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APRESENTAÇÃO

Política, Democracia, Direitos Humanos, temáticas tão caras à 
existência humana, podem ultrapassar linhas tênues quando apresenta-
das pela mídia. Mídia, essa, que tem um papel fundamental em infor-
mar e ajudar na formação da capacidade crítica foi base para as discus-
sões que se apresentaram no II CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO DA 
JUSTIÇA, em especial no Grupo de Trabalho MÍDIA, POLÍTICA E 
DIREITOS HUMANOS. Com o tema “Direitos Humanos – Acesso 
à Justiça & Tecnologias”, o congresso trouxe à discussão vários meca-
nismos da mídia que colaboram para a construção de visões múltiplas 
sob aspectos socioculturais, espaciais, tecnológicos nas esferas pública e 
privada dentro e perfazendo o caminho da Internet.

Os textos que seguirão nessa compilação analisam desde foto-
grafias, como no artigo que abre este livro, textos de jornais impressos 
recém migrados para o universo online, até o ciberespaço, que com suas 
novas empregabilidades e funções, em um crescente de aplicativos que 
regem a cotidianeidade moderna, torna-se um desafio na era transmi-
diática. A busca pelo entendimento dessas novas funções tecnológicas 
também faz parte das pesquisas aqui presentes, que passam pelo Marco 
Civil da Internet, ao futuro da democracia midiática para tentar imergir 
ao cerne de uma dromocracia.

Em tempos de fuzilamentos de corpos negros em plena luz do 
dia e da espetacularização da violência pela mídia, os quatro primeiros 
artigos que aqui se apresentam, “A representação fotográfica da favela 
nas mídias e suas transformações: a imagem como agente de legitima-
ção e incorporação de políticas urbanas e habitacionais”, “Liberdades 
de pensamento na emergência dos discursos de ódio: notas sobre os 
exercícios de expressão e de direitos”, “Espetacularização da violência: 
a ‘Chacina do Urso Branco’ de 2002 em Rondônia na Folha de São 
Paulo Online” e “Da cidade de Curitiba e sua periferia invisibilizada”, 



são o ponto inicial nessa imersão. A fotografia, daquilo que já foi, passa a 
instrumento de investigação das questões urbanas, da mesma forma que 
as invisibilidades construídas também retratam para além de uma visão 
fotográfica. ‘Liberdade de expressão e pensamento’, ‘tolerância’, ‘discur-
sos de ódio’ dentre outras palavras e expressões têm sido debatidos nos 
mais variados meios desse novo terreno cibermidiático e que também 
despontam nas notícias de um jornal impresso caminhando para o on-
line, lá em 2002.

Com o pensamento ideal de que se vive uma democracia par-
ticipativa, como o ciberespaço se enquadra em um novo panorama re-
presentativo? No texto “Democracia participativa: expectativas sociais 
e a influência do ciberespaço” reflete-se sobre esses aspectos. Nesse ca-
minho tortuoso de questionar cenários reais em que a desigualdade so-
cial, a má distribuição de renda, corrupção e manipulação dos meios de 
comunicação, refletir sobre a criminalização dos movimentos sociais, a 
e-democracia, o processo eleitoral e as fake news, é uma tentativa do 
exercício do direito à cidadania que os pesquisadores buscam apresen-
tar aqui, especialmente em “Direito a resistência: uma reflexão sobre a 
criminalização dos movimentos sociais”, “E-democracia e as consultas 
de um click”, “Educação eleitoral como medida de incentivo ao contro-
les social para a garantia da legitimidade e normalidade das eleições” e 
“Fake News e Direitos Humanos: analisando o discurso em sua atuali-
dade e memória”. 

Exercer cidadania também é questionar padrões, e já que ‘a de-
sobediência civil é um instituto que deve existir em um estado demo-
crático’, que lugar melhor para se fazer isso do que no ciberespaço? No 
artigo “Empoderamento e sororidade: a importância da internet na luta 
por reconhecimento feminino” e em “O ativismo das pessoas trans nas 
mídias: redes sociais virtuais como estratégia de visibilidade”, a internet 
é uma ferramenta do ativismo. E na era dos coletivos, hashtags, discus-
sões e redes sociais “A influência midiática nos movimentos migratórios: 
uma análise do caso Mamoudou Gassama sob uma perspectiva pós-co-
lonial” vai ler nas entrelinhas os discursos midiáticos e sua potencialida-
de no acesso aos Direitos Humanos. 



E se a cibercultura é o conjunto de técnicas e práticas que se 
desenvolvem a partir dos modos de pensamento e valores produzidos 
pelo ciberespaço, novas problemáticas se apresentam na perspectiva ju-
risdicional. Em “Linchamento virtual: Direitos Humanos e responsabi-
lidades à luz da Lei 12.965/14 – Marco Civil da Internet” e “O futuro da 
democracia: análise da democracia brasileira contemporânea, legitimada 
na constituição federal de 1988 e a atuação por meio de ferramentas mi-
diáticas” os autores evocam o princípio da dignidade da pessoa humana, 
previsto na Constituição Federal para debater esses novos desafios que 
se apresentam.

No trabalho “O judiciário brasileiro na era da Ciberdemocracia: 
a importância da comunicação para o acesso à justiça” salienta-se que ‘é 
preciso tornar o Poder Judiciário realmente acessível ao cidadão, prin-
cipalmente fazendo-o entendido e, ao mesmo tempo, entendedor da 
linguagem da Justiça’; e democratizar o acesso à informação, é um dos 
princípios básicos que propunha Pierre Lévy para a Era Cibercultural.

Por fim, a obra fecha com um espelho, olhando para si mesmo. 
É o resultado do trabalho “Espelhos negros, distopias e as tiranias de 
nossos dias”, na discussão voltada à descrição de cenários sociais distó-
picos e seus nexos possíveis com a conjuntura vivida atualmente pelas 
sociedades ocidentais de capitalismo avançado e tardio nas dinâmicas 
de globalização. Discute, ainda, os termos em que a produção literária 
em análise aponta para a produção incessante de modelos de controle 
pós-panópticos, nos quais a ênfase recai sobre a disciplina das vontades 
e desejos dos indivíduos, monopolizadas por um modelo societário des-
truidor da autonomia dos indivíduos.

Larissa Zuim Matarésio
Programa de Pós-Graduação Doutorado em Geografia (PPGG/UNIR)

Investigadora Visitante do Centro de Direitos Humanos – Ius 
Gentium Conimbrigae (IGC). 

Faculdade de Direito. Universidade de Coimbra.
Coimbra, Portugal, 10 de abril de 2019.



ABSTRACT

Politics, democracy, human rights, themes so dear to human 
existence, can surpass tenuous lines when presented by the media, whi-
ch has a key role in informing and assisting in the formation of critical 
capacity. This was the basis for the discussions that took place at the II 
INTERNATIONAL CONGRESS ON HUMAN RIGHTS AND 
DEVELOPMENT OF JUSTICE, particularly in the Working Group 
on MEDIA, POLITICS AND HUMAN RIGHTS.

With the theme “Human Rights - Access to Justice & 
Technologies,” the congress brought into discussion several media me-
chanisms that collaborate to build multiple visions on sociocultural, 
spatial, and technological aspects in the public and private spheres, wi-
thin and along the internet path.

The following texts in this compilation analyze since photogra-
phs, as in the opening article of this book, texts from print newspapers 
that have recently migrated to the online universe, until the cyberspace, 
which, with its new uses and functions, in a growing number of appli-
cations that govern daily life in the modern era, becomes a challenge 
in the transmedia era. The pursuit of an understanding of those new 
technological functions is also part of the present research, which goes 
through the Brazilian Civil Internet Framework to the future of media-
tic democracy, trying to immerse into the core of a dromocracy.

In times of black bodies being shot in broad daylight and the 
spectacularization of violence by the media, the first four articles pre-
sented here -- “The photographic representation of the slum in the me-
dia and its transformations: the image as an agent of legitimation and 
incorporation of urban and housing policies”; “Freedoms of thought in 
the emergence of hate speech: notes on the exercise of expression and 
rights”; “Spectacularization of violence: the 2002 White Bear Slaughter 
in Rondônia in Folha de São Paulo Online”; and “From the city of 
Curitiba and its periphery made invisible” -- are the starting point of 
this immersion. 



Photography, from what it has already been, becomes an inves-
tigation instrument of urban issues, just as constructed invisibilities also 
depict beyond a photographic vision. Freedom of expression and thou-
ght, tolerance, hate speech, among other words and terms, have been 
debated in the most different mediums of this new cybermediatic field, 
and also arise in the news of a print newspaper that went online in 2002.

With the ideal thought that one lives in a participatory demo-
cracy, how does cyberspace fit into a new representative landscape? The 
text “Participative democracy: social expectations and the influence of 
cyberspace” reflects on these aspects. In this tortuous way of questioning 
real scenarios in which social inequality, poor income distribution, cor-
ruption and manipulation of the media, to reflect on the criminalization 
of social movements, e-democracy, the electoral process and fake news is 
an attempt of exercising the right to citizenship that researchers seek to 
present here, especially in “The Right to Resistance: a reflection on the 
criminalization of social movements”, “E-democracy and the one-click 
research”, “Electoral education as a measure of encouraging social con-
trols for ensuring elections’ legitimacy and normality”, and “Fake News 
and Human Rights: analyzing speech in its actuality and memory.”

Exercising citizenship is also to question standards, and 
since civil disobedience is an institute that must exist in a democra-
tic state, what better place to do it than in cyberspace? In the article 
“Empowerment and sorority: the importance of the internet in the 
struggle for female recognition,” and in “Activism of trans people in 
the media: virtual social networks as a visibility strategy,” the internet is 
a tool for activism. And in the era of collectives, hashtags, discussions 
and social networks, “The media influence on migratory movements: 
an analysis of the Mamoudou Gassama case from a postcolonial pers-
pective” will read between the lines the mediatic discourses and their 
potential in the access to Human Rights.

And if cyberculture is the set of techniques and practices 
that are developed from the modes of thinking and values produ-
ced by cyberspace, new issues arise in a jurisdictional perspective. In 
“Virtual Lynching: Human Rights and Responsibilities under the Law 



12.965/14 - Civil Internet Framework” and “The Future of Democracy: 
An Analysis of Contemporary Brazilian Democracy, Legitimized in the 
Federal Constitution of 1988 and Acting Through Mediatic Tools,” the 
authors evoke the principle of the human person’s dignity, provided for 
in the Federal Constitution, to discuss those new challenges.

The work “The Brazilian Judiciary in the age of Cyberdemocracy: 
the importance of communication in the access to justice” emphasizes 
that it is necessary to make the Judiciary really accessible to citizens, 
particularly by making it understood and, at the same time, an “un-
derstander” of the language of Justice; and democratizing the access to 
information is one of the basic principles proposed by Pierre Lévy for 
the Cybercultural Era.

Finally, the work closes with a mirror, looking at itself (ple-
onastically). It is the result of the work “Black mirrors, dystopias 
and the tyrannies of our day”, in the discussion of the description of 
dystopian social scenarios and their possible nexus with the current 
conjuncture of Western societies of advanced and late capitalism in 
the dynamics of globalization. It also discusses the terms in which 
the analyzed literary production points to the incessant generation of 
post-panoptic control models, whose emphasis is on the discipline of 
individuals’ wishes and desires, monopolized by a societal model that 
destroys individuals’ autonomy.
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A REPRESENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
DA FAVELA NAS MÍDIAS E SUAS 

TRANSFORMAÇÕES: A IMAGEM 
COMO AGENTE DE LEGITIMAÇÃO 
E INCORPORAÇÃO DE POLÍTICAS 

URBANAS E HABITACIONAIS 

Profa. Dra. Carolina M. de Hollanda1 
Prof. Dr. Gerônimo Emilio de Almeida Leitão2 

Introdução

Essencialmente urbana, a fotografia sempre acompanhou e 
documentou a vida nas cidades, seus eventos políticos, sociais. Desde o 
surgimento da fotografia na terceira década do século XIX até os dias 
atuais, porém, ocorreu uma profunda mudança no que diz respeito à 
situação da cultura da imagem. No final da década de 1980 e início da 
década de 1990, a “Era da Globalização”, considerada por muitos 
autores um processo histórico tão importante quanto o da Revolução 
Industrial, trouxe consigo a necessidade de reestruturação do papel espe-
cífico das cidades. O mencionado panorama econômico-político mudou 
radicalmente os papéis e as relações entre as grandes cidades e, também, 
transformações intraurbanas. É nesse contexto que surge o conceito do 
planejamento estratégico com enfoque no planejamento urbano.

Tal modelo de gestão de cidade, considerado, a partir de 
então, o “ideal” de uma administração governamental, passou a esta-
belecer, entre outras metas, a da participação cidadã – a que mais 
nos interessa, nesta pesquisa –, que exige, na implementação de um 

1 (Universidade Federal de Rondônia-UNIR)
2 (Universidade Federal Fluminense-UFF)
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programa, onde todos os atores afetados no desenvolvimento social 
do espaço urbano estejam efetivamente envolvidos no processo de pla-
nejamento, gestão e execução.  

No caso da cidade do Rio de Janeiro, o plano estratégico 
teve como produto um conjunto de ações, cujas propostas se dire-
cionaram para a urbanização das favelas, envolvendo a questão da 
participação popular, prevista em uma das diretrizes do Programa 
Favela-Bairro (PFB) (SILVA JUNIOR, 2006).  O programa represen-
tava o fim da política de remoções e consolidava, ainda, a mudança 
na relação Estado/Favelas, iniciada, com a redemocratização do país, 
nos anos 1980 (LEITÃO, 2009). Ainda que o objetivo deste artigo não 
tenha como foco se debruçar sobre o Programa Favela-Bairro – e nem 
sobre a gestão participativa – é importante citá-lo, pois esta política 
pública surge exatamente nesse contexto, em 1994. 

É interessante notar como a questão da imagem da favela 
é abordada de forma habilidosa e objetiva pelo PFB. Desse modo, 
a mudança na forma de representar a favela surge como uma estra-
tégia de marketing por parte da mídia oficial, a partir da década de 
1990, quando o Plano começa a ser implementado. Coordenado 
pela Secretaria Municipal de Habitação e financiado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), o PFB considerava a 
integração social das favelas com a cidade, assim como a sua transfor-
mação em bairro como um dos principais problemas das favelas, o que 
constituiria no seu principal objetivo (MENDES, 2006, p. 5).

O PFB não atingiu diversas de suas metas por questões que, 
aqui, não nos convém determo-nos (MENDES, 2006). Contudo, as 
intervenções urbanísticas promovidas pelo PFB, nas favelas cariocas, 
foram incapazes de eliminar o olhar estereotipado sobre essas áreas, 
que permaneceram, desse modo, na dimensão simbólica, apartadas da 
cidade. Por sua vez, simultaneamente, os moradores das periferias, na 
ausência de representação de suas outras características, passaram a 
reivindicar seu espaço, buscando construir uma fala em que pudes-
sem, eles mesmos, narrar sua própria identidade.
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No Complexo da Maré, por exemplo, uma das favelas mais re-
presentativas – tanto por sua organização como pela sua dimensão – a 
busca incessante dos moradores pela inserção desse território na cidade 
teve início na década de 1970 e desdobrou-se na organização das as-
sociações locais e na criação de projetos educacionais, culturais e espor-
tivos. Tais iniciativas transferiram aos próprios moradores o dever de 
afirmar e garantir seus direitos como cidadãos desta cidade, lutando 
pelo reconhecimento da pluralidade do local em que vivem.

O “ Observatório de Favelas”3, localizado na Maré, criado 
em 2001, veio justamente inaugurar um discurso que tem como obje-
tivo conceituar a favela também como espaço de invenção e de criação 
e potencializá-la como parte integrante e integradora da cidade, como 
afirma Jailson de Souza Silva, fundador e coordenador geral do 
Observatório de Favelas, em entrevista 4:

“A gente queria apresentar a favela em sua concretude de outra for-
ma. Nem nessa representação tradicional centrada na violência, nem 
nessa representação um pouco mítica “na favela todo mundo é legal, 
todo mundo é gente boa, todo mundo é do samba, todo mundo 
é solidário, é uma comunidade”. E nem nessa visão tradicional 
também de que a favela é simplesmente um espaço de mercado 
de trabalho, de mão de obra ociosa, que não cria, que não inventa, 
como aquela ‘galera’ que só faz trabalhos manuais e assim vai.”

Para SILVA, apresentar a favela em sua totalidade, divulgan-
do-a de uma outra forma, se tornou um objetivo urgente:

“O grau de pluralidade da favela para a gente é muito importante. E 
a pluralidade se expressa tanto na questão das experiências culturais 
que são: muito sofisticadas, outras menos, como outras também 
que são muito associadas às lógicas capitalistas como a mulher, o 

3 Observatório de Favelas é uma organização da sociedade civil de pesquisa, consultoria e ação 
pública dedicada à produção do conhecimento e de proposições políticas sobre as favelas e 
fenômenos urbanos. Buscamos afirmar uma agenda de Direitos à Cidade, fundamentada na 
ressignificação das favelas, também no âmbito das políticas públicas. ” (Disponível em < http://
of.org.br/apresentacao/>. Acesso em 17/04/2018).
4 Entrevista concedida em 2015 apud HOLLANDA, 2015, p. 84.

http://of.org.br/apresentacao/
http://of.org.br/apresentacao/
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machismo...o próprio racismo na favela, a violência contra o povo, 
e ao mesmo tempo, todo esse processo de construção de fórmulas 
inventivas daquele espaço e do cotidiano, aquelas regras; a regula-
ção daquele território – para além do estado.”5

Nesta pesquisa, a fotografia também cumpre uma função: 
não está presente como mero instrumento de investigação, como su-
porte metodológico. A fotografia, aqui, desvendou questões urbanas: 
foi possível compreender a cidade por intermédio de qual uso se faz 
da imagem. E a imagem nos contou uma outra história, de uma outra 
maneira: a história das favelas e de sua nova posição como área de ci-
dadania, de cultura, de arquitetura, de habitação e tantos outros quesitos.

Como objetivo central, nos interessou, especialmente, investi-
gar se os registros visuais sobre as favelas pelos fotógrafos populares de-
sempenham uma crítica frente à forma usual como a favela é divulgada 
nas grandes mídias e verificar de que forma a fotografia documental 
auxilia a melhor compreensão da transformação do espaço habita-
cional em assentamentos urbanos.

Para as entrevistas, foram escolhidos dois grupos de entre-
vistados que se encontram dentro de um mesmo universo, porém, 
considerando suas percepções e vivências profissionais específicas: a) 
os fotógrafos populares, ex-alunos da escola do programa “Imagens 
do Povo”, os coordenadores e os idealizadores da escola; b) o s  foto-
jornalistas renomados que trabalharam na década de 1970 e 1980 e/
ou aqueles que trabalham atualmente em alguns dos maiores jornais 
da cidade do Rio de Janeiro. Nas entrevistas, foram considerados os se-
guintes aspectos da questão em análise: a conscientização do fotógrafo 
popular sobre a função social de sua atividade; a contextualização de 
sua temática favorita dentro do universo da cidade; a interpretação 
da imagem registrada pelo fotógrafo popular; e a proposta projetual que 
se julga necessária a partir da divulgação da fotografia.

5 Entrevista concedida em 2015 apud HOLLANDA, 2015, p.06.
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1 A urbanização das favelas: além de uma melhor qualidade de 
 vida, a busca pela construção de uma 
 outra imagem.

Leonel Brizola, eleito, em 1982, governador do estado do 
Rio de Janeiro, com a proposta de “transformar as favelas em bairros 
populares” (LEITÃO, 2009, p. 51), promoveu uma gestão que apon-
tou para uma nítida transformação na relação Estado/Favelas. Dessa 
forma, são criados programas de implantação de infraestrutura de sa-
neamento e regularização fundiária em comunidades faveladas, sendo 
a urbanização do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, na zona sul da cidade 
do Rio de Janeiro, um exemplo emblemático dessas ações. Uma década 
depois, essa transformação na relação Estado/Favelas ganhou expressão 
ainda maior com a elaboração do Plano Diretor da Cidade do Rio 
de Janeiro, que, em seus artigos 148 a 151 “recomenda a inclusão das 
favelas nos mapas e cadastros da cidade, e enfatiza a participação dos 
moradores no processo de urbanização”. Aponta, ainda, a necessidade 
de se “preservar a tipicidade da ocupação local”, e destaca “o esforço para 
integrar as favelas aos bairros” (LEITÃO, 2009).

