberdades de expressão e de informação na sociedade de massas. Por essas razões,
entendemos que o direito à comunicação compõe o repertório normativo alinhado à
globalização contra-hegemônica, pois visa proporcionar visibilidade às lutas travadas pelos
agentes contrários às nefastas consequências sociais oriundas da globalização neoliberal.

A construção cultural do direito fundamental à comunicação

Doravante, exporemos a concepção de direitos humanos elaborada por Joaquín Herrera
Flores, proposta esta bastante crítica em relação à perspectiva tradicionalmente trazida
pelos documentos internacionais relativos aos direitos humanos, vistos enquanto atributos
inerentes à própria categoria humana, e não necessariamente frutos de embates dialéticos
entre polos antagônicos, no contexto de produção e de relações sociais capitalistas. Em
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seguida, apresentaremos de que maneira o direito à comunicação pode ser compreendido
enquanto um direito fundamental a partir das contribuições do jusfilósofo espanhol.

De acordo com Herrera Flores, os direitos humanos são um produto cultural surgido em um
contexto concreto e preciso de relações, a modernidade ocidental capitalista, cuja expansão
por todo o globo começa a partir do século XV e se mantém até este início do século XXI.
Para o autor, os direitos humanos são o produto cultural que o Ocidente propõe para
encaminhar as atitudes e as aptidões necessárias a uma vida digna no marco do contexto
social imposto pelo modo de relação baseado no capital. São, pois, categorias legitimadoras
da ideia hegemônica de vida digna propugnada pelo Ocidente (FLORES, 2009, p. 11).

O jusfilósofo encara os direitos humano não como um desdobramento humanitarista de uma
natureza humana eterna e abstraída de suas condições sociais de existência, mas sim como
o resultado de processos e dinâmicas sociais, políticas, econômicas e culturais que se
desenvolvem historicamente em estreita relação com a aparição e expansão do modo de
produção e de relações sociais capitalistas, cujo início data da aparição e desenvolvimento
do Estado Moderno. Inclusive, caso existam as dimensões dos direitos humanos, estas têm
muito menos a ver com a manifestação de uma racionalidade humana universal e muito
mais com as diferentes reações que foram se implementando nos marcos históricos dos
processos de acumulação do capital (FLORES, 2009, p. 110).

Na atualidade, podemos atribuir uma tendência combativa em relação aos direitos humanos,
agora dirigidos mais diretamente contra as consequências perversas e intencionais de um
sistema capitalista global que demonstrou seu caráter genocida e antidemocrático. As lutas
do século XXI não têm uma vocação naturalista, nem mascaram suas reivindicações sob um
"creme" universalista essencialista e abstrato. São lutas que propõem ações, reivindicações
e manifestações de resistência parciais e concretas (FLORES, 2009, p. 112).

Dentre elas, estão as lutas camponesas por salvaguardar seus conhecimentos tradicionais
coletivos na hora de produzir e distribuir bens indispensáveis à sobrevivência humana; as
lutas sindicais, que generalizam uma nova prática de denúncia e controle das faculdades
normativas que se arrogam as grandes corporações privadas, passando por cima das
garantias dos estados e dos compromissos internacionais; as lutas dos povos indígenas por
exigir seus direitos coletivos e proteger a biodiversidade; e as lutas feministas para alcançar
a igualdade real a partir da reafirmação das diferenças (FLORES, 2009, p. 112).
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Nesse sentido, Joaquín Herrera Flores (2009, p. 109) traz, em relação ao processo de
construção dos direitos humanos, uma perspectiva não muito explorada, ou até mesmo
ignorada pela formulação que trata das dimensões humanísticas: o viés combativo, opositivo
dos direitos humanos às injustiças e às desigualdades promovidas pelo modo de produção
capitalista, que, atualmente, já se difunde globalmente enquanto um modelo de produção e
de relações sociais orientado pela lógica neoliberal. Dialoga com a ideia de produção contrahegemônica elaborada por Boaventura de Sousa Santos, amparada por uma perspectiva
emancipatória de construção dos direitos humanos.

O direito à comunicação, enquanto uma normatividade surgida e desenvolvida a partir da
década de 1960, encontra-se em estreita relação com as dinâmicas sociais, políticas,
econômicas e culturais que se desenvolveram durante o processo de transformação do
capitalismo a partir de meados do século XX, e que vieram a culminar no neoliberalismo.
Desse modo, através da leitura do jusfilósofo espanhol, este direito comunicacional pode ser
compreendido enquanto uma reação a alguns dos efeitos oriundos do modo de produção
capitalista neoliberal, dentre os quais a concentração da mídia sob o poder empresarial.

É, portanto, uma normatividade delimitada e concretamente construída por agentes
inseridos em um contexto social, político, econômico e cultural específico, cujas lutas,
espaço-temporalmente circunscritas, dependem, inclusive, da existência de instrumentos
materialmente fabricados (os meios de comunicação), reclamados enquanto ferramentas de
uso coletivo, de acesso e de interesse público, e que, portanto, não devem ficar sob a
propriedade exclusiva de oligopólios e monopólios econômicos, atendendo unicamente os
objetivos e anseios do mercado.

Em outras palavras, entendemos que a normatividade sob apreço avoluma a crítica às
características tradicionalmente atribuídas aos direitos fundamentais, mormente no que diz
respeito à universalidade desses direitos e sua pertença inativa à individualidade humana,
apenas à espera de reconhecimento na qualidade de direitos humanos por algum diploma
internacional. Revela-se como um direito em processo de construção, reivindicado por
diversos agrupamentos sociais que o veem enquanto uma alternativa hábil à realidade dos
meios de comunicação social, cuja propriedade, desde o início do século passado,
permanece concentrada nas mãos de poucas empresas, e que agora, já na fase do
capitalismo financeiro, assumem a forma de corporações multinacionais.

É um direito cuja elaboração teórica se dá a partir da década de 1960, quando o oligopólio
global sobre a mídia começa a se mostrar como uma verdadeira apropriação das liberdades
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humanas de expressão e de informação pela iniciativa privada, passando a moldar, de cima
para baixo, a comunicação pública aos interesses do capital. É uma normatividade que
surge, então, em resposta a um problema concreto e contextualizado, pertencente ao
processo da globalização hegemônica, e que apenas faz sentido a partir do momento em
que os meios de comunicação de massa passam a ocupar um lugar de destaque no
cotidiano social global. Não se encontra pleno e acabado, mas sim em processo de
permanente construção pelas diversas coletividades sociais ao redor do globo.

Embora diretamente influenciado pelas liberdades individuais de expressão e de informação,
o potencial emancipatório do direito à comunicação traz em si uma crítica à apropriação
dessas liberdades humanas exclusivamente por aqueles que detém capital para investir em
sua exequibilidade por intermédio dos veículos de comunicação. Limitada ao molde
individualista que tradicionalmente enquadra os direitos humanos, a expressão, outrora
entendida como uma forma de manifestação da subjetividade humana, se torna alvo de
investimento de empresas multinacionais, convertendo-se em "liberdade de expressão
empresarial", agora voltada às práticas mercadológicas alinhadas ao projeto neoliberal.

O potencial emancipatório do direito à comunicação confronta essa perspectiva hegemônica
dos direitos humanos, pautada por um suposto universalismo e pela exclusiva atribuição de
direitos à individualidade humana, ignorando as particularidades de cada manifestação
cultural, bem como do protagonismo dos atores sociais coletivos não privados e não
estatais, mas que representam os interesses de diversos agrupamentos sociais
marginalizados pela globalização neoliberal, e que, exatamente por reunirem em si
demandas de várias expressões coletivas não prestigiadas pela mídia hegemônica, devem
ter o direito de utilizar os meios de comunicação na qualidade de emissores de conteúdo.

Sob esta perspectiva, então, compreendemos o direito à comunicação enquanto uma das
várias normatividades oriundas deste processo dinâmico de lutas históricas decorrentes das
resistências contra a violência que a manifestação neoliberal do capitalismo exerce contra
os indivíduos e os coletivos sociais (FLORES, 2009, p. 169). É, em última instância, um
direito fruto de lutas sociais que visam reerguer o ser humano ao papel de agente
protagonista da liberdade de expressão, agora, adaptada às novas condições estruturais e
tecnológicas que fundamentam e delimitam o atual contexto global.

173

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

O emprego do direito à comunicação pela Lei Orgânica de Comunicação equatoriana

Nos tópicos anteriores, analisamos o direito à comunicação com base nas produções
elaboradas por Boaventura de Sousa Santos e Joaquín Herrera Flores, por meio das quais
compreendemos esta normatividade emergente enquanto uma construção cultural de viés
contra-hegemônico reativa à concentração dos meios de comunicação social sob o poder
econômico. Neste item, analisaremos a implementação do direito à comunicação pela Lei
Orgânica de Comunicação equatoriana, considerada um dos diplomas mais desenvolvidos
no que concerne aos aspectos abordados pelo direito em comento.

Promulgada em 2008, a Constituição da República do Equador traz em seu preâmbulo
axiomas que evidenciam a preocupação com a construção de uma sociedade pautada pelo
respeito à dignidade de todas as pessoas, individual e coletivamente consideradas, bem
como pela pluralidade e pela diversidade cultural, religiosa e espiritual que caracteriza o
povo equatoriano, enaltecido como herdeiro de lutas sociais de libertação frente todas as
formas de dominação e de colonialismo que por séculos afligiu e ainda aflige a população do
Equador (EQUADOR, 2008).

Enquanto um Estado Plurinacional, o Equador enaltece reiteradamente a importância de
reconhecer e declarar os direitos dos povos originários e também daqueles historicamente
marginalizados pelas forças hegemônicas, dentre os quais estão as comunidades, os povos
e as nacionalidades indígenas, o povo afroequatoriano, o povo montubio e as comunas. O
texto constitucional prevê uma série de direitos coletivos especialmente elaborados para
esses grupos, com o objetivo de assegurar a autonomia e a visibilidade que por séculos lhes
foram suprimidas (EQUADOR, 2008).

Dentre o catálogo de direitos coletivos previsto no artigo 56 da Carta Maior, o inciso XXI
assegura aos povos autóctones que a dignidade e a diversidade de suas culturas, tradições,
histórias e aspirações reflitam na educação pública e nos meios de comunicação, garantindo
a eles o direito de criar seus próprios meios de comunicação em seus idiomas e o acesso
aos demais, sem qualquer tipo de discriminação (EQUADOR, 2008). Neste item se faz
visível a intenção constitucional de atribuir a dois importantes instrumentos de formação do
imaginário social (escola e meios de comunicação) a responsabilidade de trabalhar com
conteúdos que estimulem a reflexão sobre a cultura dos povos originários.

Mas o dispositivo avança ainda mais, assegurando aos povos indígenas o direito de criar
seus próprios meios de comunicação, o que confere autonomia e independência a esses
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povos, que poderão transmitir conteúdos sobre suas culturas, tradições, e histórias, inclusive
em sua própria língua nativa (e não necessariamente em castelhano, idioma oficial da
República do Equador). Na prática, isso significa transferir parcela do controle e da direção
da mídia a povos tradicionalmente ocultados pelos meios de comunicação, assegurandolhes visibilidade.

O texto constitucional reservou os temas relativos a Comunicação e a Informação à Terceira
Seção do Capítulo Segundo, que reúne atributos fundamentais à configuração do direito à
comunicação. Três características imprescindíveis ao desenho de tal normatividade podem
ser encontradas nos cinco itens que compõem a Seção: a dimensão individual e a dimensão
coletiva do direito à comunicação; o acesso universal às tecnologias de informação e de
comunicação; e a diversidade e pluralidade comunicacional (EQUADOR, 2008).

O artigo 16, em seu inciso I, afirma que todas as pessoas, de forma individual ou coletiva,
têm direito a uma comunicação livre, intercultural, inclusiva, diversa e participativa, em todos
os âmbitos da interação social, por qualquer meio e forma, em sua própria língua e com
seus próprios símbolos. Já o inciso II reconhece o direito ao acesso universal às tecnologias
de informação e de comunicação, pressuposto basilar para o exercício da normatividade em
análise (EQUADOR, 2008).

O inciso III do artigo 16 traz o que, a nosso ver, representa a maior inovação elaborada pela
Carta do Equador no que diz respeito à área da comunicação social: o acesso equitativo de
condições ao uso da frequência de espectro radioelétrico para a gestão de estações de
rádio e de televisão públicas, privadas e comunitárias (EQUADOR, 2008). Com isso, a Carta
assegura a distribuição equitativa das frequências de rádio entre três segmentos sociais
distintos, desestabilizando a estrutura oligopólica midiática, tradicionalmente concentrada
em poucos centros de controle empresarial.

Neste sentido, com vistas a regulamentar todas as inovações comunicacionais trazidas pela
Carta Magna, em 25 de julho de 2013 é publicada a Lei Orgânica de Comunicação
equatoriana, a qual dispõe ter como objetivo o desenvolvimento, a proteção e a regulação,
em âmbito administrativo, do exercício do direito à comunicação (EQUADOR, 2013).

Em sua parte inaugural, a lei exalta a indispensabilidade de um instrumento normativo capaz
de promover o exercício do direito a uma comunicação livre, intercultural, inclusiva, diversa e
participativa, em todos os âmbitos de interação social, por qualquer meio e forma, em sua
própria língua e com seus próprios símbolos. Salienta ser justo impedir o oligopólio e o
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monopólio, direto e indireto, da propriedade dos meios de comunicação e do uso das
frequências do espectro radioelétrico, motivo pelo qual estabelece uma distribuição
equitativa desses bens públicos entre as estações privadas, públicas e comunitárias
(EQUADOR, 2013).

Essas três espécies de estações possuem características próprias, representando
interesses diversos, no caso, o público, o privado e o comunitário. O setor público tem a
responsabilidade de transmitir ao telespectador um conteúdo amparado pelos princípios que
norteiam a Lei Orgânica de Comunicação; o setor privado, representante do mercado,
possui mais liberdade se comparado ao anterior, ainda que deva obediência aos deveres
atribuídos à comunicação audiovisual; o setor comunitário, por sua vez, é composto por
povos, nacionalidades e organizações sociais, sendo responsável por transmitir a voz de
coletividades historicamente ignoradas pela mídia hegemônica.

Com relação à divisão do espectro radioelétrico, os artigos 105 e 106 do diploma legal
dispõem que as frequências televisivas de sinal aberto serão equitativamente divididas em
três partes: 33% para meios públicos, 33% para meios privados, e 34% para meios
comunitários (EQUADOR, 2013). Disso resulta que fração significativa dos canais de
televisão deverá ser gerida por segmentos sociais historicamente alheios à prestação de
atividades comunicacionais de larga escala.