Essas iniciativas governamentais estavam igualmente compro-
metidas com a busca da construção de um novo olhar sobre as favelas. 
Vivia-se, por um lado, em um cenário político de redemocratização 
do país, com a percepção progressista de que era fundamental reco-
nhecer a favela como parte integrante da cidade; por outro, havia um 
movimento de setores diversos da sociedade em busca da dissociação da 
imagem da favela à violência, procurando ressaltar outros atributos, 
associados à configuração espacial diferenciada, às práticas culturais e, 
em alguns casos, à singularidade do sítio natural que ocupam.

No final de 1992, o registro nas mídias impressas que se 
tinha sobre as favelas e seus moradores ainda era, contudo, associado a 
um lugar do perigo, da doença.  As chacinas da Candelária e de Vigário 
Geral, bem como os arrastões, que acabaram se tornando freqüentes, 
principalmente nas praias da zona sul da cidade, reforçaram um qua-
dro de preconceito contra o jovem da favela. Na medida em que a 
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visibilidade da pobreza aumentava, a violência urbana se tornava pauta 
recorrente nos jornais.

Paradoxalmente, a divulgação massiva, por parte da imprensa, 
de uma visão negativa das favelas, durante muitos anos, fez com que os 
próprios moradores se questionassem quanto à ausência de uma ca-
racterização também positiva das comunidades populares. Ressalte-se 
nessa discussão que essa estigmatização deriva de preconceitos locais 
e tem rebatimento na vida dos moradores de favelas ou de assenta-
mentos em áreas periféricas:  os estereótipos sobre a favela são fortemen-
te generalizados e absorvidos de maneira tão imediata pela sociedade, 
que acabam por se constituir, na verdade, em um instrumento ideológico 
para justificar as políticas das classes dominantes (PERLMAN, 1977).  
Segundo a autora, tais moradores não estão exc lu ídos  e  nem à 
margem da sociedade; muito menos lutam pelo seu direito à integração 
à cidade, pois nela já estão inseridos – inseridos, no entanto, de forma 
perversa a partir do momento que tal “inclusão” vai de encontro aos seus 
interesses e à sua ausência de cidadania.

Nesse contexto, um novo meio de afirmação dos moradores 
que vivem nessas comunidades tem se consolidado por intermédio da 
fotografia e representa uma forma diferenciada de construir um novo 
olhar desses espaços distintos da cidade.

2 A grande mídia e a construção negativa da imagem das favelas

A favela, de acordo com SILVA e BARBOSA (2005, p. 24), é 
sempre o local reconhecido por aquilo que não tem: “um lugar sem in-
fraestrutura urbana - água, luz, esgoto, coleta de lixo -, sem arruamento, 
sem ordem, sem lei, sem moral e globalmente miserável. Ou seja, o 
caos.” O espanto narrado pelos autores vem em resposta ao questio-
namento: como e por que a favela e seus moradores adquiriram uma 
imagem essencialmente e exclusivamente tão negativa, e por que a di-
ficuldade de serem vistos e identificados por suas características reais 
e não somente por aquelas elaboradas segundo um estereótipo limi-
tador?  Portadoras de um forte discurso político, as imagens das favelas 
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que normalmente são apresentadas nos jornais trazem, invariavelmente, 
uma construção negativa, pautada em estereótipos, que acabam por 
reforçar aqueles já construídos no imaginário da sociedade carioca.

Quando o fotógrafo João Roberto Ripper fala sobre um dos 
motivos que o estimulou a fundar o programa “ Imagens do Povo”6 – 
referência na cidade do Rio de Janeiro – é interessante observar a impor-
tância de se querer mostrar um lado pouco divulgado na mídia, pois 
está ali, intrínseco, um problema relacionado à identidade e ao risco de 
s e  apresentar uma única história da favela. Na verdade, está ali o gran-
de questionamento que remete ao artigo 19º da Declaração Universal 
do Direito do Homem, como afirma:

[...] as pessoas têm direito de investigar aquilo que desejam saber. E 
uma vez de posse dessa informação, divulgá-las usando de quaisquer 
meios, sem que sofram censura por isso. Então, o que era vontade 
minha era dizer para as pessoas “vocês têm o direito de buscar a 
informação que vocês desejam e de divulgar essa informação” [...]
uma discussão que tem a ver c o m  tudo n a  cidade, porque tem a 
ver com o direito de informar. De quem é o direito de informar? O 
direito de se investigar, correr atrás das informações que se deseja 
saber é um direito de todas as pessoas [...] o que acontece no espaço 
público - informar é uma defesa da democracia de direitos. Então 
a gente começou a colocar muito isso para os fotógrafos.7 

Só assim, portanto, estudando a fotografia e seu valor na 
compreensão do espaço urbano é que se tornou possível a formação 
de fotógrafos engajados socialmente com a representação de sua rea-
lidade. Com o programa, se tornou possível também a veiculação de 
imagens novas, que contam outras histórias: histórias distintas sobre 
uma mesma cidade.

6 “Realizado pelo Observatório de Favelas, o Imagens do Povo é um centro de documentação, 
pesquisa, formação e inserção de fotógrafos populares no mercado de trabalho. Criado em 2004, o 
programa alia a técnica fotográfica às questões sociais, registrando o cotidiano das favelas através 
de uma percepção crítica, que leve em conta o respeito aos direitos humanos e à cultura local.”. 
Disponível em: < http://www.imagensdopovo.org.br/apresentacao/>. Acesso em 17 abr. 2018. 
7 Entrevista concedida em 2015, apud HOLLANDA, 2015, p.90.

http://www.imagensdopovo.org.br/apresentacao/
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Uma das maiores críticas aos fotojornalistas da grande mídia 
que vão até a favela para fotografá-la, é justamente a ênfase dada ao 
quadro de violência como se esse esta fosse o único tema a ser di-
vulgado como notícia local. O documentário “Abaixando a Máquina 
– Ética e Dor no Fotojornalismo Carioca” 8, ao questionar a ética no 
fotojornalismo, mostra, em um determinado momento, a visão do mo-
rador da favela sobre o modo como seu espaço é documentado. A 
maioria deles demonstra uma clara insatisfação quanto à produção das 
imagens das comunidades propagadas na mídia. O fotógrafo Leo Lima, 
formado pelo programa “ Imagens do Povo”, afirma: “é preciso saber 
se o fotografado se sente representado; se não, não divulgo. Se publicar 
e não gostou, deleto. Esse é o tipo de cuidado que a grande mídia não 
tem.” (LIMA, 2015 apud HOLLANDA, p.238).

Neste documentário, a fotógrafa Márcia Folleto faz conside-
rações a respeito de sua profissão e, quando indagada sobre como in-
terpreta o papel do fotojornalista, afirma que reconhece que a atuação 
do jornal deveria servir não somente para enfatizar a desgraça, mas 
também “para mostrar a vida, pra mostrar o dia-a-dia, pra mostrar as 
coisas boas dos trabalhadores”. 9

Alexandre Brum, também fotojornalista, afirma também a 
respeito:

Talvez eles se sintam alvo somente das nossas objetivas quando num 
momento de dor. Então talvez seja essa a compreensão em relação ao 
nosso trabalho. Quando a gente vai a uma comunidade ou é para 
cobrir o Carnaval da escola de samba ou é pra cobrir algum ato de 
violência, um confronto entre traficante e a polícia. E as coisas boas 
eu acho que a gente até cobre sim, mas deixa muito a desejar sim.10 

Márcia Folleto procura encontrar uma explicação que ajude 
a compreender o motivo de por que a década de 1980 - 1990 ter 

8 Documentário realizado pela produtora Núcleo da Imagem em parceria com a Approach 
Comunicação, empresa de comunicação e assessoria de imprensa do Rio de Janeiro.
9 Entrevista concedida em 2015, apud HOLLANDA, 2015, p.91.
10 Documentário “Abaixando a Máquina – Ética e Dor no Fotojornalismo Carioca, minuto” 
51:43 apud HOLLANDA, p.95.
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se configurado como um período em que os fotógrafos dos jornais 
passam a ser malquistos pelos moradores da favela:

Parece que essa inversão em cima da imprensa dentro de uma 
favela (se referindo ao fato de ter virado o alvo dentro do tráfico), 
se dá também pela ausência da imprensa dentro da comunidade 
em outras questões que não sejam de violência [...]. Se a gente fosse 
mais vezes (na favela) falar de outras coisas, enfim, tivesse mais 
contato com as pessoas, a gente não teria virado o inimigo como 
somos hoje. Eu acho que a gente provocou essa situação.11 

Ivo Gonzalez, por sua vez, no mesmo documentário, vai 
ao encontro das falas dos fotojornalistas Alexandre Brum e Marcia 
Folleto, e denuncia a exploração da miséria como principal fator para que 
a maioria das pautas jornalísticas foque suas imagens apenas naquilo que 
signifique um problema. 

Dessa forma, os jovens das favelas, com o ensejo de se sentirem 
representados de fato, foram, aos poucos, conquistando seu espaço por 
intermédio do exercício fotográfico, e passaram a intervir diretamente 
na divulgação visual das favelas, colaborando para um diálogo mais 
estreito com a outra parte da cidade, melhor dotada de infraestrutura 
e dos cuidados do poder público. Ao ganharem reconhecimento tam-
bém fora das favelas, passaram a valorizar seu território pela imagem 
que dele se divulga. Porém, longe de quererem mostrar a favela como um 
local idealizado e/ou irreal, eles denunciam também a violência armada e 
as carências, por exemplo, de infraestrutura habitacional e urbana como 
as valas, o esgoto a céu aberto, o descontrole da construção habitacional 
assim como tantos outros problemas a serem solucionados (GAMA, 
2012); por outro lado, fazem questão igualmente de divulgar o lado po-
sitivo do local que habitam.

11 Documentário “Abaixando a Máquina – Ética e Dor no Fotojornalismo Carioca, minuto 
52:36 apud HOLLANDA, p. 92.



25 

Figura 01 - Ocupação do morro Dona Marta, 1980.
Fotografia de Ricardo Beliel - (Fonte: site O Globo). 12

Foto 1 – Na foto, meninos em hora de lazer sendo observados por policial do Batalhão 
de Choque. Crédito. Fotografia de Marcia Foletto. 
Fonte: site Paraty em Foco.13

12 Disponível em <http://oglobo.globo.com/rio/governo-do-estado-vai-inaugurar-nesta-
-quarta-duas-upps-na-penha-5319667>. Acesso em: 16 ago. 2015. 
13 Disponível em <http://paratyemfoco.com/blog/2010/02/cinco-perguntas-para-marcia-fo-

http://oglobo.globo.com/rio/governo-do-estado-vai-inaugurar-nesta-quarta-duas-upps-na-penha-5319667%3e.%20Acesso%20em:%2016%20ago.%20201
http://oglobo.globo.com/rio/governo-do-estado-vai-inaugurar-nesta-quarta-duas-upps-na-penha-5319667%3e.%20Acesso%20em:%2016%20ago.%20201
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Foto 2- “Policiais do Batalhão de Choque tomam o alto da comunidade da Rocinha. 
Na foto, policiais da equipe que prendeu o traficante “Nem” ocupam uma laje na 
localidade conhecida como Arvrão, 2009. Crédito. Fotografia de Marcia Foletto - 
Fonte: site O Globo.14

Foto 3– O fotógrafo Ricardo Beliel fotografando um traficante.
Fonte: Site BI/Associação Brasileira de Imprensa.15

letto/>. Acesso em 16 jun.  2015.
14 Disponível em <http://oglobo.globo.com/rio/casas-dos-traficantes-na-rocinha-3230565>. 
Acesso em 15 ago. 2015.
15 “Durante a famosa guerra do tráfico de drogas no morro Dona Marta, em Botafogo, na 

http://oglobo.globo.com/rio/casas-dos-traficantes-na-rocinha-3230565
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3 A imagem autorrepresentativa: o morador como o  
 protagonista visual de sua própria história

Nesse sentido, a agência “Imagens do Povo”, particular-
mente, surge com uma proposta diferenciada ao trazer como um dos 
principais objetivos o reconhecimento e fortalecimento da identidade da 
favela na cidade e, assim, tornar possível a quebra de um estereótipo pe-
jorativo relacionado à sua imagem, além de fazer distinguir sua riqueza 
e pluralidade culturais (Solos Culturais, 2013). 

Os jovens moradores locais passam a visualizar o ato de 
fotografar como uma possibilidade de deixarem de ser apenas o “ob-
jeto” de representação para se tornarem, eles mesmos, os “autores de sua 
própria imagem” (GAMA, 2012). Criam, assim, um espaço para que se 
divulgue não apenas um único ponto de vista sobre a favela, mas, outros 
olhares, que trazem sua vivência cotidiana.

A linguagem visual assume, portanto, e de forma concreta, o 
papel norteador desta pesquisa na análise investigativa da cidade, da 
construção de seu contexto urbano, sobretudo por meio do registro re-
alizado pelos moradores sobre sua própria realidade local. As questões 
principais que se colocam neste artigo são, naturalmente, decorrentes 
do valor da fotografia como documento de memória e melhor compre-
ensão das cidades.

Para a realização da pesquisa partiu-se de duas hipóteses: 1) 
a primeira hipótese colocada deriva da afirmação de que a imagem da 
favela sofreu uma forte transformação e suas belezas ganharam voz 
na mídia impressa por meio do movimento das escolas populares de 
fotógrafos que surgiram nas favelas nos últimos trinta anos, a partir de 
um processo iniciado na década de 1980 - sendo assim: qual o alcance 

Zona Sul do Rio, retratada no livro ‘Abusado’, de Caco Barcelos, estive por uma semana, dia após 
dia, subindo vielas, entrando em barracos e lajes, convivendo com o drama dos moradores da 
favela. Naquela época, a imprensa conseguia ter acesso aos grupos de traficantes e seus líderes, 
muitas vezes com entrevistas agendadas por eles próprios. Isso foi muito marcante no Dona 
Marta, onde os bandidos rivais ‘Cabeludo’ e ‘Zaca’ chegaram a dar entrevistas coletivas como 
comandantes de forças legais numa guerra declarada” (Disponível em <http://www.abi.org.br/
dona-marta/>. Acesso em 16 ago. 2015.

http://www.abi.org.br/dona-marta/
http://www.abi.org.br/dona-marta/
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da imagem autorrepresentativa dessas comunidades periféricas nas no-
vas redes e mídias sociais?; 2) a segunda hipótese diz respeito à função 
da fotografia e/ou imagem na construção da cidade, e questiona se o 
exercício da autorrepresentação fortaleceu o seu papel como parte 
integrante do mundo urbano. 

Foto 4 - “Auma trabalha durante o MOF (Meeting of Favela), encontro de 
grafiteiros na Baixada Fluminense.”
Fotografia de Ratão Diniz. Reprodução. Fonte: DINIZ, 2014)

Foto 5- Encontro de folias na quadra da escola de  samba do Santa Marta. 
Fotografia de Ratão Diniz. Reprodução. (Fonte: DINIZ, 2014).
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Foto 6 - “Remoções no Morro da Providência”
Fotografia de Rubia Pella Fonte: site Imagens do Povo.

Foto 7 - “Pipa em céu chuvoso”. Baixa do Sapateiro, Maré, Rio de Janeiro.
Fotografia de Ratão Diniz. Fonte: site Imagens do Povo.

Ao conhecerem as outras histórias das favelas, os habitantes 
da cidade oficial poderiam passar a compreendê-las não mais como um 
local à parte, mas, como outro bairro da cidade do Rio de Janeiro, com 
a s  singularidades características naturais de todo local. Podemos, as-
sim, questionar: a requalificação espacial da favela, por intermédio da 
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divulgação de uma outra imagem de sua realidade local, de fato é 
implementada, ou a exclusão dessas áreas permanece?

Considerações finais

Diversos autores estudaram as transformações que a favela 
sofreu, na década de 1980, no que tange às condições de abasteci-
mento de energia elétrica, ao esgotamento sanitário e à coleta de lixo, 
bem como à construção de equipamentos comunitários. Reportagens 
publicadas em diversos meios de comunicação constataram, nos 
últimos dez anos, o surgimento de uma “nova classe média” nas fa-
velas cariocas, que passaram a ser ainda mais diversificadas no que 
se refere à presença de atividades comerciais e de serviços. 

Esse caráter heterogêneo da favela contemporânea faz com que 
se torne cada vez mais necessário abordar a história desses assentamen-
tos sob outro viés. E nessa abordagem – distinta daquela retratada pela 
mídia –, a questão da subjetividade da fotografia é enfatizada, pois ela 
interfere na forma como a imagem é divulgada. Principalmente quando 
se leva em consideração o entendimento dessas diversas subjetividades, 
que, por sua vez, apontam a existência de várias cidades em uma só, e que 
existem sempre belezas e problemas em cada uma de suas partes.

O fotógrafo popular visa mais do que contestar essa visão 
estereotipada da favela, apresentada como uma territorialidade demar-
cada, excluída da cidade: ele tem por objetivo ocupar os espaços que 
lhe são de direito dentro da cidade. A fotografia pode até ser, no prin-
cípio, utilizada como uma atitude de resistência, mas o que se deseja 
vai muito além dessa questão: o morador tem por objetivo a divulgação 
e a absorção de uma favela diferente daquela presente no senso co-
mum e também a luta pela implementação de programas advindos 
do setor público. Nesse sentido, desejam, também, ter voz e serem 
reconhecidos como habitantes de áreas que igualmente produzem 
cultura, educação, atividades artísticas.
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É interessante ter tido contato com trabalhos fotográficos que 
retratam, por exemplo, a favela como parte não responsável pelos con-
flitos do tráfico. Há imagens autorrepresentativas que evidenciam a 
ocupação de veículos militares, da polícia e a interferência agressiva 
por parte do poder público na vida da favela. Foi possível observar, 
nas imagens selecionadas pela pesquisa, que há uma forte intenção 
de mostrar as festas populares, o convívio cotidiano, as tradições 
da favela. Nesses registros há, também, o objetivo de denunciar a 
negligência por parte do Estado em relação à favela e que se reflete 
diretamente no acesso do morador à melhores condições de vida.

O surgimento das escolas de fotógrafos populares é es-
sencial nessa inversão de posições: o morador da favela, antes objeto 
de observação e excluído em uma cidade estruturada em duras hie-
rarquias sociais, passou, por intermédio desses projetos de inclusão 
social, a ter sua própria representatividade: o olhar de quem não mais 
quer ser tido como o marginal, o indesejável. Houve, desse modo, 
uma transformação que o capacitou a ter voz própria ao falar de 
seu território: de mero sujeito “objeto de estudo”, passou a exercer 
o papel de informante, de protagonista na construção da represen-
tação da imagem da comunidade onde vive.  E, nessa transformação, 
é indispensável reconhecer que o surgimento das escolas de foto-
grafia – assim como as de outras atividades artísticas que igualmente 
possibilitam a projeção visual de sua cultura –, foram extremamente 
facilitadas pela explosão das mídias sociais. 

Tal revolução conferiu uma autonomia digital que, por sua 
vez, potencializou o registro dos fotógrafos populares. A era digital, 
sem dúvida alguma, teve contribuição fundamental na viabilização 
desta ideia. Essa mesma iniciativa, em outros tempos – em que ainda 
seria necessário arcar com custo do filme, da revelação, dos produtos 
químicos, da impressão e ampliação da imagem – teria sido muito 
mais complexa, dificultando a construção e a difusão desse novo olhar 
alternativo. Isso não significa, contudo, que a fotografia popular este-
ja condicionada à revolução digital, porém essa inovação tecnológica 
potencializou seu surgimento e desenvolvimento.
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Nesse cenário, a criação da escola de fotógrafos populares na 
Maré e no “Observatório de Favelas” representa um ícone, entre tantas 
outras atividades, que tem como objetivo final a reconstrução da ima-
gem da favela, pois expressa um contexto político e ideológico marcante, 
o que lhe confere um diferencial: um jovem, aluno do programa, que 
colabora na alimentação do banco de imagens, pode construir, a partir 
de agora, um discurso crítico direto sobre seu cotidiano.