O texto legal visa, portanto, redistribuir equitativamente entre aquelas três estações o uso
das frequências radiodifusoras. Com isso, o diploma afronta uma das principais
consequências orquestradas pelo projeto neoliberal, qual seja o empoderamento e a vasta
disseminação dos monopólios e oligopólios empresariais que se impõe sobre os mais
diversos setores adstritos não apenas à iniciativa privada, como também aos serviços de
cunho público e social, dentre os quais se encontra a comunicação social.

Estabelecer a redistribuição equânime das frequências de espectro radioelétrico significa
desestruturar completamente, ainda que de maneira progressiva, o sistema radiodifusor já
posto. A partir de uma nova divisão igualitária entre os três setores acima mencionados, o
público, o privado e o comunitário, um novo perfil radiodifusor poderá ser desenhado em
território equatoriano, resultando em uma radiodifusão gerida e direcionada por atores
sociais distintos, e não apenas por aqueles de cunho estritamente mercadológico, como
comumente tem ocorrido após as investidas neoliberais por entre os países do Sul global.
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Pelas exposições aqui feitas, entendemos que a Lei Orgânica de Comunicação apresenta
um texto de caráter essencialmente inovador e contestador da situação oligopólica que se
impõe sobre os meios de comunicação social. Fruto do Estado Plurinacional equatoriano,
visa trazer à lume segmentos sociais ocultados ou distorcidos pelos instrumentos da mídia
hegemônica, isso por meio da concessão de 34% do uso das frequências de espectro
radioelétrico às estações comunitárias, representantes de segmentos sociais historicamente
ocultados ou estigmatizados pela mídia hegemônica.

Mediante esta inovação, a lei equatoriana não apenas confere uma oportunidade concreta
de livre expressão aos povos invisibilizados, como também proporciona ao telespectador
real possibilidade de escolha entre programas variados. Tradicionalmente concentrado por
grupos empresariais, agora o serviço de radiodifusão de sons e imagens pode ser
equitativamente redistribuído entre setores diversos, transformando o que anteriormente era
uma única versão da realidade em várias lentes pelas quais enxergar o mundo.

Conclusão

Neste estudo, buscamos esclarecer e analisar alguns aspectos que caracterizam o direito
fundamental à comunicação, cujo reconhecimento faz-se imperativo em função da divisão
profundamente desigual dos meios de comunicação social entre os setores estatal, público e
privado, com evidente vantagem atribuída a esta última parcela, gestora de um oligopólio
comunicacional cujo domínio se estende em âmbito global, regional e local.

Com base em Boaventura de Sousa Santos, evidenciamos o potencial contra-hegemônico e
emancipatório da normatividade comunicacional, entendida como um instrumento em prol
das ações desempenhadas pelos agentes integrantes do cosmopolitismo subalterno e
insurgente, uma das vertentes da globalização contra-hegemônica. Entendemos que seu
intento redivisor da propriedade midiática e revelador das realidades ocultadas pelo
neoliberalismo tem o condão de auxiliar no processo de luta contra os efeitos produzidos
pela globalização hegemônica.

Já a fundamentalidade desta normatividade foi analisada a partir de Joaquín Herrera Flores,
que considera os direitos humanos não como atributos intrínsecos ao ser humano, à espera
passiva de reconhecimento por algum este estatal, mas enquanto processos que se
desenvolvem em estreita relação com o capitalismo, agindo e reagindo a cada uma das
fases desse modo de produção. Assim, destacamos o direito à comunicação como uma
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normatividade reativa à realidade comunicacional moldada pelo capitalismo neoliberal, em
papel de enfrentamento à concentração midiática e à programação mercadológica.

Buscando amparo nas formulações acima traçadas, analisamos as inovações trazidas pela
Lei Orgânica de Comunicação equatoriana, cujo conteúdo implementa os axiomas da
normatividade comunicacional sob apreço, que busca garantir o acesso dos cidadãos e suas
organizações coletivas aos meios de comunicação de massa, na condição de gestores,
produtores e transmissores de conteúdo. Em suas disposições, a Lei prevê a redistribuição
equitativa das frequências radioelétricas entre três segmentos, o público, o privado e o
comunitário, de modo a garantir às populações historicamente invisibilizadas a possibilidade
de disseminar um conteúdo fiel às suas próprias perspectivas e interesses.

Entendemos que esta medida contribui para que a decisão sobre a formatação do conteúdo
comunicacional não mais se concentre sob o poder de grupos econômicos, mas que seja
compartilhada entre segmentos diferenciados, cada qual com suas próprias prioridades e
interesses. Pautando-se por essa nova forma de distribuição de canais e estações de
mídia,o país equatoriano confere voz às coletividades historicamente ocultadas pelo sistema
hegemônico, contribuindo para a implementação e disseminação do direito à comunicação.
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Resumo:
Ao passo que a nova configuração da conjuntura cultural de comunicação do Ocidente,
endossado pelos tensionamentos encaminhados no ambiente da UNESCO desde a década de 70
– que vem ganhado fôlego com os debates sobre uma Nova Ordem Mundial da Informação e da
Comunicação (NOMIC) –, a humanidade se depara com entraves no debate destes quesitos.
O presente trabalho vem no sentido de fazer uma comparação direta do âmbito da Declaração
dos Direitos Humanos com a situação concreta com o advento das novas tecnologias,
especialmente com os relatos dos casos dos últimos anos: Wikileaks (Julian Assange), Snowden
(Espionagem), Pirate Bay (Site) e afins. O mundo e os governantes ainda não estão preparados
para esta nova dinâmica que tem nos servidos tanto para o bem geral como para entraves Éticos.
Palavras Chave: Globalização, Direito à comunicação, Novas Tecnologias
1. Introdução
O presente trabalho vem tratar dos impactos que a nova conjuntura cultural vem traduzindo
para as demandas comunicativas da sociedade. A sociedade, nessa nova dinâmica da
Globalização, está comprometida com a liberdade de expressão. Está, também, cada vez mais
acostumada com o fluxo de receber e enviar informação sem interferencias. A globalização,
devido a expansão de multinacionais e da imprensa, foi alavancada pelo usufruto das novas
tecnologias da informação e comunicação, em foco aqui: a Internet. Decorre que a vontade de
interação, das variadas maneiras e para diversos fins, ainda não é um direito pra todos, mesmo
que esta tecnologia esteja disponível para muitos – ela ainda tem suas imperfeições, desde no
sentido de governança até no sentido de segurança.
Historicamente houve muitas oportunidades de alguns países ocidentais para conseguir
conquistar direitos sociais. Hoje temos os embates por direitos e diretrizes no ambiente da
Organização das Nações Unidas, mais especificamente no ambiente da UNESCO que é a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Nesta tem sido o
ambiente para canalizar as demandas sociais, que a ONU ou os Países desenvolvidos que tem
um papel de liderança, mas que tem deixado de lado. Muitas vezes a ONU tem considerado de
bom tamanho a simples ocorrência de tecnologia de informação (Televisão, Rádio e etc). Mas isso
não exatamente significa que este País está satisfeito com a capacidade comunicativa em se
tratando de Educação, Cultura, identidade nacional e até mesmo soberania cultural. A ONU
passará a ser ambiente para o que chamamos da Nova Ordem Mundial para a Informação e
Comunicação, onde Jean D’Arcy e Seán MacBride serão grandes lideranças para a longa e
progressista caminhada pelo direito de comunicar-se. A repercussão disto foi muita resistência
nessas audiências deliberativas e com o passar do tempo houve a invasão das inovações
tecnológicas da comunicação no debate dos direitos da comunicação. Isso destrinchou em outros
formatos e outras questões a serem pautadas já que a internet foi alvo de novos problemas
concretos e também problemas futuros possíveis. Podemos citar os vazamentos seletivos (auge
em 2010) que o site Wikileaks, idealizado por Julian Assange e equipe, sobre a embaixada
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americana, crimes de guerra e crimes políticos de vários Países em todo o mundo. Isso repercutiu
de tal forma que o Senado americano³ passou a mobilizar uma legislação que consiga abranger
crimes externos ao seu País. Mas que comprometa ações que interfiram o seu País. Da mesma
maneira os EUA ficaram bastante preocupados quando Edward Snowden⁴, divulgou informações
(2013) internas descobertas no ambiente de seu trabalho sobre a intenção de espionar países
através da vigilância da Internet. Lembrando que isso se dá facilmente pelo fato de muitos
provedores e a governança da internet está localizada nos EUA. Será muito relevante abordar o
site Pirate Bay, que tem sido amplamente perseguido criminalmente, inclusive em conjunto com a
pressão dos lobbies da indústria cinematográfica – e cultural – de Hollywood. A pressão foi
tamanha para este site, que disponibilizava filmes, seriados e diversas entre outros, que a
jurisdição Sueca abriu um processo e penalizou os integrantes criadores do site. É muito nítido no
decorrer do trabalho que a sociedade global e os governantes ainda não estão preparados para
esta nova dinâmica. Mesmo que a mesma tem nos servidos para o bem geral (quando
entendemos que manter a comunicação livre é algo necessário), mas também uma abertura para
repensar os problemas causados por uma liberdade exagerada sem regulamentações podem
causar entraves no ambiente da Ética compartilhada. Falando sobre Ética e os impactos na
humanidade que sofremos e poderemos sofrer, é relevante relembrar o que Martin Heidegger,
renomado pensador Alemão, escreve sobre o possível rumo existencial e condição geral que a
humanidade estará condicionada:
Quando a tecnologia e o dinheiro tiverem conquistado o mundo; quando
qualquer acontecimento em qualquer lugar e a qualquer tempo se tiver
tornado acessível com rapidez; quando se puder assistir em tempo real a
um atentado no ocidente e a um concerto sinfônico no Oriente; quando
tempo significar apenas rapidez online; quando o tempo, como história,
houver desaparecido da existência de todos os povos, quando um
desportista ou artista de mercado valer como grande homem de um povo;
quando as cifras em milhões significarem triunfo, – então, justamente
então — reviverão como fantasma as perguntas: para quê? Para onde? E
agora? A decadência dos povos já terá ido tão longe, que quase não terão
mais força de espírito para ver e avaliar a decadência. (HEIDEGGER,
1953, Introdução à Metafísica).
Nisto profetizado, pois como sabemos, a tecnologia desenvolveu de tal forma que
deformou existencialmente o homem, percebemo no hoje, aqui e agora, que precisamos analisar
e investigar os rumos que os nossos meios de comunicação podem acarretar para nosso
tradicional direito de se comunicar em respeito concomitante à nossa identidade e liberdade
__________________________