A imagem da favela ainda não sofreu a transformação neces-
sária na mídia impressa (ou televisiva, o que não é o caso de análise 
deste artigo): os grandes jornais permanecem praticamente com o 
mesmo olhar de décadas atrás e continuam apresentando a favela ape-
nas pelo seu viés violento, na grande maioria das vezes. Se, atualmente, 
há menos notícias vinculadas à ação do narcotráfico, podemos concluir 
que tal postura não significa exatamente uma mudança: traduz, apenas, 
uma situação momentânea, atrelada a motivos, talvez, sócio-políticos. 
De modo geral, a representação da favela nesses veículos de comuni-
cação ainda é, majoritariamente, aquela que associa esta parte da cidade 
à desordem, à violência, ao caos.

Por outro lado, as novas redes sociais ganham força e ocupam, 
agora, um lugar de relevância nos meios de comunicação “alterna-
tivos”. Nelas, a favela alcançou seu destaque, graças aos olhares tra-
zidos pelos seus próprios moradores. Não são olhares necessariamente 
sempre positivos, mas um modo de ver que a legitima enquanto parte 
integrante da cidade. Um modo de ver mais comprometido com a 
realidade local. Por essas imagens, podemos, inclusive, reconhecer a 
riqueza das práticas cotidianas, que têm como suporte físico uma espa-
cialidade urbana singular.

A discussão sobre a integração da favela à cidade surge, tam-
bém, nas discussões promovidas pelo programa “Imagens do Povo”. 
Para esse coletivo, a integração se dá pelo sentimento de perten-
cimento, de identificação, e não, simplesmente, pela implementação 
de programas de urbanização - necessários, sem dúvida: há que 
reconhecer, a princípio, que a favela é cidade, com suas particula-
ridades, como qualquer outro bairro da cidade do Rio de Janeiro. E 



33 

o processo gradual da transformação da imagem da favela, que tem 
como principal suporte o exercício da autorrepresentação, contribui 
significativamente para esse reconhecimento. 

Existe, cada vez mais, um interesse concreto por esse outro 
registro da favela: está em formação um novo público, que passou 
finalmente a enxergá-la como local de produção, berço de criação, de 
arte, e onde novos e talentosos artistas são revelados. Se nos primórdios 
de nossa história fotográfica tínhamos, em sua maioria, estrangeiros 
voltando seu olhar documental sobre nossa cidade16, atualmente, são 
incontáveis os nomes de fotodocumentaristas cariocas que mergulham 
no tema da urbanidade, e eles estão imbuídos de uma ideologia diferente 
da grande mídia no que diz respeito à representação da imagem da fave-
la. Para eles, a  cidade deve ser representada como um todo, integrando 
suas partes em uma só imagem: legitimando a favela na documentação 
da memória urbana.
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LIBERDADES DE PENSAMENTO NA 
EMERGÊNCIA DOS DISCURSOS DE 

ÓDIO: NOTAS SOBRE OS EXERCÍCIOS DE 
EXPRESSÃO E DE DIREITOS

VILLARRUEL-SILVA, Mário Luis17

ZAPATER, Maíra Cardoso18.

Introdução: o cenário discursivo e sua virtualidade 

Eu me bato muito pela tolerância, que para mim é uma 
virtude... revolucionária até. É esta possibilidade de conviver com 
o diferente para poder brigar com o antagonista. O antagonista é 

diferente também, mas um diferente diferente (Paulo Freire).19 

A diferença na diferença e sua comunhão na alteridade são 
marcas que urgem no seio da sociedade contemporânea. ‘Liberdade 
de expressão e pensamento’, ‘tolerância’, ‘intolerância’, ‘discursos de 
ódio’ dentre outras palavras e expressões têm sido percebidas como 
figurativas de argumentos e contra-argumentos em debates diversos 
sediados nos mais variados meios. De todo modo, tem emergido mui-
tas ‘correntes conceituais’ – por assim dizer –, do uso desses termos no 
terreno virtual sob a alegação do direito e/ou da liberdade para subju-
go da condição humana diversa daquela que se apresenta em maioria 

17 Doutorando em Psicologia pela USP. Professor na Universidade Federal do Acre / UFA-
C-Campus Rio Branco. Coordenador do Laboratório de Linguagens, Sociedade e Direitos – 
LISOD/UFAC.
18 Doutora em Direitos Humanos pela USP. Professora de Direito Penal da Fundação Getúlio 
Vargas – FGV (Direito/SP). Pesquisadora.
19 Introdução à conferência de abertura do ‘Encontro sobre a tolerância na América Latina e 
no Caribe’. Rio de janeiro, 12/09/1994. (CARDOSO, 2003, p.125) 
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(estatística ou política) ou que rompe uma normatividade imperante 
no tecido social constituído. 

As liberdades analisadas sob os códigos da vida social estão 
sempre permeadas de visões conflitantes. Quando lidamos com as li-
berdades de pensamento e expressão num contexto como o brasileiro, 
de pronto notamos que estamos pisando em terreno movediço. Com 
o histórico de cerceamento e ditaduras, a mancha que se delineia na 
reflexão deste tipo de liberdade resvala sempre em sutilezas de abor-
dagens e cautela metodológica. Isto porque o que se tem notado nesse 
sentido comumente recai no exercício de uma ‘conquista democrática 
e um retrocesso social’, ‘um passo além e um passo aquém’, tendo em 
vista que muitos têm se pautado pela histórica luta do exercício das li-
berdades para referendar seus discursos, muitas vezes, cingidos de ódio/
preconceito e intolerância. Nesse bojo, emergem questões como a cri-
minalização de comportamentos e atitudes através dessas ‘licenças’ para 
odiar ancoradas na premissa da liberdade de expressão, nos exercícios da 
língua como linguagem.

Em demarches nessa esteira, o presente texto se debruça a uma 
análise das práticas discursivas como constitutivas das bases do direito – 
enquanto também integrante de seu pensamento crítico –, no percurso 
de se notar o quanto a linguagem e as (potenciais) discriminações dela 
emersas se vinculam com o exercício de liberdades e a maneira que, des-
se modo, notar-se-ia uma colisão de direitos fundamentais.   

Neste eixo, Diana Barros (2011) entende ser necessário que:

Para exame narrativo dos discursos intolerantes, a hipótese que no 
momento se apresenta é a de que esse discurso é, sobretudo, um 
discurso de sanção a esses sujeitos considerados maus cumpridores 
de certos contratos sociais: de branqueamento da sociedade, de pureza 
da língua, de heterossexualidade e outros. Esses sujeitos são, portanto, 
no momento do julgamento, reconhecidos como maus atores sociais, 
maus cidadãos – pretos, ignorantes, maus usuários da língua, índios 
bárbaros, judeus perigosos, árabes fanáticos, homossexuais pervertidos – e 
punidos com a perda de direitos, de emprego e até mesmo com a 
morte. Concebida a organização narrativa dessa forma, a intolerân-
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cia dos discursos encontra sempre justificativas. (BARROS, 2011, 
p.256/Grifos originais).

Com o fito de refletir sobre a emersão dessa prática discursiva, 
de princípio aportamos aos preceitos da linguagem numa perspectiva 
teórico-prática; constatamos, assim, que seria, no mínimo, irresponsável 
pensarmos que esta linguagem não tem força de representação ou que 
não promove nenhum tipo de mudança social. Neste turno, lançamos 
mãos aos preceitos de Fairclough  (2004)  e Pêcheux  (1999), em 
especial por  suas  abordagens  através  de  componentes  pragmáticos  e  
alcance  aos quadrantes  de  dimensão  social  da denominada “análise 
do discurso”,  por  esta  se  prestar  a perceber a circulação de sentidos 
em espaços simbólicos.

A linguagem é prenhe de significados e, consequentemente 
existe uma ‘emersão política nesta linguagem’, como nos dirá Levon 
(2010).  Desse modo, as manifestações discursivas – verbais/escritas 
– não se alijam de um corpo social marcado pelo interesse dos enun-
ciadores. Van Djik (2003), sob a perspectiva de uma análise crítica do 
discurso, esclarece que:

‘Discurso’ se utiliza en el amplio sentido de «acontecimiento co-
municativo», lo que incluye la interacción conversacional, los tex-
tos escritos y también los gestos asociados, el diseño de portada, la 
disposición tipográfica, las imágenes y cualquier otra dimensión o 
significación ‘semiótica’ o multimedia (VAN DJIK, 2003, p. 146).

Estes são os elementos que levaremos em consideração como 
constitutivos do multimeio em que se situa o corpus do qual traçaremos 
linha de análise, neste caso, o cenário virtual – a partir da utilização da 
internet; isto parte da contumaz percepção de como este espaço tem rele-
gado os contornos de discussões sobre os mais variados temas. Elencamos 
aqui, entre os mais ácidos: os vinculados à homossexualidade e seus di-
reitos [adoção, casamento, criminalização da homofobia]; a redução da 
maioridade penal; o aborto; liberdade sexual feminina e crimes sexuais; 
descriminalização das drogas. Estes foram, essencialmente, os temas com 



38 

debates aqui rastreados e dos quais tecemos as presentes reflexões. Nesses 
casos, se notou um elevado índice de depreciação da condição humana 
por adjetivações, alcunhas, jocosidades e xingamentos diversos.

Como recurso metodológico o presente trabalho se utiliza da 
netnografia como caminho de coleta e análise de dados, no cenário das 
tecnologias em rede e da constituição de um cyberespaço, tendo em vista 
a netnografia levar em conta processos de sociabilidade e fenômenos 
comunicacionais que desenvolvem representações do ser em comunida-
des virtuais (AMARAL, NATAL & VIANA, 2008). Esta designação 
de ‘comunidade virtual’ faz eco à proposta por Amaral, Natal e Viana 
(2008, p. 39. Rodapé) enquanto nomenclatura para comunidades me-
diadas por computador que se formam em torno de plataformas on-line 
de interação social.

O período de observação se deu entre janeiro e junho de 2014, 
via monitoramente de discussões sobre notícias relacionadas aos ‘temas 
ácidos’, conforme frisado, tendo por cenário sites populares de notícias 
no Brasil. Sediando nosso enfoque nessas rotulações e, a reboque de uma 
prerrogativa netnográfica, optamos por não desagradar os olhos do leitor 
transpondo aqui os comentários colhidos via internet – sobre os temas 
anteriormente elencados – assim, este texto anota que se embasa nes-
se cenário, mas não se utilizará de demonstrações, configurando notas 
reflexivas e não exemplificativas, em especial pelo excesso de termos de 
baixo calão, de palavreado impróprio e deselegante20.

Fortim & Araújo (2013) observam, a partir do uso compulsi-
vo da internet, que muitas oscilações de posturas sociais se apresentam, 
assim, novos comportamentos humanos parecem surgir, outros apenas 
são remodelados e modificados, com o chamado vício em internet. Para 

20  De todo modo, em tempos de tecnologias comunicativas, como redes sociais, é um pres-
suposto que muitos já tenham se prestado a visualizar os comentários que emergem quando 
de notícias envolvendo quaisquer desses temas no texto apresentados. Válido se faz considerar 
que a produção discursiva também se localiza numa temporalidade que lhe relega contornos 
significativos, de todo modo, neste texto anotamos que essa temporalidade no recorte eleito 
(01 – 06/2014) não se marcou por um fato específico ou um acontecimento de mobilização 
nacional, portanto, se inscreve num pressuposto de ‘normalidade virtual’ ou de uma ‘rotina de 
significações’. Seria como uma amostra de cotidiano, sem evento que as potencialize ou arrefeça. 
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Foxman & Wolf (2013) tem se apresentado um descontrole de pessoas 
que à sombra de seus computadores disseminam o ódio sobre diversos 
temas de ordem social, de todo modo, apesar de estarem na penumbra, 
esse derramamento discursivo se dá, sem muitos filtros, para o mundo 
aberto, para a esfera pública.

Premente, nesta perspectiva, observar que

O valor ético da tolerância, traço distintivo da cultura humanizado-
ra, encontra-se na esfera pública e, portanto, tem necessariamente 
uma dimensão política. É uma disposição à boa convivência com o 
diferente em vista a uma sociedade humanitária. Assim, a autêntica 
tolerância é sempre libertadora da violência e da opressão. É preciso 
explicitar formalmente o novo sentido da tolerância que articule de 
forma humanizadora (isto é, buscando superar as desigualdades) os 
polos identidade e diversidade na convivência humana. (Marcuse, 
1970. Apud CARDOSO, 2003, p.127).

 São estes traçados da convivência pública, na esteira do trato 
político cotidiano – enquanto pressuposto de harmonia, que alijariam as 
pessoas do exercício da violência, em especial, a discursiva. No entanto, 
quando se perde de vista que a convivência em comunidade leva em 
conta traços de liberdades que se interseccionam e se resvalam, a depre-
ciação de outrem, emerge, logo, abre-se o fosso da intolerância. 

No cenário da virtualidade tecnológica, notamos que muitos es-
paços de convivência tornam-se espaços de socialização, pressupondo – 
inclusive –, um processo de busca identitária. Não seria demais pensarmos 
na internet como um aparelho ideológico que compete, inclusive e (talvez) 
principalmente, com a família e a escola, tendo em vista que se converte 
como uma fonte de ‘aprendizado’ e exercício de moralidades numa di-
nâmica social cujo contato interpessoal físico fica cada vez mais alijado 
da rotina própria da constituição de uma ‘comunidade’, esta, entendida 
pelo respeito e percepção cidadã das pessoas, em geral, como sujeitos de 
direitos, independente de clivagens de gênero, sexo, etnia, estrato social, 
formação escolar e muitas outras. Na dinâmica do surgimento de ‘comu-
nidades virtuais’, muitas vezes, existe a renúncia a esse respeito e uma des-
vinculação da prática de cidadania e civilidade, rompendo com os marcos 
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essenciais de princípios democráticos e promovendo o afastamento da 
alteridade como prática essencial ao convívio em sociedade. 

1 Sobre argumentação e linguagem

A par do cenário descrito, o que salta aos olhos, essencial-
mente, recai sobre a percepção de como os debates estabelecidos em 
redes virtuais são pouco qualificados. Muito do que se expressa nada 
mais é que a opinião de quem enuncia, assim, se faz mister trazer à 
tona a dualidade socrática entre ‘argumento’ e ‘opinião’. No viés da 
retórica clássica, ao se aspirar pela eliminação da doxa nos debates 
públicos, os primeiros diálogos platônicos marcam a diferença entre 
esta – enquanto mera opinião – daquela construída como argumento 
(episteme). Para que se perceba a construção argumentativa, é preciso 
que haja a construção prévia de conhecimento21. 

Fecha-se um movimento dialético que tem, por primeiro momento 
certos hábitos significativos (uma doxa); por segundo momento, a 
espera dos conceitos (uma episteme construída mediante processos 
lógicos purificadores sobre o primeiro momento); e, por terceiro 
momento, o senso comum teórico (dados pela reincorporação de 
conceitos nos hábitos significativos). Este último caracteriza-se pelo 
emprego da episteme como doxa (WARAT, 1982, p. 53).

Conforme Warat (1982), é nesse cenário que se constroi uma 
ideia de senso comum que confunde argumentação de opinião e a pro-
dução de conhecimento. Nesse percurso, poderão frisar alguns que o 
‘conhecimento fundamentalista’ pode também ser válido. Este aspecto 
merecerá atenção especial, pois aqui recaem muitos dos sentidos emer-
gentes nessas discussões, uma vez que parte-se do fundamentalismo – 
ideológico/religioso/político – para se referendar os discursos e, assim, 
envolver as ofensas nos mantos do radicalismo opinativo. 

21 Cf. Platão. A república. Rio de Janeiro: Best Seller, 2002. A obra gera grandes debates no que 
diz respeito ao processo de interação, dialético inclusive, de ambos termos. Conforme Franklin 
(2004) pode-se assinalar que nos primeiros diálogos esses termos apresentam certas nuanças 
terminológicas que não correspondem, precisamente, ao compreendido no diálogo da República.
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No anverso desse procedimento, encontramos os discursos 
mais sutis, tão ofensivos e perigosos quanto os diretos, mas que por via 
de aparente condescendência aclaram o quanto seu enunciador se mos-
tra intolerante, com intenções análogas à depreciação da condição de 
humanidade do ser22. Assim, fica patente a urgência de reflexões a res-
peito das liberdades de expressão de pensamentos e opiniões e da neces-
sidade (ou não) da construção de balizas para seu exercício. 

Nesse campo, visualizamos que estudos que promovem a jun-
ção entre o direito e a linguagem são profícuos em trilhas interpreta-
tivas, numa esteira semântico-social (VILLARRUEL-SILVA, 2017). 
São contributos e partilhas entre escopos de análise, desenhados ao re-
dor de temas em comum, como na imbricação provocada neste trabalho. 
Tiado Oliva (2014) nos dirá que o discurso discriminatório figura como 
veículo linguístico de assimetria e subordinação entre sujeitos23. Assim, 
complementa o pesquisador:

O discurso de ódio, por definição seria “(i). um ato discursivo; i.e., 
possui caráter eminentemente comunicativo; (ii.) intimida e instiga 
ao ódio, de modo a instar determinado grupo de pessoas a deixar o 
espaço público, além de estimular as pessoas em geral a rejeitarem 
esse mesmo grupo; e (iii). É a forma de discriminação consciente de 
grupos sociais vulneráveis, já que seu propósito é afirmar a inferiori-
dade de determinada coletividade (OLIVA, 2014, p. 29).

O discurso de ódio tenta se incrustar de formas variadas na 
norma jurídica, ao passo que, é necessário perceber a liberdade de ex-

22 Esta ‘sutileza’ discursiva se pauta pelo enunciador que não se utiliza da ofensa direta, mas que 
imprime certa ‘teorização’ (questionável, diga-se) em sua argumentação de modo a referendar 
seu subjugo: o negro nasceu assim, não pode mudar, diferente do homossexual; sou contra casamento 
entre pessoas do mesmo sexo, mas não sou preconceituoso(a), tenho vários amigos gays; sou a favor da 
vida, mas a mulher precisa se prevenir antes de engravidar; a maioria da população carcerária é com-
posta de gente da periferia, dentre outros. Esses discursos são imbricados à falta de informação e 
ignorância de fatores sociais que propiciam o quadro de um pseudo-determinismo  relegado à 
certos grupos minoritários, porém, a letalidade desse tipo de produção de sentidos é tão acen-
tuada quanto a dos discursos mais ferinamente diretos. 
23 Nesse sentido, a versão mais radical do discurso discriminatório – denominada hate speech, 
no exterior, ou discurso de ódio – tem especial potencial para desumanização das minorias, a 
exemplo do que já se observou em Estado totalitários, como a Alemanha Nazista (OLIVA, 
2014, p. 19).
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pressão como não absoluta. Assim, torna-se premente conhecer deman-
das históricas de lutas por direitos, de maneira a perceber sua gênese 
e sua inspiração para, desse modo, não subjulgar alguma coletividade 
– atacando seus direitos, armando-se de (supostos) outros direitos. 

2 Aspecto histórico-jurídico e o exercício 
 das liberdades

Se, de um lado, a interação social nas redes traz uma miríade de 
possibilidades de acesso a conhecimento, de estabelecimento de novos 
contatos, e, como se tem visto na “era das hashtags”, de se tornar um 
novo lugar de militância, de outro, essas mesmas interações revelam 
identificação entre pessoas e grupos que veem amplificadas suas vozes 
que por vezes defendem práticas violentas. Essa tensão traz à baila uma 
antiga discussão sob uma nova roupagem: qual é o limite da liberdade 
de expressão de cada indivíduo? E mais, diante deste novo cenário de 
sociabilidade pelas redes sociais, qual o papel do Direito na regulação 
das formas de relacionamento que surgem nesses espaços virtuais?

No plano das liberdades civis – direitos individuais fundamen-
tais –, é válido lembrar que estas surgem historicamente no contexto 
da luta social empreendida pelas Revoluções Liberais no século XVIII, 
que eclodem com o propósito de extinguir os privilégios da nobreza e 
do clero em nome dos direitos do cidadão. Isso implicará, de um lado, 
maior limitação ao poder do Estado, e, de outro, maior liberdade ao 
indivíduo, sem a interferência do poder estatal senão no mínimo neces-
sário à manutenção do pacto e da paz sociais. As declarações de direitos 
então produzidas tiveram o mérito de delimitar o que se convencionou 
chamar ‘liberdades negativas’, correspondentes àquelas exercidas nos 
limites delineados por abstenções estatais. Dentre outros, encontramos 
aí o direito do cidadão pensar e expressar-se livremente, que corresponde 
ao dever do Estado de não o censurar individualmente, e de não intervir 
nos meios de comunicação.

É neste ponto que emerge a questão central aqui abordada: a 
liberdade de pensamento e expressão deve ser irrestrita para ser demo-
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crática? Pode-se argumentar que os discursos de ódio (a homossexuais, 
a negros, a judeus, a mulheres, e a outras minorias políticas, historica-
mente rechaçadas) nada mais são que opiniões, como anotamos ante-
riormente, protegidas sob o manto das liberdades civis, e que preten-
der restringi-los seria equivalente a uma censura. O argumento, porém, 
além de falacioso é perigoso. 

É falacioso por desconsiderar que o direito à liberdade de 
expressão foi criado para possibilitar criticar o governante, mani-
festando opinião contrária àquela de quem exerce o poder políti-
co e salvaguardando-se de possíveis retaliações. Essa faculdade de 
expressar um pensamento ou crença relaciona-se estreitamente com 
os fundamentos da democracia em razão de sua dupla função: opor-se 
ao governo instituído sem receio de represálias e buscar convencer os 
demais cidadãos da correção ou vantagens de suas convicções políticas. 
Possibilita, ainda, tentar fazê-las valer como posição majoritária, 
garantindo assim a alternância no poder que compõe o jogo 
democrático. Todavia, tais convicções, como destacado, devem ser de 
natureza política e de modo a permitir a todos a busca por direitos, e 
não a demanda de aniquilação de direitos de grupos minoritários.

É perigoso por não considerar que o discurso de ódio contribui 
para a manutenção de práticas discriminatórias e violadoras de direi-
tos humanos, sendo, em sua essência, antidemocrático, e expressando a 
antítese das bases de legitimidade do Estado Democrático de Direito. 
Trata-se de manifestação incompatível com a dignidade da pessoa 
humana, fundamento da República (art. 1º, III, CF) e com o objetivo de 
promoção do bem de todos sem preconceitos (art. 3º, IV, CF). Proferir 
um discurso de ódio, ainda que de forma velada, a pretexto de exercer 
liberdades civis é uma distorção de um direito caro à democracia, e que 
contribui para a marginalização, exclusão e vitimização das pessoas 
destinatárias desse ódio. Vale frisar, os regimes políticos excludentes 
e aniquiladores de direitos se sustentam em discursos legitimadores de 
suas ideologias.

O respeito à liberdade de pensamento e de expressão só ganha 
valor e sentido ao se reconhecer que o pensar tem força e efeito, e quando 
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‘instrumentalizado’ pela linguagem atinge patamares sociais profundos. 
Ou seja: a permissão ampla, geral e irrefletida para a liberdade de 
expressão descarta o fato de que pensar (e manifestar o pensamento) 
tem força e gera efeitos. Sustentar que o pensamento é algo abstrato e 
inócuo enquanto não transformado em ação esvazia sua necessidade de 
proteção: tanto faz respeitá-lo ou não, pois o mero pensar e falar, sem 
ação em sua decorrência, não produziria qualquer efeito. 

A dignidade da pessoa humana é um critério útil de avaliação 
dos efeitos nocivos do discurso de ódio, por ser fundamento da República: 
o discurso de repúdio a minorias políticas, ainda quando escamoteado 
na alegação de liberdade de expressão, atinge essa dignidade. Garantir 
o direito à liberdade de atacar grupos ou indivíduos não equivale à 
preservação da dignidade da pessoa humana que se busca concedendo o 
direito à liberdade de opinião e expressão.

Por essas razões, é indefensável o argumento de proteção dos 
discursos de ódio pela liberdade de expressão, assim como a liberdade de 
ir e vir não autoriza a entrada na casa de alguém sem o consentimento de 
seu morador. Liberdades fundamentais não são sinônimo de liberdades 
ilimitadas. Mas, como limita-las democraticamente? De modo recorrente 
aponta-se a criminalização destas condutas como solução. E aí importa 
questionar: a punição criminal tem o condão de combater o ódio? 

As propostas de criminalização em geral obedecem a um 
sentimento de repúdio das condutas criminalizadas. Tais propostas 
dependem, porém, da crença profunda em uma suposta eficácia sim-
bólica da lei penal como instrumento de prevenção (pois é razoável 
supor que tais propostas visam - ou deveriam visar - primordialmente 
o combate e a erradicação do preconceito). É frequente o equívoco em 
se supor que a não aplicação do Direito Penal corresponderia automa-
ticamente a uma aprovação tácita – e mesmo um incentivo – à conduta 
que se pretende reprimir. 

É notável tanto na sociedade civil, quanto nos poderes públicos 
a resistência em se propor outra resposta que não a repressão penal, 
com arraigada crença na punição pedagógica, com o poder mágico de 
incutir no potencial delinquente o seguinte pensamento: “não devo 
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praticar crime, pois se causar o mal à alguém, eu sofrerei”. Mesmo 
supondo modelos ideais de fiscalização e eficácia (no sentido da certeza 
da aplicação) da punição, que pudessem surtir automaticamente algum 
efeito preventivo e redução da prática de crimes, talvez fosse mais 
interessante, em termos de construção de laços sociais mais sólidos, 
procurar fomentar um pensamento diverso: “não devo praticar crime, 
pois se causar o mal a alguém, o outro sofrerá” (ZAPATER, 2013).

É falaciosa a ideia de que o Direito Penal deveria trazer para 
si a atribuição de assegurar direitos humanos a vítimas de crimes, dis-
criminações e outras violências, pois a função do Direito Penal, em sua 
origem liberal, é assegurar direitos do acusado perante o Estado, ainda 
que posteriormente se tenha tentado - sem sucesso, como indicam di-
versos estudos criminológicos -  usar o Direito Penal  com o intuito de 
modificar o potencial comportamento criminoso pela ameaça de sanção 
grave. E quando se trata de delito decorrente de preconceitos e intole-
râncias para com minorias (como é o caso de diversos tipos de discrimi-
nação, como de gênero, racial, por orientação sexual, etc) - e é no que se 
transformarão os discursos de ódio uma vez tipificados na lei penal - a 
criminalização se mostrará uma medida inócua, uma vez que tais discur-
sos se fundam em crenças coletivamente compartilhadas e que não po-
dem ser modificadas pela simples criminalização da exteriorização de tal 
crença. É imperioso refletir: ainda que o intolerante deixe de manifestar 
sua ideologia discriminatória em razão da expectativa de punição, ele 
modificará sua crença no desvalor do grupo objeto de seu preconceito? 
E, mantendo sua crença, qual a eficácia da criminalização do discurso de 
ódio como estratégia para erradicação do preconceito?

Esta é outra deficiência decorrente do uso de legislação penal 
para erradicação de preconceitos: a lei penal, por sua própria natureza, 
somente produz responsabilização jurídica individual – ora, se a lei penal 
foi concebida em sua origem liberal como instrumento de proteção do 
cidadão em face do monopólio da violência do Estado, a pena deve 
atingir o cidadão de forma individualizada. Este formato acarreta a ideia 
de que uma conduta discriminatória seria um problema de maldade 
individual, passível de resolução com o castigo pela má conduta. Com 
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isso, escamoteiam-se as origens históricas e culturais do problema e a 
naturalização da conduta: aquele que manifesta seu ódio discrimina-
tório não o faz por má-fé e com a intenção deliberada de praticar uma 
violência (ainda que somente no campo discursivo), mas sim por crer na 
diferença intrínseca entre determinados indivíduos e na justiça do tra-
tamento desigual decorrente desta diferença.

3 Conjecturações de um debate não findo 

A restrição de liberdades como forma de sanção deve sempre 
se fazer acompanhar da maior cautela: a sanção de privação da liberdade 
de ir e vir encontra diversos limites não só no Direito Constitucional, 
mas também nas normas de Direito Penal e Processual Penal. Enfrenta-
se, portanto, um difícil embate: se é fato, como demonstrado nos 
tópicos anteriores, que os discursos de ódio possuem efeitos deletérios 
e incompatíveis com as bases de legitimidade do Estado Democrático, 
é igualmente verdadeiro que o Direito Penal não se revela como o meio 
adequado para modificar essa situação, seja porque este somente atua 
quando a conduta repudiada é praticada (esquecendo-se por completo 
de que houve uma vítima exatamente daquilo que se pretendia evitar), 
seja porque a ausência de proteção constitucional ao discurso de ódio 
não implica sua criminalização compulsória. Em outras palavras, signi-
fica dizer que não há relação automática de causalidade entre “não ser 
um direito” e “ser um crime”. Importa observar, ainda, que leis incrimi-
nadoras não garantem direitos da vítima, mas tão somente restringem o 
direito do criminoso à liberdade de ir e vir – e não seu “direito” de pensar 
de forma preconceituosa ou intolerante. 

Desta forma, a erradicação do preconceito passa, em 
primeiro lugar pelo conhecimento da questão-objeto do pensamento 
preconceituoso, o que se dá pelo debate desarmado, de ânimo calmo 
e refletido, estimulado pelo convite ao arejamento de ideias. O 
reconhecimento de direitos visa substancialmente à paz e à redução do 
sofrimento e da violência, seja a praticada pelo Estado, seja a praticada 
pelas pessoas entre si. Alegar liberdade de expressão para praticar uma 
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violência simbólica ou velada seria apenas um discurso arenoso, não 
fosse a gravidade devastadora de seus efeitos. Encerramos nosso texto 
com o convite à reflexão conjunta de que a cultura não é estanque, e 
as mudanças culturais que permitem o reconhecimento de direitos e 
a inclusão de todos dependem da modificação refletida e racional das 
crenças individuais.
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 ESPETACULARIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA: 
A “CHACINA DO URSO BRANCO” DE 

2002 EM RONDÔNIA NA FOLHA DE SÃO 
PAULO ONLINE

Everson Rodrigues de CASTRO
Eduardo Joreu de OLIVEIRA

Introdução

As mortes violentas ocorridas dentro da Casa de Detenção José 
Mário Alves, o “Urso Branco”, situado no Estado de Rondônia, na pas-
sagem do dia 01 para o dia 02 de janeiro de 2002 onde foram mortos 27 
detentos, situação que em tese, esteve intimamente relacionada à transfe-
rência dos detentos do chamado “seguro24” para as celas dos pavilhões, de-
marcou profundamente a constituição de todo um imaginário social sobre 
a violência ocorrida em presídios no Estado, na Amazônia e no Brasil de 
uma maneira geral. O que sob a ótica do professor Gabriel Oliveira con-
verge para a ideia apontada por ele como “terceira exclusão”, pois:

Após então serem submetidos a pena e a consequente exclusão social 
gerada por ela, ou segunda exclusão, percebe-se que o Estado, ao dar 
causa a situação verificada em Urso Branco, provoca de modo omis-
sivo, a ocorrência desta tragédia consubstanciada na morte dessas 
pessoas. Assim, ao fazer incidir sobre elas a pena de morte, tem-se 

24 Segundo apontado na peça de denúncia assinada pelos Promotores de Justiça do Minis-
tério Público do Estado de Rondônia, referente ao IPL 003/2002/DECCV de 07/02/2002, 
que “Somando-se ao quadro de desorganização, existiam os presos do [SEGURO], ou seja, 
presos ameaçados de morte pelos presos dos pavilhões. Esses presos ameaçados tinham débil 
garantia de vida, consistente em permanecerem agrupados e apartados em espaços denominados 
[SEGURO]. Mesmo os locais destinados aos presos do [SEGURO] tornaram-se obstáculos à 
correta administração prisional, devido à localização, precariedade das instalações e ao grande 
número, sempre crescente (ante assassinatos já ocorridos nos pavilhões) de custodiados que lá 
permaneciam alojados (DENÚNCIA, 2004, fls. 07-08).
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indícios que permitem entender tal situação como uma terceira ex-
clusão posto que já estava fora da economia e da sociedade em que 
viviam. A terceira exclusão pode ser entendida como a exclusão física 
do apenado e se deu em Urso Branco, o Estado permitiu que os de-
tentos do [seguro] fossem trucidados (OLIVEIRA, 2009).

Apesar disso é preciso apontar que os fatos relacionados à re-
belião no Urso Branco em 2002 não podem ser analisados de maneira 
isolada e nem fragmentada, mas sim pensados dentro de seus contextos 
sócio-históricos específicos, o que de certo modo, podemos afirmar, se 
relacionam sejam com os discursos produzidos sobre o caso estudado, 
desde aqueles mais visíveis através da leitura do processo criminal até os 
mais sutis, como as notícias veiculadas pelos órgãos de imprensa à época, 
o qual apesar de aparentemente tenderem ao neutro e ao universal (não 
que os discursos do processo-crime também não estejam inseridos nesse 
processo) estão plenamente carregados de discursos conflitantes, inte-
resses, poderes, enfim, de toda uma série de condicionantes estruturais, 
que em sua maioria não se mostram clarividentes a grande parte dos 
indivíduos em sociedade.

Assim perceber quais os processos socioculturais que envolvem 
os movimentos de presos envolvidos na rebelião dentro do Urso Branco 
em 2002, nos revela que tais não podem ficar restritos a lógica simplista 
de que estes se rebelariam tão somente em razão das péssimas condi-
ções vividas por eles dentro daquela unidade prisional, mas que isso, de 
maneira bastante complexa, pode ser pensado também a partir de uma 
dupla compreensão: (a) seja porque os apenados já haviam incorporado 
um certo habitus no qual a violência é um dos traços significativos da 
constituição dos sujeitos e de suas práticas sociais cotidianas, quando 
ainda inseridos no mundo do “além-muro do presídio”, (b) seja porque 
todo o imaginário social construído pelos apenados dentro do presídio 
acerca de valores como liberdade, ética, moral, etc., (e é claro dos grupos 
sociais que compartilham aquele espaço simbólico e físico), são reconfi-
gurados, enquanto capital simbólico posto em prática em um determi-
nado campo, para noções que só se completam com êxito se atendem 
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plenamente as regras estabelecidas pelos próprios grupos sociais que in-
tegram o “mundo da cadeia”.

Essa dupla compreensão tal como foi apresentada não deve ser 
pensada como uma “estrutura antropofágica”, o qual tivesse no próprio 
ritual a sua própria razão de ser em si mesma, mas sim oferecer sinali-
zações teóricas que extrapolem o campo da ortodoxia interpretativa, o 
qual entende a dinâmica hermenêutica como um exercício que ambi-
ciona buscar e encontrar (se isso fosse possível) a essência dos sentidos 
das palavras, e negligencia os processos de reinvenção, apropriação e re-
configuração, das múltiplas formas de produção de sentido, neste caso os 
discursos sobre a rebelião do Urso Branco em 2002, através do processo 
criminal e da imprensa webjornalística.

Neste sentido, levando em consideração que uma das possibi-
lidades para pensar a rebelião de 2002 no Urso Branco em Rondônia 
a partir da análise dos discursos oriundos do processo criminal sobre o 
caso e das notícias veiculadas webjornal Folha de São Paulo, é necessário 
esclarecer o suporte teórico-metodológico que estrutura esta discussão.

De um lado temos o papel estratégico do habitus, e no caso em 
tela podemos inferir a percepção de um habitus dos apenados, enquanto 
como uma disposição postural incorporada, sendo assim esse “(...) prin-
cípio gerador e unificador que retraduz as características intrínsecas e 
relacionais de uma posição em um estilo de vida unívoco, isto é, em con-
junto unívoco de escolhas de pessoas, bens, de práticas (BOURDIEU, 
1996, p. 21-22)”. E de outro temos a relação do habitus com a noção 
de campo, também empregada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, 
pois para este se trata de uma “Topologia que descreve um estado de 
posições sociais permite fundar uma análise dinâmica da conservação e 
da transformação da estrutura da distribuição das propriedades ativas e, 
assim, do espaço social (BOURDIEU, 1996, p. 50)”.

No caso da rebelião no presídio de Urso Branco em 2002, além 
das noções de habitus e campo de Bourdieu, faz-se, contudo, apresentar, 
dentro desse exercício de análise dos discursos no processo criminal e as 
notícias veiculadas pela Folha Online, destacar as noções complementares 
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de representações e práticas conforme empregadas pelo historiador cultural 
Roger Chartier, o qual diz que, diferente da história da mentalidade, ela

(...) permite articular três modalidades da relação com o mundo so-
cial: em primeiro lugar, o trabalho de classificação e de delimitação 
que produz as configurações intelectuais múltiplas, através das quais 
a realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes grupos; 
seguidamente, as práticas que visam fazer reconhecer uma identi-
dade social, exibir uma maneira própria de estar no mundo, signi-
ficar simbolicamente um estatuo e uma posição; por fim, as formas 
institucionalizadas e objetivadas graças às quais uns representantes 
(instâncias coletivas ou pessoas singulares) marcam de forma visí-
vel e perpetuada a existência do grupo, da classe ou da comunidade 
(CHARTIER, 1988, p. 23).

Por isso, o presente texto se divide em duas partes, além de uma 
conclusão, onde na primeira será feita uma revisão histórica breve sobre 
o cárcere em Rondônia, em seguida entraremos na discussão sobre os 
discursos (pensados como portadores de representações simbólicas, mas 
que influenciam nas práticas dos sujeitos em sociedade) percebidos no 
processo criminal sobre a rebelião de 2002 no Urso Branco e nas notí-
cias do site Folha Online.

1 A casa de detenção José Mário Alves, “Urso Branco” (1996- 
 2002): uma revisão histórica sobre o cárcere em Rondônia

No final da década de 1970, na ilha de Santo Antônio situada 
há 8 km do centro da capital do Estado de Rondônia, Porto Velho, ro-
deado pelas fortes correntezas do Rio Madeira, havia um presídio que 
abrigava àqueles homens que haviam cometido algum tipo de desvio 
(crime) e que eram separados do convívio social e encaminhados para a 
“ilha” a fim de que cumprissem suas respectivas penas. 

Conhecido como “Presídio da Ilha”, o que segundo apontou 
em entrevista ao jornalista Carlos Araújo do website Tudo Rondônia em 
24/11/2013 seu primeiro diretor, nomeado por Humberto Guedes en-
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tão governador do Território Federal de Rondônia, o advogado e espe-
cialista em direito penitenciário Dr. Osman de Sá diz que na verdade 
tal presídio “Era um aglomerado de detentos, cercado de água por todos 
os lados, sem qualquer diretriz de reeducação, de reabilitação para o de-
tento voltar a integrar-se à sociedade. Hoje, lamentavelmente isso não 
progrediu. Ao contrário, regrediu (DE SÁ, 2013) ”.   

O que se assevera e em especial em relação ao trecho extraí-
do da entrevista do advogado Osman de Sá sobre a situação do antigo 
“Presídio da Ilha” no ano de 1978 é que a situação do sistema peniten-
ciário rondoniense dos anos 2000 até agora em “quase” nada se modi-
ficou quando comparado ao panorama da situação prisional do extinto 
Território Federal de Rondônia, exceto a localização geográfica daquele 
que ficava em uma ilha.

Apesar da lacuna de pesquisas científicas em torno do “Presídio 
da Ilha” e ainda a carência de fontes históricas confiáveis para um levan-
tamento pormenorizado sobre quais as possíveis razões que envolveram 
sua idealização, o projeto arquitetônico, o perfil dos presos, possíveis 
motins, rebeliões, etc., o que se sabe, a partir do levantamento feito até 
este momento, é que a sua paulatina e posterior desativação total este-
ve intimamente ligada à construção de outro presídio em Rondônia, 
agora não mais situado em uma ilha rodeada pelas águas turvas do Rio 
Madeira, e sim localizado em um verdadeiro arquipélago de contradi-
ções em terra firme, temos então a “Casa de Detenção José Mario Alves 
da Silva, conhecida como “Urso Branco”. 