³ Joe Lieberman, apresentou uma proposta de lei que poderia bem ser republicana, apesar de o mesmo já
ter sido membro do partido Democrata. O seu projeto tenta, de maneira resumida pelo Correio: aumentar o
controle estatal da Internet, dando poderes ao presidente de, inclusive, desligar a Internet em situação de
ataque.
⁴ Analista de sistemas, ex-administrador de sistemas da CIA e ex-contratado da NSA. Tornou públicos
detalhes de vários programas que constituem o sistema de vigilância global da NSA americana.
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individual e coletiva.
2. Breve histórico dos ordenamentos e direitos relativos à comunicação
É importante fazer uma comparação do modo em que as diversas sociedades Ocidentais
encararam, e vem tratando as demandas de suas sociedades e de épocas específicas nos
quesitos da reivindicação e conquista de suas liberdades e consequente institucionalização no
âmbito jurídico. Isso, para haver uma compreensão qualificada da sociedade globalizada do
século XXI e com a relação que o uso da Internet tem causado na civilização atual. Principalmente
da parte da Inglaterra, França, Estados Unidos da América, que historicamente conquistou direitos
sociais na medida em que jaziam um modelo monárquico e/ou repressor específico. Estas
grandes potências econômicas em suas respectivas épocas se tornaram grandes influências para
serem referência. Para que então na recém formada Organização das Nações Unidas, no após a
Segunda Guerra Mundial, haja um entendimento coletivo – ressaltando a grande influência das
grandes potências para liderar e direcionar as deliberações – que pretenda ser o mais global e
abrangente possível. Nisso posto, a conjuntura atual para um consenso mais legítimo sobre os
Direitos que a ONU tem conseguido abarcar nos vários continentes e Países, tem acarretado
alguns tensionamentos no ambiente organizativo da UNESCO e de grupos entusiastas com as
causas do Direito da Comunicação e afins. Então, fica nítida a necessidade do retorno ao passado
histórico.
2.1 Antes da existência da ONU
Na Inglaterra se iniciou a trajetória dos direitos à informação e à comunicação em 1215, o
Rei João Sem Terra outorgou a Magna Carta Libertarium. Esta foi a “crisálida ou o modelo
imperfeito das constituições anteriores” (FERREIRA, 1997). Isso só foi possível graças a uma
articulação dos Barões e Bispos da Inglaterra. Assegurou gratuidade para fornecimento de
informações e “reconhecimento da necessidade do conhecimento ou informações e da
imperiosidade do dever de informar/prestar informações aos interessados.” (FERREIRA, 1997)
Importante fato pois muitas pessoas não tinham condições para pagar alguns serviços, ficando ao
Estado a atribuição de serviços imprescindíveis. Desde esta Magna Carta até meados da
Revolução Francesa, a Inglaterra permeou por algumas conquistas emblemáticas e mais
estruturadas. Aconteceu a aprovação da Bill of Rights em 1628, Bill os Rights de 1689, o Licensing
Act em 1695 e em 1776, a Virginia’s Bill os Rights em 1776. Respectivamente sucederam muitas
conquistas, como: acesso à informação de aplicação de penas em detenção e razões e prestação
de informação do governante para a população em casos de atos que prejudiquem o povo. No
seio do Parlamento já nasce um embrião para o que hoje consideramos para alicerce da liberdade
de expressão: “Apenas o Parlamento poderia restringir ou questionar os debates e
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encaminhamentos” (Artigo 8 da Bill of Rights 1689). Num contexto onde a aristocracia das
finanças tinham o hobby de folhetins, novelas por correspondência e etc. Os monarcas pararam
de controlar, censurar e a reprimir conteúdos subversivos à religiosidade e política da época. Foi
então na Inglaterra que a liberdade de imprensa foi tomando forma e manteve o status de mãe
dos direitos individuais. Virgínia, colônia americana da Inglaterra foi um local experimento para a
positivação jurídica advinda dos ideais iluministas e contratualistas em John Milton, Francis
Bacon, John Locke e outros. Os legisladores constituintes deste Estado afirmaram a liberdade de
expressão através da imprensa – apesar de a imprensa periódica ainda ser vista pelos intelectuais
do século XVII como assunto plebeu e que este não tinham suficiente dignidade para críticas
(FERREIRA, p.121-122).
A França foi um importante local para universalizar alguns direitos, já que o intuído de
muitos entusiastas parisienses e o próprio Napoleão – apesar do uso perverso de ideologias
libertárias – foi o de expandir os direitos pela Europa. Enquanto em Virgínia houve a afirmação da
imprensa, na França abrangeu o pensamento como um todo. Isso é visto nesta citação: “Ninguém
pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação
não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei” (Artigo 10 Declaração dos Direitos do Homem
e do Cidadão). Após esta declaração que faz jus à liberdade de consciência e de crença e
também o direito à liberdade de manifestação, os constituintes superaram os de Virgínia, quando
implementaram na Declaração no artigo 11 a liberdade de publicação, especificando ainda mais a
anterior liberdade de imprensa. Após a Declaração, houve a Assembleia Nacional Constituinte de
1791. Garantiu a liberdade dos cidadãos de se reunirem, de petição e ao direito da pessoa à
informação e à comunicação. Entende-se que a “liberdade de reunião é liberdade condição para o
exercício de outras liberdades: de manifestação do pensamento, de expressão de convicção
filosófica, religiosa, científica e política, e de locomoção.” (FERREIRA, 1997).
Após a Revolução Francesa, a Vírgínias Bill of Rights foi positivada na Constituição dos
EUA. Num caráter jusnaturalista e fazendo triunfar as ideias liberais junto com a França, foi assim
então firmado o princípio da liberdade de imprensa.
A história que precede à formatação das Organizações das Nações Unidas foi um tempo em que
percebeu-se a corruptibilidade de governantes para aparelhar e usufruir dos meios de
comunicação. Na 3ª sessão Ordinária (1948), a ONU proclama a Declaração Universal dos
Direitos do Homem, dispõe em seu artigo 19: “Todo homem tem direito à liberdade de opinião e de
expressão, direito este que inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar,
receber, e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de
fronteiras”, afirmando acima, a liberdade ativa de dizer com o direito passivo de receber.
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2.2 Surgimento da ONU e a revolução na UNESCO
Muitas controvérsias foram expostas e colocadas nos ambientes das audiências públicas e
situações internas da ONU. Gradativamente se concentrando no ambiente da UNESCO – já que
enfatizava assuntos acerca o desenvolvimento e comunicação. Os problemas anteriores, os do
direcionamento do fluxo de informação pelos empreendimentos ligados à indústria das imprensas,
agora continuam no mesmo sentido quanto os dos donos e integrantes dos lobbies dos satélites,
rádios e etc. O pensamento tradicionalizado era o de que se houvesse padrões mínimos de
quantidade de tecnologia e findasse a necessidade do debate sobre a capacidade comunicativa
de uma nação, o direito de usá-lo, por vezes por empresas internacionais muito fortes, somado a
necessidade de soberania cultural, fez com que entusiastas e integrantes da UNESCO
reivindicasse um outro viés para o “direito de comunicar-se”. Em 1969, o francês Jean D’Arcy usa
pela primeira vez o termo ao afirmar:
Virá um tempo em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos terá de
englobar um direito mais amplo do que o direito do homem à comunicação,
colocado há 21 anos no Artigo 19. Trata-se do direito do homem de comunicar-se.
Este é o ângulo a partir do qual o desenvolvimento futuro das comunicações terá
de ser considerado, se se desejar seu total entendimento (SIOCHRU, 2005).

Após a incorporação da UNESCO do conceito de fluxo de informação livre e equilibrado
em superação do antigo conceito de liberdade de informação – sendo este caracterizado pelo
tráfego unilateral de informações –, a UNESCO em decisão de sua Conferência Geral de 1976,
estabeleceu a Comissão Internacional de Estudos de Problemas da Comunicação (Comissão
MacBride), liderada pelo Seán MacBride. Esta Comissão apresentou o Relatório Many Voices One
World:
As necessidades de comunicação em uma sociedade democrática devem ser
atendidas com a ampliação de direitos específicos, tais como o direito de informar
e ser informado, o direito à privacidade, o direito de participação na comunicação
pública – todos estes elementos de um novo conceito: o direito de comunicar-se.
Ao desenvolvermos o que pode ser chamado de uma nova era de direitos sociais,
sugerimos que todas as implicações do direito de comunicar-se sejam mais
exploradas (SIOCHRU, 2005).

O Reino Unido e consequentemente, os EUA saíram da UNESCO em repúdio aos
encaminhamentos internos. Ao mesmo tempo que em época de Guerra fria, uma ofensiva dos
EUA foi feito em conjunto com os lobbies e setores privados de mídia. Alegou-se que os países
subdesenvolvidos queriam impor o controle da mídia pelo Governo e suprimir a liberdade de
imprensa – o que realmente acontecia. Foi um ótimo pretexto e retórica em favor dos lobbies.
Todo este debate e entusiasmo por reivindicar um novo olhar sobre a lógica contemporânea
colocada pela elite do Ocidente na ONU acerca da garantia dos direitos à comunicação, veio a ser
chamado posteriormente de Nova Ordem Mundial da Informação e Comunicação (NOMIC).
Depois de muita resistência interna a NOMIC perdeu espaço de sua formatação original até 1987.
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“Com a adoção da Nova Estratégia de Comunicação”, com o novo diretor-geral da UNESCO,
Federico Mayor em 1989, ela foi praticamente arquivada” (SIOCHRU, 2005). Os entusiastas da
NOMIC continuaram e, em alguns aspectos, tornaram-se mais fortes. Os argumentos continuaram
aparecer superficialmente em novos apelos – agora fora dos governos – pelos direitos da
comunicação. Ela deve pautar a democratização da mídia e das comunicações em vez de
conduzida pelos Estados. A MacBride Round Table⁵. Trouxe novos agentes da sociedade civil e
temáticas novas: Acesso, apoio aos independentes, regulação da mídia, Cross-ownership,
Censura comercial, Vigilância, copyrights e patentes:
Nos anos 90, diversas coalizões se formaram e foram tomadas iniciativas para
atender à demanda maior que estiveram na base de muitas dessas questões,
dentre elas a Carta de Comunicação dos Povos e a Plataforma pelo Direito à
Comunicação. Muitas conferências e encontros com difusão foram realizados para
reunir as várias tendências e promover acordos internacionalmente. Pouco a
pouco, surgia um novo grupo constituído pela sociedade civil, mas de uma
perspectiva diferente e beneficiando-se da experiência história e da prática efetiva.
Muitos desses grupos se uniram em outubro de 2001 na Campanha pelos Direitos
de Comunicação na Sociedade da Informação, a Campanha CRIS, no início de
uma outra arena de lutas pela governança global – a Cúpula Mundial da
Sociedade da Informação (SIOCHRU, 2005).