Integrando o sistema penitenciário brasileiro, o presídio Urso 
Branco situado na cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, 
começou a ser construído na década de 1990, mas só entrou realmente 
em funcionamento no ano de 1996 quando começou a abrigar os pri-
meiros detentos que deveriam aguardar naquele espaço “provisoriamen-
te”, até serem transferidos para outra penitenciária do Estado. O que, na 
verdade não ocorreu, pois ela nunca foi construída.

O presídio Urso Branco então foi construído com capacidade 
inicial para 360 presos, divididos em 06 alas, sendo que cada uma destas 
seria composta por 10 celas, o que equivaleria a um total de 60 celas, 
sendo então cada uma com capacidade para 6 presos, somente no ano 
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de 2006 é que foi construída uma nova ala com 4 blocos isolados, sendo 
então cada um com 4 celas, totalizando assim a capacidade máxima do 
presídio para 456 presos. 

Todavia, ainda na década de 1990, com a intensificação do 
crescimento da população carcerária daquela unidade prisional, come-
çaram a ficar explícitos os graves problemas porque passavam àqueles 
que estavam ali recolhidos, tais como superlotação, torturas, homicídios, 
alimentação inadequada, precariedade no fornecimento de água potável 
e para banho, fugas, motins, rebeliões, etc.

Assim torna-se relevante afirmarmos que a situação de “caos” 
completo que foi se instalando no presídio Urso Branco não ficou res-
trito somente à um determinado período de tempo em específico, mas 
que acabou se tornando uma situação tão perene, a tal ponto que, no ano 
de 2008 o Ministério Público Federal, através do Procurador-Geral da 
República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, ingressou com Ação 
de Intervenção Federal (AIF nº 5.129) no Supremo Tribunal Federal 
devido aos atos de violação dos direitos humanos supostamente ocorri-
dos dentro do referido presídio rondoniense, afora as medidas provisó-
rias estipuladas pela Corte Interamericana de Direitos a partir de 18 de 
Junho de 2002.

No relatório de vista prisional ao Estado de Rondônia realiza-
da em 22/10/2011 pelo Dr. Erivaldo Ribeiro dos Santos, integrante do 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e 
vinculado ao Ministério da Justiça, afirma claramente que

Em julho de 2008 o relatório do CNCP registrava 1068 internos; 
em fevereiro de 2011 o Conselho da Comunidade registra se 701 
presos. Tais números poderiam indicar um processo de redução da 
superpopulação. Entretanto, a presente inspeção constatou a presen-
ça de 857 presos, indicando que não há um esforço eficaz que reduza 
a população carcerária ao nível da sua capacidade que é de 456 pre-
sos. Esse aumento da população carcerária, de fevereiro e outubro de 
2011, verifica-se esmo diante de decisão judicial em vigor de inter-
dição parcial da unidade (DOS SANTOS, 2011).
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Neste prisma, ainda que o a “chacina de 2002” no Urso Branco 
seja o mais representativo – dado que ocorreram outros episódios se-
melhantes em escalas variadas - da grave situação que afligem àque-
les homens aprisionados, sendo estes em sua maioria negros, pardos, 
baixa escolaridade e originários das periferias urbanas de Porto Velho, 
há que se acrescentar que mesmo ante as admoestações infligidas ao 
Estado Brasileiro, através das medidas provisórias por parte da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos da OEA (Organização dos 
Estados Americanos) desde 18 de junho de 2002 e reiteradas através de 
outras resoluções, como por exemplo, a de 22 de Abril de 2004 e a de 21 
de Setembro de 2005, além de outras que a precederam, para que aquele 
“adote todas as medidas que sejam necessárias para proteger eficazmen-
te a vida e integridade pessoal de todas as pessoas recluídas na peniten-
ciária... (CORTEIDH, 2005) ”, ainda é bastante patente que o alcance 
destas e outras políticas na transformação da realidade do presídio Urso 
Branco ainda é bastante limitado.

Em 2007 foi publicada talvez a obra mais emblemática sobre 
o drama que envolve a história do presídio Urso Branco, é o livro Urso 
Branco: A porta do inferno escrito pelo ex-detento Jorge Paulo de Freitas 
Braga, o qual trouxe à lume informações interessantes sobre sua “passa-
gem” por aquela unidade prisional, fazendo uso de uma linguagem que 
mesclou elementos do relato biográfico e o do jornalismo informativo, 
além de críticas ferozes as condições do sistema penitenciário rondo-
niense, dando destaque para os abusos cometidos por agentes do Estado 
(policiais militares, agentes penitenciários, etc.) contra os aprisionados 
recolhidos, além dos aspectos cotidianos da vida no “mundo intra-mu-
ros”, e é claro, dando relevância aos casos de violência que presenciou ali.

Assim segundo o aponta o próprio escritor Jorge Braga no livro 
citado, de que havia um local insalubre dentro do presídio Urso Branco, 
só comparável em termos descritivos à um dos “círculos infernais” cita-
dos pelo italiano Dante Alighieri em sua clássica obra A divina Comédia, 
como um espaço, denominado como “tampão” e que este era utilizado 
pelos administradores do presídio Urso Branco para a “penalização” dos 
presos que cometiam algum tipo de “infração” em relação as regras es-
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tabelecidas pelo “estatuto interno”, a qual nem sempre estavam adstritos 
aos regramentos de condutas escritas. Segundo o escritor Jorge Braga o 
“tampão” do Urso Branco era

(...) É o pior dos castigos que um preso pode passar. Se nas celas 
superlotadas e imundas é ruim passar, imaginem no tampão, úmido, 
fétido, escuro, o cara é colocado lá, sem roupas. O que num homem 
ainda restar de orgulho, de altivez ou de dignidade é esvaído em pou-
co tempo. Para um homem no tampão não existe Deus, ele se sente 
só, não existe advogado, nem família, nem amigos. É o retrocesso do 
homem com ele mesmo, é um ser insignificante, sem valor, sem re-
ferências, sem futuro. É nada no espaço. Só escuta o barulho zoando 
na cabeça, zum...zum. O silêncio toma uma dimensão de barulho. 
O tempo anda (anda?), lentamente, não sabe em que dia, em que 
hora está. A água gotejando, intencionalmente, ininterruptamente, 
cadencia um ritmo constante e melancólico. As baratas fazem parte 
do novo lar. Os ratos também. O que será que procuram? Ah! Deve 
ser fezes e urina, que batem no joelho (BRAGA, 2007, p. 202).

Por estas razões depreende-se que os principais aspectos que 
teriam influenciado para que essa situação se agravasse e inclusive con-
tribuído para a onda de atrocidades cometidas dentro daquela casa de 
detenção na passagem do ano 2001 para 2002, foram, segundo aponta a 
professora Camila Giunchetti,

(...) a superpopulação, a insuficiência de agentes penitenciários, o 
precário treinamento dos poucos agentes que havia, a fragilidade 
das instalações físicas (em especial dos pisos, paredes e cadeados), a 
insalubridade das celas, a escassez de água e, principalmente, a falta 
de separação dos presos provisórios dos condenados e de acordo com 
seu grau de periculosidade (impossível pelo fato de as celas serem 
interligadas por túneis e buracos nas paredes cavados pelos próprios 
detentos), combinados com a ociosidade dos presos (ausência de ati-
vidades laborais ou educacionais), criou o ambiente propício para 
que eclodisse, em 5 de novembro de 2000, a primeira rebelião no 
UB. Nessa rebelião, três pessoas morreram e outras 30 ficaram feri-
das. A partir de então, foi inaugurado um período no qual ondas 
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de assassinatos passaram a ser recorrentes, algumas das quais com 
repercussão internacional, como foi o caso das rebeliões de 2002 e 
de 2004 (GIUNCHETTI, 2010, p. 61, grifos nossos).

Neste sentido, o que se depreende ao analisar a trajetória histó-
rica do presídio Urso Branco em Rondônia a partir do recorte temporal 
específico, em que pese estar situado na periferia geopolítica do Brasil, 
apresenta traços constitutivos bastante peculiares daqueles presídios que 
integram a região amazônica, mas com semelhanças relevantes se com-
paradas, por exemplo, ao episódio do “Massacre do Carandiru (1992)” 
ocorrido na região sudeste, além da grave situação do “Presídio Central 
de Porto Alegre (1994)” no sul do país, este segundo classificação dada 
pelos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no re-
latório final de 2008 como o “(...) pior presídio do país, sendo descrito 
como [uma visão grotesca, surreal, absurda e desumana] – [a masmorra 
do século 21] (BRASIL, 2009, p. 170 apud CARDOSO, et. al., 2014).

2 A espetacularização da violência e a rebelião de 2002 no 
 presídio “Urso Branco” em Rondônia: as epresentações no  
 webjornalismo através do site de notícia folha online

A rebelião de 2002 no Urso Branco em Rondônia, amplamen-
te coberta pelos veículos de informação midiáticos, ganharam relevo 
no cenário nacional, sobretudo, porque os fatos que se desdobraram 
naqueles eventos, alguns deles até transmitidos em tempo real, foram 
sendo paulatinamente identificados e designados pela imprensa como 
expressões máximas de crueldade, violência e barbárie cometidas por 
“seres humanos” contra sua própria espécie (FOLHA ONLINE, 2002; 
FOLHA ONLINE, 2010).

Neste sentido, já existem importantes pesquisas acadêmicas que 
analisam sob o prisma histórico-sociológico as relações entre a mídia e o 
sistema penal (OXLEY DA ROCHA, 2013; BATISTA, 2002; GOMES, 
2012) e de que maneira uma e outro são influenciados reciprocamente na 
adoção de discursos (e práticas) que reificam processos autoritários de 
legitimação de determinados status quo e, no caso em específico da mídia 
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jornalística, auxiliam na construção social de representações, geralmen-
te estereotipadas, sobre prisões, violência, criminalidade, etc. e é claro, de 
seus respectivos sujeitos (“bandido”, “detentos”, etc.).

Todavia, por existirem lacunas consideráveis de estudos que 
possam dar conta das relações entre webjornalismo e sistema prisional, 
- este por ser considerado um dos objetos de alcance social, talvez, um 
dos mais problemáticos se comparado aos outros elementos integrantes 
do sistema penal -, é relevante afirmarmos a importância desse conhe-
cimento acerca dos complexos processos políticos, sociais, culturais, etc., 
que contribuem para torná-lo (ou no mínimo fazê-lo parecer) legítimo 
e necessário pela sociedade.

E um indício que pode nos auxiliar na compreensão da com-
plexidade desse processo é a rebelião de 2002 no presídio “Urso Branco” 
em Rondônia, e em específico se tratando da mídia televisiva local, o 
processo de cobertura feito por este meio, alcançou tamanha expressão 
devido a rapidez com que as notícias eram atualizadas sobre a quanti-
dade de mortos durante os eventos, imagens aterrorizantes de presos 
sendo decapitados e seus corpos sendo jogados de cima da caixa d’água 
daquela prisão, situação presenciada em tempo real pelos espectadores 
através do olho da câmera de filmagem, entrevistas com familiares ner-
vosos aguardando notícias de detentos, reportagens ao vivo sobre a situ-
ação do presídio em diferentes momentos do dia, etc.

Esses verdadeiros “espetáculos de violência”25envolvidos na re-
belião de 2002 no presídio Urso Branco, não ficou restrito somente a 
cobertura televisiva local, mas também foram exibidos através de re-
portagens diárias em telejornais de várias emissoras dos canais abertos, 
contudo, cabe aqui pontuarmos a face, talvez, menos perceptível que 
foi o papel exercido pelo webjornalismo na cobertura daquelas rebeliões, 
através dos matérias publicadas pelo webjornal Folha de São Paulo, este 
apesar do nome, noticia assuntos de abrangência nacional e possui tam-
bém suporte físico (jornais impressos).

25 A noção faz referência ao termo cunhado por Guy Debord em 1967 no seu livro A sociedade 
do espetáculo, para o qual “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social 
entre pessoas, mediatizada por imagens (DEBORD, 2003)”.
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Para tanto, antes de analisarmos de forma mais detida as maté-
rias produzidas sobre a rebelião de 2002 no presídio Urso Branco veicu-
ladas pelo webjornal selecionado, torna-se indispensável que revisitemos 
as narrativas “oficiais” produzidas sobre a rebelião de 2002, informações 
aquelas tal como encontradas nos processos judiciais disponíveis no sítio 
eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, denominado 
“Caso Urso Branco”.

A intenção se coaduna com a ideia da viabilização de uma com-
preensão mais apurada dos fatos analisados, assumindo os riscos de ser-
mos arbitrários em determinados momentos, isso faz-se necessário a esta 
discussão pois compartilhamos da concepção de que o historiador/pes-
quisador apesar de não ser ele capaz de “narrar” ou “descrever” a totalidade 
dos fatos tal “como aconteceram realmente”, ilusão esta que foi a linha 
mestra do historicismo de Leopold Von Ranke no século XIX, cabe a 
ele, ao historiador atuar “(...) no rastreamento e mapeamento do material 
encontrado visando achar indícios, ou pistas, que sejam característicos do 
material estudado e que não sejam perceptíveis numa leitura superficial do 
tema (GINZBURG, 1999, p. 57 apud OLIVEIRA, 2009)”.

Em relação a rebelião de 2002 no Urso Branco, consta na peça 
de oferecimento da denúncia assinada pelo Procurador-Geral de Justiça 
do Ministério Público do Estado de Rondônia, Dr. José Carlos Vitachi 
e pelos promotores de justiça Celso SacksidaValladão, Charles Tadeu 
Anderson, Marcelo Lima de Oliveira e Cláudio Wolff Harger, tendo 
como base o IPL (inquérito policial) nº 003/02/DECCV, de que a situ-
ação do presídio “Urso Branco” antes dos fatos denunciados era de que 
imperava “(...) o caos administrativo e estrutural (...) Grupos de presidi-
ários alojados nos dois pavilhões existentes [onde ficam as celas], deti-
nham o poder de mando no cárcere, imposto pela violência generalizada 
contra os demais presos (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE RONDÔNIA, 2004)”.

Em seguida em outro trecho da mesma peça de denúncia os 
promotores acrescentam que “Somando-se ao quadro de desorganiza-
ção, existiam os presos do [SEGURO], ou seja, presos ameaçados de 
morte pelos presos dos pavilhões. Esses presos ameaçados tinham débil 
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garantia de vida, consistente em permanecerem agrupados e apartados 
em espaços denominados [SEGURO] (TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, 2004), além dos presos do “Seguro” 
existiam também os “Celas-Livres”, ou seja, “(...) no jargão do cárcere 
designa presos que exercem atividade laboral intramuros. Naquele presí-
dio, a expressão foi deturpada para distinguir, também, presos alheios ao 
controle da administração prisional, que ficavam noite e dia a perambu-
lar por setores da penitenciária (...) (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, 2004)”.

Após uma tentativa de fuga frustrada dos presos ocorrida na 
madrugada dia 01/01/2002 por volta das 05h00, a CCD (Companhia 
de Controle de Distúrbios), uma espécie de tropa de choque da Polícia 
Militar do Estado de Rondônia no mesmo dia porém por volta das 
12h00 adentrou nos pavilhões “(...) recolhendo os presos no pátio do 
banho de sol, exceto os presos do [SEGURO], que permaneceram sepa-
rados (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, 
2004)”., após revista minuciosa nos pavilhões que durou até as 18h30 
do mesmo dia, um grupo de presos foi levado novamente para os pa-
vilhões, ficando separados 45 desses presos designados como “bichos 
matadores”, pois segundo a administração do presídio esses “(...) tinham 
ascendência sobre a massa carcerária, chefiavam as ações de fuga, de im-
posição de mortes e escavação de túneis (TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, 2004)”.

Para os membros do Ministério Público, quatro fatores contri-
buíram de maneira decisiva para a eclosão dos homicídios de 27 deten-
tos ocorridos das 20h00 do dia 1º de janeiro de 2002 até às 08h00 do 
dia seguinte, 1) a decisão da administração prisional em devolver 15 dos 
45 presos ditos “bichos matadores” às celas dos pavilhões; 2) a tensão 
entre os detentos devido a fuga frustrada pela intervenção da seguran-
ça policial do presídio; 3) o recolhimento dos “CELAS LIVRES” aos 
pavilhões e, 4) (...) a iminente transferência dos presos com poder de 
mando para outra unidade prisional (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, 2004)”.

 Neste sentido, em outro trecho da denúncia enviada ao Juiz 
da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho, consta que
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(...) no fatídico dia 1º de janeiro de 2002, por volta das 18h00, com 
unidade de desígnios e propósitos [referindo-se aos administrado-
res da prisão à época dos fatos], decidiram transferir 66 [sessenta e 
seis] presos integrantes do [SEGURO], (...) das dependências se-
paradas que ocupavam, para celas dos pavilhões e da IGREJA, esta 
transformada em cela coletiva, verdadeira extensão dos pavilhões. 
(...) Os presos do [SEGURO] foram arrastados para os pavilhões e 
IGREJA, esperneando e clamando por suas vidas, com a certeza das 
atrocidades que iriam sofrer, sendo que os agentes públicos foram 
insensíveis aos seus desesperados apelos. (...) Quando a CCD abriu 
a porta da IGREJA, seis presos oriundos do [SEGURO] (...), que lá 
tinham sido deixados misturados a um grupo rival de aproximada-
mente 25 [vinte e cinco] apenados, pediram socorro, temendo por 
suas vidas, pois estavam sendo severamente agredidos pelos desa-
fetos que ali já habitavam, fato que revelava a todos uma amostra 
que iria ocorrer com os outros presos do [SEGURO] absurda-
mente colocados nos pavilhões (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, 2004, grifos nossos). 

E situação no interior do presídio piorou de maneira absurda, 
pois após as 20h00 do dia 01/01/2002, quando os agentes penitenciários 
e os policiais militares da tropa de choque se retiraram dos pavilhões, 
segundo apontam os denunciantes do Ministério Público Estadual o 
“(...) local voltou a se tornar território sob domínio dos presos que exer-
ciam poder de mando na penitenciária. Eles trafegavam por entre as 
celas, em todas as direções, passando pelos buracos de suas paredes e 
lajes (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, 
2004)”, o que por consequência levou aos homicídios de 27 presos exe-
cutados por outros presos, a maioria dolosa e fatalmente mortos com 
golpes, que segundo constam nos exames tanatoscópicos, de armas ar-
tesanais do tipo pontiagudas semelhantes à facas afiadas, conhecidas 
como “chuchos” ou “chunchos”.

É relevante assinalarmos que esse desdobramento trágico da 
rebelião, não tratou-se de um “acidente” no percurso da atividade ro-
tineira daquela prisão, fato que pode ser confirmado nas palavras do à 
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época diretor geral da penitenciária, através do ofício nº 010/DG/PSM/
JMA/SUPEN de 12/12/2001 dirigido ao Superintendente de Assuntos 
Penitenciários do Estado de Rondônia, no qual pede providências ur-
gentes junto ao Governador do Estado e ao Poder Judiciário rondonien-
se “(...) ressaltando que o mesmo [referindo-se ao presídio Urso Branco] 
lamentavelmente já foi palco de ocorrência desagradáveis, com mortes 
violentas e torturas (...) (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE RONDÔNIA, 2004, comentário nosso)”, sobre a grave situação 
presídio, já que segundo o diretor informa que 

1º - Nossa população carcerária já atingiu níveis alarmantes, atual-
mente já próximo ao número de 800 [oitocentos] presos, com ca-
pacidade apenas para 360 [trezentos e sessenta], portanto em con-
dições inadmissíveis para recolher mais presos, considerando ainda 
a fragilidade existente nos pavilhões internos, bem como o difícil 
trabalho de monitorização, por parte dos agentes penitenciários. (...) 
3º- Referindo-se ainda ao inchaço da população carcerária, agora 
virou rotina o recolhimento de presos nos locais denominados de 
“SEGURO”, por determinação judicial, sendo que estes locais ficam 
fora dos pavilhões internos, alguns bem próximo do portão de aces-
so, inadequados para o recolhimento de presos (TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, 2004). 

Constam nos autos do processo criminal, o termo de declara-
ções do detento A.D.S26. Colhido no dia 04/01/2002 ainda nas depen-
dências do presídio Urso Branco, o qual explica de maneira dramática e 
aterrorizante os fatos que se desenvolveram após a saída dos agentes e 
da força policial dos pavilhões, pois segundo relatou o detento

Que logo em seguida o declarante afirma que começou a matança; 
aonde os presos que lá se encontravam todos livres começaram a 
matar os outros apenados que também foram transferidos aonde tais 
apenados agiam da seguinte forma: na medida em que os outros 

26 Os nomes e a qualificação completa dos presos citados foram suprimidos para este trabalho, 
podendo serem eles consultados na íntegra diretamente no processo criminal disponível no sítio 
eletrônico do Tribunal de Justiça de Rondônia.



63 

apenados eram colocados com os demais apenados em suas respecti-
vas celas, eram dominado, amarrados e amordaçados e ato contínuo 
covardemente atacados com golpes de chunchos por todo o corpo 
sem qualquer piedade, pois na hora do evento as vítimas ficavam de 
joelhos chorando, pedindo pelo amor de Deus para não morrerem, 
todavia, não foram atendidos pelos matadores (TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, 2004)27.

Na denúncia consta também que os presos vitimados antes de 
serem mortos, eram severamente torturados, recebendo diversas “chu-
chadas” em órgãos não vitais de seus corpos, situação assim citada pelos 
promotores de justiça do “Caso Urso Branco” que indica que

A vítima28 (...) pediu a seus algozes que parassem de espancá-lo e 
o matassem de vez. A vítima (...), além de golpes de [chuchos] em 
órgãos não letais, foi torturado com choques elétricos antes de rece-
ber as estocadas que ceifaram sua vida. A vítima (...), sofreu diversas 
estocadas de [chuchos] e depois foi dependurado pelo pescoço até 
morrer. Os presos (...) decapitaram a vítima (...) (TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, 2004)

A “chacina do Urso Branco” de 2002, como foi designada pela 
imprensa local na época e posteriormente também (FOLHA ONLINE, 
2002; CARAZZAI, 2011; RONDÔNIA AO VIVO, 2010a, 2010b; 
RONDÔNIA AO VIVO, 2013; RONDÔNIA AO VIVO, 2014; 
RONDÔNIA AO VIVO, 2015; ) teve seu desfecho final quando a tro-
pa de choque da PM do Estado adentrou os pavilhões por volta das 
16h00 do dia 02/01/2002 e recolheu os corpos de 27 presos.

27 A grafia foi mantida idêntica ao constante no termo de declarações colhido na época dos fatos.
28 Os nomes das vítimas foram suprimidas neste trabalho a fim de garantir o direito à honra 
e a memória de seus respectivos familiares, podendo tais nomes serem consultados no processo 
judicial disponível e acessível ao público em geral através do site do Tribunal de Justiça do Es-
tado de Rondônia.
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Considerações finais

A violência e a barbárie das rebeliões de 2002 e 2004 ocorridas 
dentro do presídio Urso Branco em Rondônia são bastante represen-
tativas do sintomático fracasso do Estado brasileiro na administração 
carcerária, assolados por gravíssimos problemas como superlotação, mo-
tins, maus-tratos aos apenados por parte de agentes de segurança, uso 
de drogas, etc., situação, que por ora, não se observa qualquer tipo de 
projeção para uma saída que seja condizente para um país democrático.

A ampla cobertura feita pela imprensa local e nacional na época 
marcou profundamente a maneira como os cidadãos observavam o fe-
nômeno da violência ocorrido dentro do presídio Urso Branco, de modo 
que o webjornalismo também deu sua contribuição para que o caráter 
noticioso se articulasse com a construção de um certo imaginário social 
sobre violência, rebeliões, mortes, etc., onde o que prevaleceu foi o “es-
petáculo das mortes” transmitidas em tempo real pelos diversos meios 
de comunicação, inclusive pelo webjornal Folha de São Paulo (FOLHA 
ONLINE, 2002).

E no caso específico do presídio Urso Branco durante a rebe-
lião de 2002, no qual o Estado Brasileiro, em decorrência das atrocida-
des cometidas dentro daquela unidade prisional durante os eventos es-
tudados, encontra-se permanentemente sob a vigilância dos organismos 
internacionais e principalmente a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, através das medidas provisórias que tem vinculado não so-
mente o Estado de Rondônia, mas sim, o Estado Brasileiro, tamanha a 
gravidade que marcaram aqueles eventos aterradores.

Neste sentido, o webjornalismo estudado aqui sob a ótica de um 
webjornal nacional Folha de São Paulo e análise dos discursos percebidos 
no processo criminal sobre a rebelião de 2002 no presídio Urso Branco, 
num período em que esses meios de informação se destacavam pelos as-
pectos multicomunicacionais e a expansão da Internet contribuiu ainda 
mais para o maior acesso de pessoas a cobertura feita das rebeliões.

O que se percebeu a partir dessa expansão da Internet e da 
análise das representações sobre a rebelião de 2002 nos[ webjornal pes-
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quisado, é que ele a partir das imagens elegidas como representativas 
das rebeliões, dos textos jornalísticos e dos vídeos, contribuíram para 
a construção do imaginário social acerca do cárcere em Rondônia, o 
que de certa maneira, influenciou no processo de desumanização dos 
detentos e assim os expôs às práticas de violações de direitos humanos, 
ressaltando que este processo não é unidimensional na medida em que 
se encontra relacionado aos condicionantes históricos, sociais, políticos, 
jurídicos e sobretudo culturais.

Neste panorama, as imagens bárbaras de “corpos de presos sen-
do jogados sem cabeça de cima da caixa d’água do presídio” ou represen-
tações de “apenados jogando bola com a cabeça de um detento na qua-
dra de esporte”, e que inclusive inspiraram músicas que retratam o co-
tidiano dos presidiários, assim como o desespero dos familiares durante 
as rebeliões estudadas, podem ser pensadas a partir do prisma de que as 
imagens da a rebelião de 2002 no Urso Branco acabou se tornando tão 
representativa da violência e do cárcere em Rondônia, que contribuiu 
para forjar a construção de traços do imaginário social local e nacional.

Neste mesmo prisma, há que se perceber que as notícias vin-
culadas sobre as rebeliões dentro do presídio Urso Branco no respectivo 
webjornal analisado, se referem principalmente não ao cerne do proble-
ma prisional nos níveis local e nacional, mas principalmente a notícia 
como “espetáculo de horror” e barbárie à ser consumido cotidianamente, 
sem contudo, em qualquer momento, ter sido aberto qualquer tipo de 
debate condizente com a responsabilidade social do Estado e dos meios 
de comunicação nesse processo.

Para tanto, ao que nos indica esta investigação até aqui, o we-
bjornal estudado fez uso das mais variadas ferramentas de interação 
já existentes para a plataforma web, de modo que, se tornou uma das 
poucas formas de visualização aberta 24 horas ao olhar do visitante da 
Internet, com espaço superior as notícias vinculadas pela rede de televi-
são aberta, e ainda com maior capacidade de interação e reprodução em 
outras mídias digitais.

Enfim, a noção de espetacularização do crime e da violência 
percebidos durante a cobertura jornalística da rebelião de 2002 no presí-
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dio Urso Branco em Rondônia, através dos webjornal Folha de São Paulo, 
se destacou como a mais adequada, na medida em que estimulou a com-
preensão de que a construção do imaginário social não se dá de maneira 
bidimensional, mas que no caso estudado, esteve de certa forma ligado 
as práticas de violações de direitos humanos dos detentos recolhidos 
naquele presídio.
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DA CIDADE DE CURITIBA E SUA 
PERIFERIA INVISIBILIZADA

Roberto Filizola – UFPR
Maria Cristina Borges da Silva – UFRJ - PACC

Introdução

Uma análise do cenário mundial, por mais superficial que seja, 
revela múltiplas tensões que dizem respeito à economia, política, cultura 
e educação originam e são guiadas a partir da construção de represen-
tações midiáticas, manipuladoras de informações de toda ordem, capa-
zes de desorientar a opinião pública, acirrar tensões sociais, promover a 
violência. Direitos elementares na cidade e no campo são camuflados, 
encobrindo a redução de oportunidades de trabalho e de acesso à ter-
ra, as condições indignas de moradia e de saúde, a precária situação de 
saneamento e da educação, dentre outros. Como bem aponta Frigotto 
(2017), a crise mundial se evidencia por produzir mercadorias e riqueza 
que se concentram nas mãos de poucos, pela desigual distribuição de 
conhecimento e poder, assim como pela incapacidade de distribuir e 
socializar a produção para o atendimento das necessidades humanas. 
Consequentemente, o comando do “capital financeiro especulativo que 
nada produz, mas que assalta, mediante a dívida pública dos Estados 
Nacionais, os recursos que seriam destinados a assegurar direitos sociais 
elementares”. (FRIGOTTO, 2017, p.17) 

No Brasil do pós-golpe temos sidos assolados pelo retrocesso 
das conquistas alcanças no âmbito das políticas sociais e educacionais e, 
portanto, de direitos humanos adquiridos, os quais já haviam sido expli-
citados na Constituição de 1988. 

Nesse contexto, programas sociais reconhecidos internacio-
nalmente como o Fome Zero, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha 
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Vida, foram reduzidos significativamente, comprometendo a vida de 
milhares de famílias, especialmente nas áreas periféricas. A Emenda 
Constitucional nº 241/1629, conhecida como PEC da Maldade, impac-
tará por vinte anos os destinos dos brasileiros, ou seja, trabalhadores, 
servidores públicos, estudantes de todos os níveis e modalidade de en-
sino. Isso porque limita o orçamento dos órgãos públicos do Distrito 
Federal, dos estados e municípios à inflação do ano anterior o que 
equivale a congelar os recursos que deveriam ser destinados a áreas 
específicas e essenciais à população, como saúde e educação, além dos 
salários dos servidores. 

É importante ressaltar que no campo educacional, algumas 
mudanças começaram a ser desenhadas muito antes da deflagração do 
golpe de 2016. Isso está denunciado na obra assinada por Gaudêncio 
Frigotto e outros autores, intitulada Escola “sem” partido: esfinge que ame-
aça a educação e a sociedade brasileira. 

Ao por entre aspas o termo “sem” da denominação Escola sem 
Partido, quer-se sublinhar que, ao contrário, trata-se da defesa, por 
seus arautos, da escola do partido absoluto e único: partido da into-
lerância com as diferentes ou antagônicas visões de mundo, de co-
nhecimento, de educação, de justiça, de liberdade; partido, portanto, 
da xenofobia nas suas diferentes facetas: de gênero, de etnia, da po-
breza e dos pobres etc. Um partido que ameaça os fundamentos da 
liberdade e da democracia. (FRIGOTTO, 2017, p.31)

Na obra, Frigotto, aponta que o “núcleo empresarial golpista 
e seus intelectuais aninham-se sob a aparência cívica do ‘Todos pela 
Educação’ e do ‘Escola sem Partido’” (FRIGOTTO, 2017, p.24). Ao te-
cer suas considerações, o autor demonstra que “há uma relação orgânica 
e profunda entre as razões que colimaram no golpe jurídico, parlamen-
tar, policial e midiático de 31/8/2016 no Brasil, e a afirmação de teses 
ultraconservadoras no plano social e político e na junção da política com 
moralismo fundamentalista religioso” (FRIGOTTO, 2017, p.29).

29 Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127337 
Acesso em: 14 mar. 2018.

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127337
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Nesta mesma seara, outro aspecto fundamental a ser conside-
rado são as discussões referentes à Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), a qual já era prevista na Constituição de 1988 para o Ensino 
Fundamental, e foi estendida para o Ensino Médio com a aprovação do 
Plano Nacional de Educação (PNE), a partir da Lei 13.005/2014, em 
consonância com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que define 
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. (AGUIAR, 2018, p.15). 
No entanto, é preciso destacar, que o processo originalmente democrá-
tico desta construção, foi totalmente destruído no governo Temer, espe-
cialmente no que diz respeito ao Ensino Médio. A Medida Provisória 
nº 74630 de 2016, conhecida como Reforma do Ensino Médio, já transfor-
mada em norma jurídica, interfere drasticamente na formação de nossos 
jovens, uma vez que deixarão de ser obrigatórios componentes curricu-
lares tais como filosofia, sociologia, artes e educação física. 

Na obra A BNCC na contramão do PNE 2014-2024: avalia-
ção e perspectivas, organizada por Márcia Angela da S. Aguiar e Luiz 
Fernandes Dourado, os autores demonstram que: 

Essa BNCC tem sido o carro-chefe das políticas educacionais de-
senhadas pelo Ministério da Educação, especialmente após o im-
peachment da Presidenta eleita Dilma Rousseff. Impacta de forma 
direta as políticas direcionadas aos currículos escolares, à formação 
dos profissionais de educação, bem como os processos avaliativos nas 
escolas e sistemas de ensino. (AGUIAR e DOURADO, 2018, p.7)

Na referida obra, são apresentadas discussões fundamentais, para 
entendermos como a BNCC foi construída de forma aligeirada, marcada 
pela incompletude e com sérias limitações, sem o necessário e amplo de-
bate com a sociedade, significando verdadeira uma ruptura na Educação 
Básica, uma vez que o Ensino Médio foi tratado em separado. Além do 
que não proporcionou o protagonismo dos professores e estudantes, des-
considerou as várias Diretrizes Curriculares Nacionais construídas por um 
órgão de Estado como é o Conselho Nacional de Educação. Sendo assim, 

30 Disponível em: https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/
mpv/126992. Acesso em 26 jul. 2018

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/126992
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/126992
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e o que se considera ainda mais grave, é que o processo de “construção” da 
BNCC não se deu como Política de Estado, e sim como política de um 
governo golpista, com interesses claramente neoliberais e dissociados das 
necessidades da ampla maioria do povo brasileiro.

A partir do que foi mencionado, cabe uma detida reflexão sobre 
como tais aspectos influenciam áreas periféricas de municípios, espe-
cialmente em se tratando daqueles que produziram, interna e externa-
mente, uma representação socioespacial da cidade da qualidade de vida 
de seus habitantes em todos os sentidos, a exemplo de Curitiba (PR). 
Como, neste cenário político e de planejamento urbano, é possível tra-
tar de questões como desigualdades sociais, justiça escolar e o direito à 
cidade? É esse o nosso propósito.

2 O planejamento urbano e as desigualdades de Curitiba

O município de Curitiba e sua região metropolitana foram 
produzidos, particularmente no tocante às últimas cinco décadas, a par-
tir de um processo que excluiu grande parcela da população, propor-
cionando a segregação de parte da cidade. A ação seletiva do Estado, a 
desigualdade dos investimentos, a localização das oportunidades edu-
cacionais e habitacionais destinadas à população de baixa renda foram 
determinantes para a produção e consolidação de uma cidade e de uma 
região metropolitana bastante desiguais.

Inversamente ao esperado, o planejamento urbano voltado 
na sua essência para as áreas habitadas pela população de maior renda, 
combinado com a falta de integração entre os municípios da região me-
tropolitana, além de não combater a desigualdade social e educacional, 
potencializou as diferenças socioeconômicas e sócio-espaciais

A segregação espacial não é um fenômeno contemporâneo, 
embora tenha se intensificado nas últimas décadas a partir de vários 
processos de ordenamento territorial. Longe disso, é perpassada por 
graves problemas, desde a precariedade dos serviços básicos, como os 
de saúde e educação, a carência de postos de trabalho, a baixa disponi-
bilidade e manutenção de equipamentos públicos, até aqueles referentes 
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à mobilidade espacial. Via de regra, o acesso aos bens e serviços pelas 
camadas menos favorecidas, é bem mais difícil, demandando um tempo 
excessivo e maiores custos, resultando em um cotidiano de lutas desi-
guais pelo direito à cidade. 

Para Maricato (2003), na maior parte dos municípios brasilei-
ros as políticas públicas de ordenamento espacial apresentam caracterís-
ticas segregadoras. Até porque tais políticas prestam-se para planejar e 
funcionalizar apenas as áreas urbanas da cidade “legal”, deixando para 
as áreas “ilegais”, desprezadas e tomadas como se inexistissem para o 
planejamento oficial, uma lista infindável de problemas, tais como: 

A dificuldade de acesso aos serviços e infraestrutura urbanos (trans-
porte precário, saneamento deficiente, drenagem inexistente, dificul-
dade de abastecimento, difícil acesso aos serviços de saúde, educação 
e creches, maior exposição à ocorrência de enchentes e desmorona-
mentos, etc.) somam-se menos oportunidades de emprego (particu-
larmente do emprego formal), menos oportunidades de profissio-
nalização, maior exposição à violência (marginal ou policial), dis-
criminação racial, discriminação contra mulheres e crianças, difícil 
acesso à justiça oficial, difícil acesso ao lazer. A lista é interminável. 
(MARICATO, 2003, p.152)

Deste modo, problematizar a segregação espacial de Curitiba 
e da Região Metropolitana, e as oportunidades educacionais, ofertadas 
pelo estado e pelos munícipios da Região Metropolitana, se faz cada 
vez mais urgente e necessário, uma vez que a falta de oportunidade em 
todos os tipos e modalidades educativas corroboram para o aumento das 
desigualdades em variadas escalas, tanto locais como regionais. 

Villaça (1986, 2001) aponta que há todo um aparato ideoló-
gico que define a região habitada hegemonicamente pela população de 
alta renda como sendo ‘a cidade’, legitimando, assim, a criação de leis e 
obras destinadas a melhorar ‘a cidade’, (1986, p.47). Corroborando essa 
ideia, Maricato aponta que “a representação da ‘cidade’ é uma ardilosa 
construção ideológica que torna a condição de cidadania um privilégio e 
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não um direito universal: parte da cidade toma o lugar do todo. A cidade 
da elite representa e encobre a cidade real” (MARICATO, 2001, p.165). 

Em Curitiba, o planejamento urbano desconsiderou a vida das 
pessoas pobres que habitam áreas ocupadas. Deste modo, as representa-
ções sociais que reafirmam a excelência do planejamento e da gestão ur-
bana, não apenas legitimam uma cidade para poucos como possibilitam 
que, ao longo do tempo, variadas e graves carências tenham sido forja-
das. Dentre os 75 bairros de Curitiba, alguns formam verdadeiras peri-
ferias, localizadas, sobretudo, ao sul e a leste da cidade. Some-se a isso a 
realidade de alguns municípios vizinhos da RMC, onde se percebe que 
as desigualdades socioespaciais são ainda mais acirradas. É necessário 
compreender, portanto, que a segregação socioespacial engendrou uma 
carência de oportunidades educativas, além de baixa qualidade. Mais do 
que isso, impactou o direito à cidade, o respeito aos direitos humanos, à 
diversidade cultural e à inclusão social. 

Esse cenário de desigualdades sócio-espaciais foi categorizado 
em tipologias, as tipologias sócio-espaciais, definidas por Deschamps 
(2014), as quais retratam a ocupação dos bairros de Curitiba e muni-
cípios da RMC, segundo o nível de renda e a ocupação ou categoria 
profissional de seus moradores. Segundo a autora, essas tipologias são 
assim descritas (DESCHAMPS, 2014, p.189): i) Tipologia Superior: 
os espaços são marcados pela maior concentração de dirigentes do se-
tor privado, profissionais autônomos de nível superior e grandes em-
pregadores; ii) Tipologia Médio: há maiores densidades de ocupações 
médias, com profissionais de nível superior e de algumas categorias 
populares, destacando-se os ambulantes e biscateiros, e a existência de 
poucas favelas; iii) Tipologia Popular Operário: todas as categorias po-
pulares possuem alta densidade, sendo as maiores encontradas nas cate-
gorias operários dos serviços auxiliares e operários da construção civil, 
enquanto nenhuma das categorias médias e superiores são significativas; 
iv) Tipologia Operário agrícola: tem-se trabalhadores em diversas ati-
vidades agrícolas e mineradores; v) Tipologia Agrícola: encontram-se 
camponeses da agricultura familiar e trabalhadores temporários em ati-
vidades agrícolas. 
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Considerar estas tipologias é essencial para a compreensão 
das oportunidades educacionais, uma vez que vários autores apontam 
que questões socioeconômicas, embora não sejam determinantes, são 
de suma importância para analisar as oportunidades e os desempenhos 
educacionais. Almeida (2017, p.380), demonstra que 

em tempos de políticas públicas educacionais mais voltadas à mensu-
ração de resultados que à avaliação de processos, em uma perspectiva 
de culpabilização dos sujeitos, analisar os aspectos do entorno social 
que influenciam o desenvolvimento do trabalho escolar é importan-
te para recolocar o debate das reais possibilidades das escolas e de 
seus limites na garantia da melhoria, restritamente, do desempenho 
dos alunos medido via testes padronizados e, mais apropriadamente, 
dos patamares de qualidade ofertados pelos estabelecimentos esco-
lares à população atendida.