3. Deliberações e Entraves
Desde a conquista de direitos humanos na Inglaterra monárquica até a Declaração
Universal dos Direitos do Homem, muitas ideias e anseios foram motor de tensionamento para
positivar jurisprudências diversas. A sociedade muda. Alguns Países passam a ter mais domínio
que outros, a tecnologia é inovada, usufruída e dominada sequencialmente por Países específicos
historicamente. Isso tudo só pode traduzir em grupos diferentes de Países que determinam os
direitos e também que caracterizam a maneira que essas jurisprudências têm de ser. Determina a
capacidade de colaborar para tal, ora com credibilidade ou não, ora com legitimidade ou não.
Após os atritos – necessários – expostos no ambiente da UNESCO, muitos entusiastas, grupos de
interesse e governantes – que almejam ter papel de liderança para abranger tantas demandas
acumuladas que tem sido amplamente reivindicadas – passaram a articular audiências que
consigam apreender os anseios de Países fora do eixo tradicional das deliberações internacionais.
A União Internacional de Telecomunicações liderou o evento ligado a ONU, a Cúpula Mundial
__________________________
⁵ Os envolvidos – principalmente organizações de jornalistas e alguns acadêmicos – continuaram a debater
na MacBride Round Table, com encontros anuais entre 1989 e 1999, trazendo novos agentes da sociedade
civil para a discussão (SIOCHRU,2005).
⁶ Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números. é uma entidade sem fins lucrativos,
subordinada ao Governo dos Estados Unidos, responsável pela alocação do espaço de endereços do
Protocolo da Internet (IPv4 e IPv6), pela atribuição de identificadores de protocolo, pela administração do
sistema de nomes de domínio de primeiro nível genéricos (gTLDs) e com códigos de países (ccTLDs),
assim como as funções de gerenciamento do sistema de servidores-raiz (http://www.icann.org.br/new.html).
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sobre a Sociedade da Informação (CMSI). O maior desafio foi convencer os EUA a abandonarem
a posse do ICANN⁶. Houve muita resistência. Assim como a mídia internacional vem retratando as
referidas repercussões. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos deixou claro que
pretende manter o controle dos root servers da Internet por tempo indeterminado:
Em uma inversão de marcha se preocupar, o Departamento de Comércio dos EUA
(DOC) deixou claro que pretende manter o controle de servidores raiz da Internet
indefinidamente. Foi devido a abandonar esse controle em setembro de 2006,
quando seu contrato com o organismo de controlo ICANN terminou
(http://www.theregister.co.uk/2005/07/01/bush_net_policy).

No ambiente da CMSI, surgiram ideias mais radicais sobre. E foram as que apoiaram uma
abordagem de sociedade civil para a Governança da Internet. A Cúpula modificou o formato e
propostas. O Fórum Internacional da Governança (IGF) supunha ter uma articulação mais efetiva
por ser multissetorial para discussão de políticas em aspectos de Governança da Internet. Sobre a
Governança da Internet:
Reafirmamos os princípios enunciados na fase de Genebra da CMSI, em
dezembro de 2003, no sentido de que a Internet evoluiu para um recurso global
disponível para o público e que sua governança deveria constituir uma questão
central da agenda da Sociedade da Informação. A gestão internacional da Internet
deve ser multilateral, transparente e democrática, com a plena participação dos
governos, do setor privado, da sociedade civil e das organizações internacionais.
Ela deve assegurar uma distribuição equitativa de recursos, facilitar o acesso de
todos e garantir um funcionamento estável e seguro da Internet, levando em
consideração o multilinguismo (http://cgi.br).

Solicitou-se ao Secretário-Geral da ONU que, em um processo aberto e inclusivo,
convoque, no segundo trimestre de 2006, uma reunião do novo fórum para um diálogo
multissetorial sobre políticas. O mandato do Fórum é:
a) Discutir questões de políticas públicas relacionadas aos elementos-chave da
governança da Internet, a fim de promover a sustentabilidade, robustez,
segurança, estabilidade e desenvolvimento da Internet. b) Facilitar o diálogo entre
os órgãos que lidam com diversas políticas públicas internacionais transversais e
relacionadas a Internet, bem como discutir questões que não se inserem no
escopo de nenhum órgão já existente. c) Interagir com as organizações
intergovernamentais apropriadas e com outras instituições nos assuntos de sua
competência. d) Facilitar o intercâmbio de informações e de melhores práticas, e,
nesse sentido, considerar a plena utilização dos conhecimentos da comunidade
acadêmica, técnica e científica. e) Aconselhar todos os grupos de interesse a
propor formas e meios de acelerar a disponibilidade e acessibilidade da Internet no
mundo em desenvolvimento. f) Fortalecer e aprimorar o engajamento das partes
interessadas nos mecanismos existentes e/ou futuros de governança da Internet,
em especial nos de países em desenvolvimento g) Identificar as questões
emergentes, chamando para elas a atenção dos órgãos competentes e do público
em geral, e, quando necessário, fazendo recomendações. h) Contribuir para a
capacitação em governança da Internet nos países em desenvolvimento,
inspirando-se plenamente em fontes locais de conhecimento e experiência. i)
Promover e avaliar, de forma permanente, a concretização dos princípios da CMSI
nos processos de governança da Internet. j) Discutir, entre outras, as questões
relacionadas com os recursos críticos da Internet. k) Ajudar a encontrar soluções

187

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

para as questões decorrentes do uso e do mal uso da Internet, aquelas de
particular interesse para os usuários do dia a dia (http://cgi.br).

No decorrer das variadas problemáticas acerca dos problemas da governança da internet e
os problemas antigos acumulados que ainda não conseguem ser solucionados apenas em
debates e deliberações no âmbito da ONU, ainda foram expostos problemas internacionais muito
graves. Tal feito por um técnico agente da NSA. O agente – recentemente asilado em Moscou –
Edward Snowden expôs publicamente para a imprensa internacional o interesse de grupos
políticos e empresariais da prática de espionagem em contexto mundial para fins obscuros. Tal
relato ainda foi amplamente repercutido após a Presidente do Brasil, Dilma Roussef veicular tal
feito ao abrir o debate da 68ª Assembleia Geral da ONU:
Recentes revelações sobre as atividades de uma rede global de espionagem
eletrônica provocaram indignação e repúdio em amplos setores da opinião pública
mundial. No Brasil, a situação foi ainda mais grave, pois aparecemos como alvo
dessa intrusão. Dados pessoais de cidadãos foram indiscriminadamente objeto de
interceptação. Informações empresariais – muitas vezes, de alto valor econômico
e mesmo estratégico – estiveram na mira da espionagem. Também
representações diplomáticas brasileiras, entre elas a Missão Permanente junto às
Nações Unidas e a própria Presidência da República tiveram suas comunicações
interceptadas. Imiscuir-se dessa forma na vida de outros países fere o Direito
Internacional e afronta os princípios que devem reger as relações entre eles,
sobretudo, entre nações amigas. Jamais pode uma soberania firmar-se em
detrimento de outra soberania. Jamais pode o direito à segurança dos cidadãos de
um país ser garantido mediante a violação de direitos humanos e civis
fundamentais dos cidadãos de outro país (http://www2.planalto.gov.br/acompanheo-planalto/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republicadilma-rousseff-na-abertura-do-debate-geral-da-68a-assembleia-geral-das-nacoesunidas-nova-iorque-eua).