O que é reforçado por Bruel et al (2014, p.326) ao afirmarem 
que “as desigualdades escolares observadas no município de Curitiba es-
tão associadas à segregação residencial”. Assim, os índices conquistados 
nas avaliações externas, os níveis de escolaridade, a evasão escolar, a dis-
torção série-idade, entre outros indicadores, não pode ser analisados de 
forma isolada, pois são afetados por um conjunto de fatores. Sendo assim, 
é necessário considerar os fatores intra e extraescolares a exemplo das con-
dições sócio-espaciais em que vivem as famílias, dos deslocamentos nos 
trajetos casa-escola, das atividades vivenciadas fora da escola, assim como 
das expectativas dos estudantes e das famílias. Na análise do nível socioe-
conômico (NSE) das famílias, Bruel et al (2014), a partir de estudo explo-
ratório relacionado a Curitiba e a RMC, ficou demonstrado que “quanto 
maior o nível socioeconômico, menor é o percentual de estudantes com 
desempenho inadequado”. Por outro lado, “o sentido negativo da correla-
ção indica que, enquanto uma das variáveis aumenta (NSE), a outra tende 
a ser reduzida (percentual de estudantes com desempenho nos níveis bá-
sico e abaixo do básico). (BRUEL et al, 2014, p.318) 

Ao se considerar as regionais de Curitiba e seus bairros to-
mando-se como base as Pesquisas Secundárias: Retrato das Regionais31 

31 Mais informações disponíveis em: <http://www.ippuc.org.br/default.php?pagina=391> 

http://www.ippuc.org.br/default.php?pagina=391
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(2013) produzidas pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 
de Curitiba (IPPUC) desvela-se a existência de um número não despre-
zível de ocupações irregulares na decantada e planejada Curitiba.

Conforme os dados das regionais verificam-se que há na cidade 
modelo um total de 403 ocupações irregulares, totalizando 56.160 domi-
cílios, com 214.521 habitantes vivendo em áreas irregulares, distribuídos 
ao longo de aproximadamente 29 bairros de Curitiba, mais de um terço 
do total de bairros.

Regional Ocupações 
irregulares* Domicílios Habitantes Bairro com < nº de ocupação 

irregular

Boa Vista 93 5.587 21.510 Santa Cândida (31).

CIC 58 13.906 52.540 CIC (51), São Miguel (04), 
Augusta (02) e Rivieira (01).

Santa felicidade 52 3.705 13.948 São Braz (14), Butiatuvinha e 
Santa Felicidade (10).

Cajuru 45 11.515 44.356 Cajuru (21), Uberaba (18) e Capão 
da Imbuia (06).

Boqueirão 38 3.681 14.174 Xaxim (22) e Alto Boqueirão 
(11), Boqueirão (5).

Bairro Novo 35 6.276 23.863 Sitio Cercado (19), Umbará (13) 
e Ganchinho (03)

Portão 34 5.091 19.599 Bairro Novo (10), Fazendinha e 
Santa Quitéria (06).

Pinheirinho 24 1.803 6.938 Pinheirinho (17), Capão Raso 
(07)

Tatuquara 20 4.345 16.732 Tatuquara (10), Campo do San-
tana (06) e Caximba (04).

Matriz 04 251 861 Prado Velho, Cabral, Mercês e 
Bom Retiro (01 para cada bairro).

Total 403 56.160 214.521 29 bairros

Quadro 1 - Dados regionais sobre ocupações.
Fonte: Os autorese
* Se configuram por assentamentos urbanos irregulares e clandestinos (IPPUC, 2016). 
Fonte: IPPUC (2013). Organizado por ROTAVA (2018).

Acesso em: 12 maio 2018
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De acordo com Bruel, et al, (2014, p.334), são nas tipologias 
Médio e Popular Operário, onde se encontram as maiores ocupações 
e os aglomerados subnormais, que concentra-se a maior porcentagem 
de alunos com desempenho insatisfatório, reafirmando a existência de 
uma correlação entre a segregação residencial e a localização das escolas 
com pior desempenho médio. Cabe, então, considerar as características 
do entorno social e comunitário que vão criando cenários com maior 
ou menor positividade na trajetória escolar. Entretanto, mesmo consi-
derando que a trajetória escolar não se limita somente às questões re-
lacionadas à segregação socioespacial, é preciso ir além, contemplando 
o entorno das escolas para compreender melhor as desigualdades e as 
oportunidades educacionais, e que servem ou não de estímulo para a 
continuidade ou desistência dos interesses educativos das famílias. 

3 Desigualdades educacionais: entre desistência e resistência

Um contrato é bom quando ambas as partes perdem. Por mais 
paradoxal que soe, possibilita pensar que as desigualdades próprias de 
uma sociedade em que a competição equitativa e aberta na busca por 
recursos e vagas é aceitável desde que, ao fim e ao cabo, os menos favo-
recidos não tenham suas condições ainda mais degradadas. O mesmo 
pode ser estendido à escola, quer dizer, as desigualdades decorrentes do 
processo de escolarização, em tese caracterizado pela igualdade merito-
crática das oportunidades, não podem desenrolar-se a expensas dos alu-
nos de menor desempenho. (DUBET, 2008) Ou seja, aquilo que possa 
ser tomado como uma garantia para todos deve ser, no mínimo, uma 
garantia para os mais fracos. Eles são a referência. Contudo, não é o que 
se observa nas escolas brasileiras, notadamente aquelas situadas em áreas 
periféricas. Mesmo porque, os indicadores relativos ao aproveitamento 
nessas áreas estão aquém do aceitável. 

Por outro lado, em tais áreas são verificados casos improváveis 
de sucesso escolar, exatamente onde os frios números das estatísticas 
apontam para o inverso, ou seja, para o fracasso. Como lidar com um 
cenário tão antagônico? Melhor dizendo, como proceder a uma leitura 
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de tal realidade, de modo a não se deixar conduzir por ideias simplistas 
e deterministas, tampouco aceitar conclusões de forma aligeirada? Mais 
até do que isso, o que propor tendo em vista alcançar essas realidades 
locais e específicas? Embora uma base comum curricular se faça neces-
sária, sobretudo se tal proposição der conta de assegurar uma cultura 
comum, nos termos de Dubet (2008), o que fazer par que se viabilize 
em áreas socialmente mais difíceis? Não se trata tão somente discutir os 
“conteúdos” mínimos, definir os territórios disciplinares e apresentar o 
método a ser aplicado nas unidades escolares. Apesar de sua relevância, 
trata-se, sim, de refletir acerca de possíveis procedimentos diagnósticos 
capazes de proporcionar a viabilidade de uma escola a um só tempo 
justa e boa, ou seja, uma escola possível e não uma escola perfeita. Quer 
parecer que a problemática da (in)justiça escolar, tão proclamada pelas 
comunidades socialmente afetadas, demande a lida com um referencial 
conceitual capaz de contemplar a relação comunidade-escola em uma 
perspectiva de não responsabilização, tampouco de culpabilização, seja 
dos educandos ou de seus familiares. Trata-se dos conceitos de educabi-
lidade, entorno social escolar e geografia de oportunidades educacionais.

Na concepção de justiça escolar construída por Dubet a merito-
cracia e a igualdade de oportunidades coexistem no interior da escola justa. 
Contudo, ele defende que “uma escola justa não pode se limitar a selecionar 
os que têm mais mérito, ela deve também se preocupar com a sorte dos 
vencidos. ” (DUBET, 2008, p.10). Mesmo porque, segundo o francês, se a 
democratização escolar, de um lado, assegurou igualdade de oportunida-
des educacionais para todos os segmentos da sociedade, por outro, novas 
situações de injustiça foram criadas, agravando o sentimento de injustiça 
entre os estudantes e mesmo da comunidade onde escolas injustas e antie-
mocionais atuam. Nesse contexto, é necessário considerar que uma série de 
práticas escolares resulta em situações emocionais, por mais que o termo 
se mostre inadequado, de decepção, frustração e perda. As desigualdades, 
sejam elas sociais ou culturais, permanecem inalteradas diante da incapaci-
dade da escola e seus agentes lidarem com os alunos provenientes de gru-
pos menos favorecidos, assim como com seus familiares. É patente a falta 
de formação de um sem número de profissionais, direta ou indiretamente 
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vinculados à educação, para enfrentar as ásperas, ácidas condições da reali-
dade vivida por tais grupos. Os procedimentos e instrumentos de avaliação, 
a disponibilidade de materiais e recursos pedagógicos, a forma de conduzir 
e orientar pedagogicamente, a composição das turmas, todos esses elemen-
tos impactam pesadamente sobre as classes das escolas periféricas, muito 
mais do que nas escolas dominadas por grupos sociais mais favorecidos. O 
insucesso repercute na autoimagem dessas crianças e ainda mais desses jo-
vens. Enfim, “mesmo quando os obstáculos econômicos, constituídos pelo 
preço dos estudos, são relativamente atenuados, ainda restam obstáculos 
propriamente culturais e sociais relacionados com os recursos, linguagens 
e estilos educativos das famílias. ” (DUBET, 2011, p.525). Como atenuar a 
injustiça escolar, mesmo considerando que a igualdade de oportunidades é 
uma das causas desse quadro?

É importante frisar que a problemática da relação entre 
desempenho e localização socioespacial não pode ser avaliada segundo 
uma ótica linear ou estanque, de causa e efeito, simplesmente. Caso as-
sim o fosse, se incorreria em um determinismo ambiental, ou mesmo 
econômico, cujos fundamentos não se sustentam. Mesmo porque, não 
são poucos os casos de sucesso escolar e realização profissional de jo-
vens egressos de áreas de vulnerabilidade social. Convém assinalar que, 
nesse caso, o sucesso conquistado não deve ser entendido na perspectiva 
da meritocracia. Afinal, por mais que todos os indivíduos sejam iguais 
em sua essência e com o direito a ascender socialmente, é inegável o 
peso das heranças sociais, reproduzidas quase que mecanicamente, para 
o sucesso dos mais afortunados em uma sociedade hierarquizada e com 
diversas posições sociais. (DUBET, 2011) 

Diante do exposto, torna-se da máxima importância desfa-
zer a oposição resistência-desistência atribuída aos escolares, como se 
tão somente a eles coubesse a responsabilidade pelo sucesso ou pelo 
fracasso. Até por ser livre, o ser humano faz inúmeras escolhas, esta-
belece vínculos com o espaço, assim como trava relações com outros 
humanos, resultando na atribuição de significados diversos ao mundo 
que os cerca. A capacidade simbólica do ser humano, além de constituir 
uma distinção da espécie, é determinante na enformação dos sujeitos e 



79 

seus mundos. Como interpretar o desempenho, seja de sucesso ou de 
fracasso, desses estudantes? Fazendo uma referência a Bernard Charlot 
sobre a “leitura positiva da realidade”, Giolo assevera que “ele [Charlot] 
chama de leitura positiva aquela que procura explicar a realidade (por 
exemplo, o fracasso escolar) pelo que os alunos são e não pelo que eles 
não são. [...] Deve-se, ao contrário, entender o que está acontecendo, o 
que vive o aluno fracassado, qual é sua lógica e quais suas relações com o 
mundo, com os outros e consigo mesmo. ” (GIOLO, 2011, p.44). Nessa 
perspectiva, isto é, da relação que o escolar estabelece com o saber, as 
pesquisas, ou melhor, os pesquisadores deveriam considerar o que os 
estudantes gostariam de aprender ou continuar a aprender na escola e 
o porquê desse desejo, assegurando certo protagonismo a esses sujeitos. 
Certamente essa abordagem demandaria instrumentos e procedimentos 
de investigação capazes de a um só tempo dar voz aos sujeitos e evi-
denciar as complexidades e subjetividades que permeiam o imaginário 
daqueles que circulam no universo escolar. A sociopoética e os mapas 
mentais podem ser inseridos nesse contexto de pesquisa aplicada à in-
vestigação de espaços escolares.32

É líquido e certo que a escola na contemporaneidade, 
destacadamente no Brasil, sustenta a imagem de uma instituição que 
ainda conserva uma estrutura organizacional francamente rígida, cen-
tralizadora e hierarquizada. Como não poderia deixar de acontecer, o 
protagonismo de alunos e professores fica muito reduzido, o que recla-
maria práticas educativas capazes de impactar as relações existentes no 
seu interior e da própria escola com o seu entorno social, com a sua comu-
nidade. Por outro lado, isso não deve significar que a escola não desempe-
nha. Ao contrário, há coisas que somente se aprende na escola, o que não 
deve significar que fora dela não se aprendam coisas relevantes. Portanto, 
os lugares e as formas de ensinar-aprender são plurais e assumem múltiplas 
dinâmicas. Nesse contexto, os alunos, e também os professores, necessitam 
ser desafiados a instaurar uma relação com o saber escolar que os mobilize 
para o ensinar-aprender. Por que enquanto jovens, apreendem tão rapida-

32 Ver FILIZOLA (2017), constante nas referências.
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mente uma nova letra de música, superam as tramas dos jogos eletrônicos e 
fazem troco “à moda dos meninos de Olinda”, ao passo que enquanto alu-
nos depreciam os conteúdos apresentados em sala de aula? Nesse sentido, 
a relação com o saber, nos termos propostos por Charlot (2000), coloca-se 
como um poderoso conceito, um aliado na luta contra a injustiça escolar. 

Mobilizar os alunos e professores para o ensinar-aprender ori-
ginado na relação com o saber demanda uma nova, mas não tão nova 
assim, postura da escola diante da problemática do fracasso escolar, 
sobretudo nas áreas de vulnerabilidade social. É necessário admitir que 
desde há muito se propugna que a escola e seu corpo docente tomem 
como ponto de partida a realidade dos alunos quando da definição das 
estratégias pedagógicas. Contudo, esse é um imbróglio que permanece 
sem solução. Em consequência disso, persiste um grave descompas-
so em relação ao aluno (real) que adentra a escola para continuar a 
aprender e a expectativa que a escola e os professores criam para rece-
ber um aluno idealizado. Paradoxalmente, inexiste um conhecimento 
socioespacial dessa realidade por parte do professor que atua em áreas 
periféricas, visto que, no mais das vezes, esse profissional não reside no 
mesmo território (bairro, vila, ocupação) em que a escola se encontra 
instalada e que alguma política educacional se supõe esteja territoriali-
zada. Certamente a formação inicial do corpo docente escolar não tem 
assegurado os conhecimentos mínimos necessários para a lida com 
realidades sócio-espaciais específicas. Consequentemente, esse cenário 
traduz uma relação escola-comunidade indefinida. Contudo, esses ele-
mentos podem ser remetidos a um outro conceito, da maior relevância 
no que diz respeito à questão das desigualdades de oportunidades de 
aprendizagem. Trata-se da educabilidade, aqui tratada segundo a con-
cepção do argentino Néstor López. Segundo ele, “a ideia de educabi-
lidade se instala quando são analisadas as dificuldades dos sistemas 
educacionais que garantem seus objetivos em contextos de extrema 
pobreza e deterioração social. ” (LÓPEZ, 2008, p.334). Porém, a edu-
cabilidade se constrói, é dotada de critérios, além de se tratar de um 
conceito relacional.
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As crianças e jovens ao adentrarem a escola ingressam em um 
espaço que as coloca em contato com uma dinâmica à qual é esperado 
sejam capazes de se adaptar. Quer dizer, a escola e o sistema educa-
cional ao qual ela pertença estabelecem um conjunto de condições a 
serem assumidas e seguidas pelas crianças e pelos jovens, para que sejam 
educáveis. Ocorre que essas condições de educabilidade ou, em outros 
termos, esse capital cultural, demandam tempo e requisitos para que as 
crianças e os jovens os internalizem. Ademais, a exposição, a interação 
e a aquisição de bens que venham a compor o capital cultural requerido 
pela escola, não se realiza por uma série de razões, aí incluída a impos-
sibilidade de as crianças, desde cedo, frequentarem centros de educação 
infantil. Nesses termos, as crianças e os jovens, ao chegarem à escola en-
contram-se despreparados para serem educados, ou melhor, as famílias 
das áreas periféricas não conseguem preparar as crianças, enformar o 
aluno que a escola idealiza. Assim, segundo López, “os critérios de edu-
cabilidade ficam plasmados nesse ‘aluno ideal’ para quem se pensa cada 
escola: uma criança será educável na medida em que, como ‘aluno real’, 
possa se parecer com esse aluno ideal, pois para ele foi pensada essa es-
cola e, consequentemente, ela conta com os recursos e os conhecimentos 
para educá-lo.” (LÓPEZ, 2008, p.335)

Contudo, é importante recordar que a educabilidade está sendo 
concebida em um contexto relacional, além de se tratar de uma cons-
trução social. Nesse sentido, seus critérios não podem ser tomados arbi-
trariamente. Inversamente, é no ponto de tangência formado pela esfera 
representada pelo capital cultural da criança e pela esfera que representa 
aquilo que a escola espera e cobra da criança que os critérios são defi-
nidos. Ora, essa verdadeira aproximação entre o aluno (real) que chega 
à escola e aquele idealizado, que a escola espera e cobra da criança e de 
sua família somente pode ser alcançada na medida em que uma justa e 
igualitária distribuição de responsabilidades entre a família e a escola, e 
também entre o governo e o entorno social da escola é firmada. A ideia 
de educabilidade, portanto, “não se apresenta como uma premissa na 
análise dos processos educacionais, mas, [...] uma busca que dá senti-
do às ações da política social e educacional. ” (LÓPEZ, 2008, p.337). 
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Destarte, muito mais do que a capacidade de ensinar-aprender, a educa-
bilidade diz respeito “à capacidade de participar do processo educacional 
formal e acessar assim essa educação básica que define o horizonte de 
igualdade dos sistemas educacionais. ” (LÓPEZ, 2008, p.337). Uma vez 
reconhecidas as situações em que a educabilidade se encontra, se dete-
rioradas ou em expansão, a articulação entre o contexto social e os sis-
temas educacionais deve ser revista. Ou seja, as propostas escolares são 
(re)avaliadas tendo como referência a justiça social e a justiça escolar. É 
no sucesso dessa articulação que a manutenção das crianças e jovens nas 
escolas pode estar sendo assegurada.

Considerações finais

A relação existente entre o processo de urbanização de Curitiba 
e sua região metropolitana e o desempenho escolar em áreas periferiza-
das possui pouca visibilidade, encoberta que é pela mídia homogênea. O 
trabalho desenvolvido teve o firme propósito de, inversamente, na con-
tramão do pensamento conservador do status quo, desvelar e colocar em 
discussão as carências das periferias, produzidas sob as sombras do pla-
nejamento urbanístico da Cidade Modelo, referência nacional e mesmo 
mundial. As práticas de planejamento adotadas pelo poder municipal 
prestaram-se para legitimar a produção de um espaço urbano profun-
damente fragmentado, socialmente falando. Vastas áreas marcadamente 
segregadas receberam e continuam recebendo famílias que foram exclu-
ídas dos benefícios que a constituição do urbano promoveu historica-
mente em todo o globo. A cidade de Curitiba não pode proclamar-se 
como de todos. A paisagem de contornos europeus, que se projeta pelo 
país adentro, conclama populações para o consumo de seu espaço ao 
mesmo tempo em que oculta identidades e modos de ser construídos 
por grupos ditos minoritários. As áreas periféricas, embora desprovidas 
de tudo, constituem territórios detentores de uma identidade cultural. 
O cotidiano vivido por seus moradores atesta que mesmo se tratando de 
áreas segregadas, são também espaços de aprendizagem, de trocas sim-
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bólicas e que se inserem em processos e práticas de desesquecimento. 
Invisibilizadas pela grande mídia, as áreas periféricas sequer são enxer-
gadas pelo poder público, inoperante que é no tocante a implantação de 
políticas públicas capazes de mitigar as dificuldades de seus moradores. 
A produção de bolsões de pobreza agrava diretamente o desempenho 
escolar, visto que impacta sobremaneira as condições de educabilidade.