Criado em 2013 NET Mundial (Encontro Multissetorial Global sobre o futuro da governança
da internet), ele foi capaz de articular um encontro com variados setores a fim de deliberar
questões internacionais e nacionais. Da parte nacional o que foi inovador foi a divulgação do
Marco Civil Regulatório da Internet, em que se propõe regular o uso da Internet no Brasil. Da parte
de políticas internacionais, não houve um consenso sobre a Neutralidade da Rede, mas muitos
princípios foram acordados, tais como: “Liberdade de Expressão, Liberdade de Associação,
Privacidade, Acessibilidade, Liberdade de informação e de acesso e Desenvolvimento”
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm).
4.Subversão e possíveis soluções
Para um bom entendimento sobre o impacto que as novas tecnologias da informação e
comunicação vem causando na sociedade, já globalizada, foi necessário fazer uma exposição
duma sociedade em um mundo sem essas tecnologias. Também se fez necessário uma
compreensão da presença e influência que a reivindicação da comunicabilidade que está para
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delinear o formato dos regimes governamentais. Isso se deu e se dá em todas as sociedades, ora
no czarismo, ora no Egito, ora no ocidente que recebe diretrizes de interesses de potências
mundiais acerca os moldes para a governança da Internet. A Internet não é um caso tão diferente
dos casos antigos. Ocorreram tempos em que subversão era imprimir um folhetim ou ser colunista
em algum jornal parisiense nos tempos de revolução da França. Foi um padrão, num primeiro
momento ser censurado. Mas após isso o acesso à técnica causar tanto caos e inserção na rotina
das pessoas, que muitas vezes as classes que consomem informação, não querem deixar de
poder receber ela com qualidade, liberdade e em sua integridade. Esse foi o caso de onde surgira
a Bill of Rights para abranger este fim. Uma elite que deseja ler novelas (singelas novelinhas). Daí
fica uma pergunta: quando teremos uma elite ou um grupo com coesão de grupo e caráter de
grupo para ter o poder de reivindicar a liberdade no âmbito da internet? Só assim conseguiremos
conquistar algo? Qual a metodologia para chegar a este fim? Parece que só vamos descobrir isso
na prática e com o tempo do desenrolar dos tensionamentos progressistas.
Por isto mesmo, cabe aqui pontuar alguns casos recentes consequentes de entraves jurídicos e
ideológicos. As repercussões disso ainda são obscuras por estarmos imersos neste momento que
ainda está refletindo o impacto que as novas tecnologias estão causando na opinião de
governantes, condutas de grandes empresas de marketing e informação, sociedade civil
organizada e a desorganizada – que são as massas que solicitam serviços diversos –, e,
principalmente, as lideranças loteadas em entidades poderosas como a ONU, entidades de
Direitos Humanos e associações atreladas ao Software Livre e Direitos de Comunicação.
O maior problema que podemos enxergar sobre uma contrapartida para usuários de
internet e todos aqueles que querem se comunicar, se dá na medida em que fica aparente uma
exposição de algum ponto negativo na rotina de uso destes serviços. Quando Snowden denunciou
a espionagem ou até mesmo quando o Paypal e Amazon negaram seus serviços ao Wikileaks, foi
um momento de exposição de um mal latente na vida dos usuários. Ou é verdade que na primeira
vez que você conectou a internet em sua casa você leu os termos de uso e pesquisou sobre os
direitos do usuário sobre a internet e os sites que você navega? A internet é realmente um mar a
ser navegado, no sentido de que ninguém sabe ou quer saber sobre a sua jurisdição,
funcionamento de sua tecnologia e muito menos quem são os donos dela. Afinal, desde sua
popularização nos meios de hacker e programadores, a ideologia compartilhada é a sua
desenvolvida capacidade de horizontalidade, anarquia e liberdade. Mal saberíamos que existem
donos, regras a serem impostas sem nossa consulta efetiva. Tal anarquia e liberdade nada mais
seriam o motor para que recentemente chegarmos ao índice que supera mais de 3,5 bilhões de
usuários das redes (http://www.internetworldstats.com/stats.htm). A liberdade demasiada sempre
foi um indício de algum grupo econômico que pode usar para algum lucro garantido futuro. Agora
que temos “todos” utilizando e muitas vezes dependentes com estes serviços, já podemos regular
e lucrar com isso.
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Afinal quem são os donos da internet?:
O mais importante é entender que a Internet se trata de uma rede de redes. Isso
significa dizer que não há um ponto concentrador, como “a grande rede que todos
têm que acessar”, mas sim um conjunto de comunicação geograficamente
distribuído que interliga vários pontos de comunicação. Esse é o grande segredo:
quando eu envio uma informação, eu não tenho a menor ideia do caminho que ela
deve seguir, nem mesmo as aplicações têm. Só tenho dois dados: endereço de
saída e endereço de destino (acompanhados das respectivas portas), e o caminho
a ser percorrido é decidido na hora em que realizamos um “salto” na rede. Assim,
quando acessamos um site como o UOL, por exemplo, realizamos a seguinte
sequência de conexões de maneira resumida: Minha rede doméstica -> Rede do
meu provedor -> Rede do provedor UOL -> Rede interna de serviços do UOL ->
Servidor que contém a informação do UOL (http://www.eduardosan.com).

Nisso explanado, fica clara a característica da internet. Percebemos que para manter o
funcionamento da mesma, ela depende de muitos outros detentores do serviço, ele não é
centralizado. Isso muda a característica histórica do direito de comunicação onde era mais fácil
perceber a centralidade da detenção do poder, seja ele jurídico ou seja ele do empreendimento
midiático. Mas isso não exclui a capacidade de poder de um para todos, o ICANN, como dito
antes da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, ainda é matéria a ser tratada nos debates
mundiais sobre a governança da internet.
A internet vem sendo alvo da maioria dos acontecimentos mundiais: revoluções,
intolerância, associação de pessoas para vários fins, encontros de casais e etc; faz parte da vida
de bilhões de seres humanos. Um caso emblemático foi o surgimento dos “Anonimous”. Desde a
mobilização em massa de nerds, hackers, programadores, fãs de animes, filmes e etc, no site
“4chan” a cultura dos memes⁷ foi uma espécie de boom da nova estética para enunciar uma ideia
de maneira que seja viralizada⁸. Os usuários anônimos no 4chan estavam tão habituados a serem
assim e se comportarem de maneira livre que além de fazerem sátiras com Otakus, com
quaisquer temas que achassem interessantes, passaram a abordar sobre fanatismos, e a bola da
vez foi a Cientologia⁹. Desde que isto aconteceu, a seita entrou com recursos jurídicos devido a
exposição satírica da mesma, e isso gerou uma guerra virtual, já que os usuários do site eram
anônimos, se sentiram livres para continuar e aumentar a quantidade de sátiras. Por fim a
situação ficou tão insustentável e o sentimento de pertença do grupo pela causa da liberdade de
expressão foi tão forte que quando a Cientologia inaugurou uma construção da mesma, os
“Anônimos”, hoje conhecido como os “Anonimous” saíram da Internet e foram com máscaras do
personagem Guido Fawkes, personagem principal do “V for Vendetta” e se colocaram frente ao
evento em protesto.
__________________________
⁷ Uma importante característica de um meme é poder ser recriado ou reutilizado por qualquer pessoa.
⁸ Conteúdos que acabam sendo divulgados por muitas pessoas e ganham repercussão na web
(http://www.ebc.com.br/tecnologia/2012/11/o-que-e-viral).
⁹ Conjunto de crenças e práticas relacionadas criado por L. Ron Hubbard, começando em 1952, como
sucessor ao seus sistemas de auto-ajuda chamado Dianéticas. Hubbard caracterizou a Cientologia como
religião e em 1953 incorporou a Igreja da Cientologia em Camden, Nova Jersey (Melton, J. Gordon, 1992).
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Figura 1 – Protesto dos Anonimous

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Anonymous_Scientology_9_by_David_Shankbone.JPG

Com o tempo a “ideia-grupo” foi tão bem recebida que o mote “We are Anonimous” tomou frente
para muitas causas da liberdade de expressão no mundo – se tornando uma ideia coletiva, o
“meme que foi viralizado”. Inclusive o caso Wikileaks, após o corte de serviços das empresas dos
servidores, os Anonimous que se organizaram para danificar os servidores destas empresas. Se
tornou uma coisa incontrolável, sem lideranças, horizontal e com uma causa compartilhada: a
liberdade de expressão a todo custo – claro que muitas vezes o conceito Anonimous foi usado
politicamente para outros fins e visões políticas de outros agrupamentos.
Outros casos muito relevantes na atualidade foi o da inauguração do Partido Pirata. Foi fundado
em 2006 na Suécia. A Suécia foi privilegiada pelo uso de internet banda larga durante muitos
anos. Só depois de muitos anos que o mundo passou a ter esta qualidade de serviço de maneira
mais popularizada. Mas o impacto que este serviço de qualidade em sua popularização foi
refletido de maneira diferente na Suécia, que já estava com sua população habituada com o uso
rotineiro da internet para fins diversos e muito interessantes. A realidade era outra, e a cultura
deste País também. Já possui uma outra desenvoltura nos quesitos de liberdade. Ao mesmo
tempo que surgira o Partido Pirata sueco (Pirate Partiet), muitas coisas aconteciam em paralelo no
mundo. Por isto mesmo os servidores do Wikileaks foram colocados num bunker de posse do
Partido Pirata na Suécia. Isso se deu porque as leis que prevem liberdade de associações
políticas, ainda mais quando registrado como um partido político neste país, dão uma liberdade
tamanha que até hoje ninguém foi capaz de tocar nestes bunkers com fins repressores – até onde
se sabe. Com o tempo, esta proposta, no início mais pragmática para proteção de projetos
políticos, passou a explorar o mundo dos debates políticos mais macrossociais e institucionais. O
Partido Pirata hoje está presente em mais de sessenta países e tem representação em vários
setores, como no parlamento europeu, deputados na Alemanha e neste ano contou com a précandidatura para a presidência. Os temas principais reivindicados e compartilhados pela ampla
maioria dos Partidos Piratas, no Brasil está como cláusulas pétreas em seu Artigo 3ª deliberado
em sua 1ª Assembleia Nacional Pirata:
I – a defesa dos direitos humanos e das liberdades civis;
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II – a defesa do direito à privacidade;
III – a defesa ao acesso livre à informação;
IV – a defesa do acesso e compartilhamento livres de cultura e conhecimento;
V – a transparência pública;
VI – a democracia plena;
VII – o Estado Laico;
VIII – a liberdade de expressão;
IX – a colaboratividade;
X – a igualdade de gênero, em todas as suas expressões;
XI – o combate a todas as formas de discriminação;
XII – o combate a todas as formas de autoritarismo;
XIII – a defesa do direito inalienável de resistir à opressão;
XIV – o internacionalismo;
XV – a defesa do ativismo hacker;
XVI – o gozo pleno dos direitos inerentes à cidadania, inclusive políticos, ativos e
passivos, independente da nacionalidade;
XVII – a plena autodeterminação individual;
XVIII – a neutralidade da rede.

Um dado interessante é que o Partido inicial, o Sueco e outros europeus, indicam para o
princípio da democracia direta, a horizontalidade do “movimento”. Tanto o é, que no Brasil há uma
formatação em seus princípios norteadores e noutros Países se comprometem com algumas
causas especificadas em seu locus do país de origem. Num mundo onde as civilizações
desenvolvidas, a prática comunicativa se dá de maneira instantânea, barata e efetiva, nada menos
previsível do que essa ser uma metodologia de se fazer política institucional. Os membros do
partido dão o exemplo em sua organicidade interna para debater propostas e aplicar diretrizes no
âmbito político-institucional. Esse é o formato da contemporaneidade que os Piratas querem que o
mundo aplique. A democracia direta é o debate presente, onde todos podem opinar, já que há
tecnologia para isso. Desta vez a capacidade comunicativa não apenas se tornou um motivador
para reivindicação dos direitos de se comunicar mas se torna uma maneira de ser e se fazer
política.
As soluções possíveis nada mais são o que já acumulamos e o que revindicamos, pois
nada melhor do que os próprios usuários e cidadão em seus respectivos países que usufruem do
Estado Democrático de Direito e até mesmo de uma cultura libertária, percebam e tenham o
entendimento para que conquiste soluções para nosso convívio social. Antes mesmo da
superpopulação de internautas já convivemos com vários bons exemplo, como o da Agência
Nacional das Favelas, que foi uma agência que:
foi criada para atender a demanda da imprensa e da sociedade que precisavam
obter informações sobre que acontecia no contexto das favelas do Rio de Janeiro.
Fundada pelo jornalista André Fernandes, em janeiro de 2001, foi logo
reconhecida pela Reuters como a primeira agência de notícias de favelas do
mundo. Em 2005, a ANF foi instituída como uma ONG para levar adiante a luta
pela democratização da informação da favela para o mundo, tendo como
protagonistas seus próprios moradores (http://www.anf.org.br/institucional-anf).

Em entrevista ao Observatório da Imprensa, André Fernandes, idealizador da ANF afirma que:
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A comunicação garante direitos porque faz com que o cidadão se torne autor da
sua cidadania, faz com que aqueles que não tinham voz passem a ter. E mesmo
assim, no Brasil, a comunicação ainda não está descrita na legislação como um
direito, mas sim, um serviço que pode ser prestado tanto por organizações
públicas quanto privadas. E agora estamos a um passo de retroceder ainda mais
na conquista nesse ideal (http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-dedebates/um-direito-a-ser-conquistado-ou-reserva-de-mercado).

Nisso vemos o contraste de que a reivindicação da comunicação não está preso em
Países com um nível muito alto de noção de liberdade, mas sim em ambientes que conseguem
entender e, principalmente, que sentem a demanda deste caro direito.
5. Conclusão
Percebemos no decorrer do presente trabalho que a comunicação está totalmente
imbricada a sociedade. Ela confunde-se com a história dos embates do homem em sua afirmação
pela dignidade e seus direitos em contraponto ao poder em voga, seja ele do tipo que for, e em
sua progressiva tomada de consciência para reivindicar tal. Mesmo que muitas das vezes seja
possível impor crenças e convicções, a população sempre travou muitas guerras por uma causa.
O maior dos problemas que pode gerar uma sociedade alheia ao funcionamento e importância da
técnica e direitos é a desinformação e desmotivação para entender a realidade imposta para nós.
O que seria da obra de Homero se os gregos não se interessassem e fossem em certa medida
fiéis a originalidade da pretensão das obras? Precisamos de uma sociedade interessada. Para
que assim, motivada e informada, ela seja atriz de um mundo o mais próximo possível do que
desejamos. Me sinto à vontade de citar um importante artista brasileiro, em que sua obra, ainda
que da década de 70, tende a um anseio universal, caríssimo em tempos de um regime militar no
Brasil em que só poderia traduzir num alto desejo de liberdade e compartilhamento de ideias entre
os seus cidadãos. Raul Seixas na música Quando os Sinos Dobram diz que “Nunca se vence uma
guerra lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato. Com toda essa força
contida e que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada”, pois como
reiterado, o alicerce do direito da comunicação é a simples vontade de conversar o que quer, com
quem você quer, quando quiser, e da maneira que quiser. Nisso posto, o direito de ter acesso ao
que entender necessário e daí, sintetizar e poder escolher a conduta qual for deliberada para e em
sua vida. A sociedade globalizada, partindo do indivíduo para um mundo em constante contato em
potencial, merece ser revisada quando a técnica é capaz de oprimir nossos anseios, quase
instintivos, para comunicar de maneira livre.
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