Por outro lado, a justiça escolar parece não se enformar aos 
ditames da justiça social. Uma série de práticas pedagógica, muito pe-
culiares, como a composição das turmas e o sistema de seleção, ao mes-
mo tempo em que acirra as desigualdades de resultados, mostra que a 
escola é inoperante na sua tentativa de represar as desigualdades sociais 
e culturais. Se em nosso país o acesso à escolarização atingiu a grande 
maioria das crianças, o desempenho ao final do processo somente faz 
encorpar o sentimento de injustiça experimentado por um sem número 
de crianças e jovens. Autoimagem prejudicada, baixa oportunidade de 
êxito profissional, baixa expectativa de sucesso na vida espelham uma es-
cola injusta. Como romper com um tal quadro de reprodução social tão 
nefasto e funesto? Se à escola cabe o compromisso de aproximação às 
famílias de seu entorno social, pactuando para reduzir a distância entre o 
aluno real que à sua porta bate e o aluno idealizado por ela, as condições 
de educabilidade serão tanto melhores quanto maior o envolvimento do 
governo na aplicação de políticas públicas em áreas de vulnerabilidade 
social. Responsabilizar e culpabilizar as famílias dos estudantes ou os 
professores das escolas que apresentam baixos índices de aproveitamen-
to escolar não podem ser utilizados para explicar o fracasso escolar. É 
no sucesso da articulação família-escola-governo que a manutenção das 
crianças e jovens nas escolas pode ser assegurada. E mais, com justiça 
social e justiça escolar.
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DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: 
EXPECTATIVAS SOCIAIS E A 

INFLUÊNCIA DO CIBERESPAÇO

Ingrid Luize Brasil Lima

Introdução 

O interesse pelo tema surgiu de discussões sobre a influência 
do ciberespaço sobre a participação das pessoas na vida política do país. 
Essa participação, de acordo com a observação da prática dessas pessoas, 
confirmada pelos autores lidos, tem grande influência dos meios de co-
municação a que têm acesso. Esse processo tem influência direta no que 
se tem chamado democracia participativa.

Com base nessa preocupação, pergunta-se como o ciberespa-
ço cria as expectativas sociais sobre a democracia participativa? Se cria, 
ou seja, se há indução da mídia para que haja democracia participativa, 
pode-se chamar a isso de democracia? Esse artigo tem por objetivo res-
ponder a essas duas questões. 

1 Democracia participativa 

A democracia ou governo do povo é uma forma de governo rara 
na história dos regimes políticos ocidentais. Por milhares de anos foi uma 
exceção no meio de regimes autocráticos: monarquias, aristocracias, impé-
rios, oligarquia, ao longo dos tempos foi se modificando, principalmente 
por meio da globalização. Ribeiro (2014) remete-se ao desenvolvimento 
que ocorreu por meio do capitalismo que passou a compartilhar espaço 
com a “globalização”, outra poderosa receita de vida e de destino para 
a humanidade. O que ocorre “um crescimento causado tanto por novos 
meios de comunicação quanto por aumento na circulação das diferenças 
causado por processos de globalização” (RIBEIRO 2014, pág. 37). 



86 

Segundo (BOBBIO,1986) da palavra democracia surgiu vários 
tipos de democracia o que será discutido neste artigo é a democracia par-
ticipativa que pode ser considerada uma forma moderna de participação 
popular convivendo com a democracia representativa, pode-se verificar 
que quando há uma participação popular significante da população atu-
ando como opinadores, fiscalizadores, ocorre uma boa democracia re-
presentativa que pressupõe a soberania popular irrestrita, mas exercitada 
não diretamente, mas através de representantes devido à complexidade, 
ao tamanho e ao pluralismo, que caracterizam os estados modernos. De 
acordo com Pateman (1992, p. 38):

A análise da operação do sistema participativo de Rousseau esclarece 
dois pontos: em primeiro lugar, que, para Rousseau, a “participação” 
acontece na tomada de decisões em segundo lugar, que ela constitui, 
como nas teorias do governo representativo, um modo de proteger 
os interesses privados e de assegurar um bom governo.

  É correto afirmar que essa participação significante nas toma-
das de decisões não faz com que ocorra simultaneamente ou rapidamen-
te a resolução de todos os problemas sociais mas é importante aborda 
que de acordo com Pateman (1992, p. 39):

Uma vez estabelecido o sistema participativo (e este é um ponto da 
maior importância), ele se torna auto-sustentável porque as quali-
dade exigidas de cada cidadão para que o sistema seja bem-sucedi-
do são aquelas que o próprio processo de participação desenvolve 
estimula; quanto mais o cidadão participa, mais ele se torna capa-
citado para fazê-lo

Outra questão importante é a lei de iniciativa popular que é um 
direito constitucional, que garante a participação política do cidadãos na 
elaboração de projetos de lei, isso faz com que os cidadãos exercem de 
forma significativa a democracia participativa, já que a democracia é a 
transparência, a publicidade dos atos públicos. É necessário abordar que 
a corrupção é um dos principais destruidores das expectativas sociais em 
relação a democracia participativa para eleição de seus representantes.
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Neste sentido, a participação faz com que ocorra mais exigên-
cias aos representantes para que desta forma as classes possam ser be-
neficiadas por melhorias à saúde, educação, saneamento básico, asfal-
tamento, programas sociais. Portando a democracia participativa tem 
a seguinte proposta: cidadãos atentos ao avanço das questões públicas, 
informados sobre os acontecimentos políticos e capazes de escolher en-
tre diversas alternativas.

2 Ciberespaço 

Quando se refere aos meios de comunicação podemos referen-
ciar o ciberespaço um ambiente criado de forma virtual, através do uso 
dos meios de comunicação modernos, destacando entre eles a internet. 
Este ambiente tornou-se possível graças a uma grande infraestrutura 
técnica, na área da telecomunicação, composta por cabos, fios, redes de 
computadores e etc. 

O ciberespaço é um universo em que um internauta entra quan-
do se conecta à rede. “Ali, não só se sentirá que está em um mundo 
virtual hi-tech, mas se encontrará com outros usuários, normas, cosmo-
visões, procedimentos e discursos, que compreendem uma cibercultura 
dividida em muitas subculturas” (Gustavo Lins. Pg. 234).

Cibercultura é a forma como as novas práticas culturais se estabe-
lecem pelo uso de novas tecnologias ou seja dentro do ciberespaço, apesar 
de ser um mundo virtual, ele tem papel ativo na vida real, se tratando de 
um papel ativo que o ciberespaço tem na vida real, é preciso elencar como 
ocorre influência na vida dos indivíduos para suas decisões políticas.

 3 Expectativas sociais em relação a democracia para a eleição  
 de representantes

As expectativas sociais, demonstram que os cidadãos esperam 
por melhorias na educação, saúde, pois no atual são precárias, além 
de outras questões sociais. O fato é que um representante assim que 
for eleito, não pode mudar todo este cenário é preciso tempo, já que 
a má qualidade de vida se perpetua ao longo dos anos, de acordo com 
Carvalho (2002, p. 8):
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Problemas centrais de nossa sociedade, como a violência urbana, o 
desemprego, o analfabetismo, a má qualidade da educação, a oferta 
inadequada dos serviços de saúde e saneamento, e as grandes desi-
gualdades sociais e econômicas ou continuam sem solução, ou se 
agravam, ou, quando melhoram, é em ritmo muito lento. Em conse-
quência, os próprios mecanismos e agentes do sistema democrático, 
como as eleições, os partidos, o Congresso, os políticos, se desgastam 
e perdem a confiança dos cidadãos.

Há uma espetacularização da corrupção, os meios de comuni-
cação divulgam amplamente as investigações com notícias diárias que 
aumentam a percepção de corrupção na ausência de debate político pú-
blico sobre o que está acontecendo, onde a população é levada a conside-
rar que a “democracia brasileira é uma farsa” imagine então a democracia 
participativa, surge o questionamento, para que participar se “todos os 
políticos são corruptos”, “todos são ladrões.

Isto provoca a “antipolítica”, ou seja, uma reação generalizada 
contra a política e os políticos, diante dos fatos abordados será realmente 
possível exercer uma democracia participativa livremente ou ocorrera uma 
indução da mídia? É preciso colocar em questão algumas normas dentro 
do ciberespaço referenciando alguns princípios para a governança e o uso 
da internet no Brasil de acordo com a Resolução CGI.br (2003): 

1. Liberdade, privacidade e direitos humanos o uso da Internet deve 
guiar-se pelos princípios de liberdade expressão, de privacidade do in-
divíduo e de respeito aos direitos humanos, reconhecendo-os como 
fundamentais para a preservação de uma sociedade justa e demo-
crática. 2. Governança democrática e colaborativa a governança da 
Internet deve ser exercida de forma transparente, multilateral e demo-
crática, com a participação dos vários setores da sociedade, preservan-
do e estimulando o seu caráter de criação coletiva. 3. Universalidade o 
acesso à Internet deve ser universal para que ela seja um meio para o 
desenvolvimento social e humano, contribuindo para a construção de 
uma sociedade inclusiva e não discriminatória em benefício de todos.  

Com base nesses princípios outro ponto é as notícias falsas os 
chamados fakenews, que acabam se alastrando pelas redes sociais, onde 
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pode ferir o princípio de privacidade do indivíduo e de respeito aos 
direitos humanos, principalmente quando se trata dos representantes, 
o que deixa os mais desacreditados na política. É preciso colocar em 
questão que segundo Rothberg (2008, pág.2):

Os mecanismos de participação democrática proporcionados 
pelas novas tecnologias representam a possibilidade de alargamento do 
espaço público e a consequente inserção organizada de setores diversos 
nos processos de definição de políticas públicas. No Brasil, este pressu-
posto é reconhecido pelas diretrizes de governo eletrônico, que afirmam 
o papel do Estado na gestão tecnológica de maneira a incentivar formas 
participativas de realização da democracia digital.

Neste sentido pode verificar-se que existem pontos negativos 
e positivos da influência do ciberespaço para a democracia participativa, 
enquanto por um lado o cidadão pode ser influenciado a ponto de ter a 
percepção de que a “democracia brasileira é uma farsa”. Por outro lado, 
o papel do Estado como afirmou Rothberg é incentivas formas partici-
pativas através da democracia digital. “Em particular, quando olharmos 
para a relação entre Internet e política, veremos que o interessante sobre 
esta relação é a virtualização e desterritorialização que ela implica e o 
fato de a política ser inerentemente um complexo de interações huma-
nas necessariamente territorializada” (EISENBERG, 2003 pág.496)

A corrupção em uma primeira definição dentro âmbito polí-
tico eleitoral significa o uso privado de uma coisa pública, a utilização 
para fins privados. Por isso é preciso combater a corrupção por motivos: 
morais, por que cria um mal costume; econômicas, porque dá vantagens 
indevidas a determinados grupos empresariais em detrimento de outros; 
políticos, por que dá mais poder a determinados partidos políticos em 
detrimento de outros; jurídicos por que se trata de algo ilegal. 

Mas pode percebe-se que há uma corrupção legalmente per-
mitida, que é aquela que dá privilégios a certas categorias de pessoas, 
privilégios legais que os cidadãos comuns não possuem. Esta corrupção 
é mais difícil de combater, porque é legalizada e é muito mais difundida 
do que se imagina, numa sociedade onde corporações, castas, grupos 
econômicos, lobbies e etc.. Conseguem vantagens e favores que o ci-
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dadão comum não possuem. Num sentido mais restrito há a corrupção 
política ilegal, que no Brasil, como em outros países, se tornou um sis-
tema, uma prática corriqueira de promiscuidade e conivência entre o 
mundo político e econômico, para o financiamento dos partidos, ou de 
interesses pessoais, ou de ambas as coisas.

4 Metodologia

A metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva e bibliográfi-
ca, percebendo toda a conjuntura social, cultural e histórica verificando 
como a democracia participativa tem sido afetada pelo o ciberespaço e 
quais são as expectativas da sociedade, respondendo as duas perguntas 
como o ciberespaço cria as expectativas sociais sobre a democracia participa-
tiva? Se cria, ou seja, se há indução da mídia para que haja democracia 
participativa, pode-se chamar a isso de democracia? Abordando em um 
primeiro momento o conceito de democracia participava, logo após o ci-
berespaço, com os pontos negativos e positivos da influência digital e por 
fim as expectativas sociais, de forma a elencar o que destrói as expectativas 
dos indivíduos em relação a eleição de seus representantes.

Considerações finais

Foi possível perceber a relevância da democracia participativa 
para eleger representantes de confiança que fazem a diferença, mas é 
preciso destacar a necessidade da discussão do tema, para que os cida-
dãos sejam sensibilizados quando a importância de participar de forma 
significativa na tomada de decisões. 

Objetivo deste trabalho que é  analisar como o ciberespaço tem 
influenciado nas decisões políticas, foi alcançado a partir da perspectiva 
de diferentes autores entendendo que a  democracia é bem mais do que 
uma forma de governo, busca envolver  questões de opinião sobre a atu-
ação do regime de governo, influência do voto para sanar os problemas 
do país, obrigatoriedade do voto e a preferência pela participação popu-
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lar ou a presença, de um líder político, o que de fato nos faz refletir sobre 
como o ciberespaço tem influenciado de forma positiva e negativa nas 
decisões políticas e como essas discussões sobre “política” se perpetuam 
de diferentes maneiras nas redes sociais.
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DIREITO À RESISTÊNCIA: UMA 
REFLEXÃO SOBRE A CRIMINALIZAÇÃO 

DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

Thalyta Karina Correia Chediak33

Introdução

Diante de um cenário marcado pela desigualdade social, má 
distribuição de renda, corrupção e manipulação dos meios de comuni-
cação, a sociedade busca reivindicar e defender, através dos movimentos 
sociais, direitos e garantias estabelecidos constitucionalmente. 

A tentativa do exercício do direito à cidadania questionou for-
temente a atuação governamental no mundo inteiro nos últimos anos, 
colocando à tona discussões de gênero, de cunho cultural, político e reli-
gioso. Em verdade as grandes conquistas sociais da atualidade possuem 
origem na inquietação coletiva que determinaram a atitude do exercício 
do direito à resistência.

A resistência nasce no seio social, seja na busca por melhorias 
ou na defesa de garantias, onde um determinado grupo se posiciona 
contra uma proposta governamental ou atua na produção de movimen-
tos dedicados ao combate às diferentes formas de desigualdade social ou 
descriminação. 

1 A interferência da mídia 

Sabe-se que a mídia gradativamente representou na sociedade 
um grande papel de transmiti a informação. Composta atualmente pelos 
mais diversificados meios de comunicação, cinema, rádio, televisão, inter-

33 Pós-Graduanda em Direito Civil e Processo Civil da Faculdade de Rondônia (FARO) – 
BR chediakthalyta@gmail.com
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net, jornais, livros ou revistas, acompanha tomo o processo evolutivo da 
globalização e hoje além de informar, assumiu várias formas na sociedade.   

A informação soma ao indivíduo, como também é capaz de 
moldar pensamentos, ou seja, além de informadora, a mídia acaba sendo 
influenciadora. É em nome da “liberdade de expressão” que as “infor-
mações” que deveriam ser de caráter meramente informativo carregam 
em seus discursos interesses econômicos e partidários, e com base nisso, 
por muito tempo, as práticas de manifestações têm sido marginalizadas 
pela mídia.

2 O direito à resistência

Para a Teoria dworkiniana34, a desobediência civil é um institu-
to que deve existir em um estado democrático. Segundo ela, é importan-
te desvencilharmos o discurso de atividade criminosa como caracterís-
tica do direito de resistir, pois não concordar com determinada situação 
não é ilícito. 

Para o autor, o direito surge na sociedade de forma a resguar-
dar as garantias individuais pautadas por princípios que constituem 
o Estado, pois o mesmo apenas atenderá a coletividade quando levar 
em consideração as necessidades individuais te todos os membros do 
Estado, garantindo a eficácia do Estado de Direito.

Agamben35 (2004), em sua obra “Estado de Exceção”, define 
que a existência do estado de exceção dá-se da suspensão de normas 
constitucionais, as mesmas que protegem as liberdades individuais, que 
por consequência desrespeita princípios estabelecidos historicamente. 
Para ele, a violação desses direitos implica o retorno ao “estado origi-
nário”, representado pelo “vazio de direito”, que seria para o autor, um 
instrumento de combate a um desrespeito à regra.

Dito isso, podemos dizer que o surgimento do estado de exce-
ção, por ser um estado cru de direito, possibilita ao indivíduo que busque 
o que tiver alcance para sua defesa.

34 DWORKIN, R. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
35 AGAMBEN, G. 1942- Estado de exceção. Tradução de Iraci D. Poleti. – São Paulo: Boi-
tempo, 2004 (Estado de sitio)
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As práticas ensejadoras do direito à resistência, de acordo com 
Maria Garcia (2004, p. 173-174)36 são a tirania, a opressão e a corrupção, 
ou seja, situações em que há abuso de poder por parte do governo e 
desvio de finalidade de busca do bem comum.

3 A crença na pena como busca da justiça 

A grande problemática que persiste nos dias de hoje é o cons-
tante crescimento do coro das pessoas que criminalizam a prática dos 
movimentos sociais. A falta de reflexão crítica acerca dos métodos de 
repressão praticados durante o período ditatorial contribuem para con-
cepções de relativização dos direitos até então conquistados, e dessa 
forma a sensação de justiça recai então somente nas costas do Direito 
Penal, de forma a reforçar a crença da punição como repressão e resolu-
ção dos problemas. 

A doutrina penalista pauta-se no princípio constitucional da 
intervenção mínima do direito penal, ou seja, deverá ser utilizado apenas 
quando houver hipótese de cabimento. Entretanto, a crença no sistema 
judiciário persiste como a única escapatória, sendo assim, a sociedade é 
arremessada para uma época medieval em que a pena possuía o condão 
de eliminar problemas, falamos aqui em um suplício moderno onde o 
corpo deixa de ser o supliciado e passa a ser rotulado de “marginalizado”, 
enquanto determinado grupo social permanece no papel de expectador 
desse suplício, clamando pela “justiça” que se pauta na repressão. A dis-
cussão surge na obra da Foucault37 (2014, p. 13) “Vigiar e Punir”.

No entanto, um fato é certo: em algumas dezenas de anos, desapareceu 
o corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado simbolicamente 
no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto, dado como espetáculo. 
Desapareceu o corpo como alvo principal da repressão penal. 

36 GARCIA, M. Desobediência civil - direito fundamental. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2004.
37 FOUCAULT, M. Vigiar e punir: Nascimento da prisão. 42.ed. Petrópolis, RJ. Ed. Vozes, 2014.
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Nesse caso, o acusado não será marcado fisicamente como cri-
minoso, mas publicamente através de rotulações de uma falsa comoção 
pública que gera a espetacularização da penalização como sinônimo de 
justiça, o que nos remete à prática dos suplícios.

4 Análise de caso

Em 2017, São Paulo sediou um momento de repressão policial 
contra um grupo de representantes do Movimento Passe Livre (MPL) 
que protestava contra o aumento da tarifa do transporte público da ci-
dade que teria passado de 3,50 para 3,80. Entretanto, de acordo com a 
reportagem do jornal El País, a marcha não chegou a sair pois a polícia 
teria iniciado o arremesso de bombas de gás lacrimogêneo em direção aos 
manifestantes na avenida Paulista. A resposta da repressão pautou-se na 
falta de informação prévia acerca do itinerário que seria seguido. 38

O direito a manifestação é constitucionalmente protegido, 
podendo tomar lugar em qualquer lugar o país, desde que sejam res-
peitadas outras garantias constitucionais, conforme estabelecido no 
texto constitucional. 

O Art. 5º, em seu inciso XVI da Constituição Federal dispõe sobre a 
“liberdade de reunião”, condicionada à observância de outros direi-
tos, cabendo lembrar que é vedado o anonimato, visto que, este traz 
a ideia de violência, vandalismo. (Grifo nosso)39

As garantias a qual se refere o texto diz respeito à diversos 
pensamentos, seja religioso, político, filosófico ou científico. Apesar do 
grande leque de possibilidades que podem permear a liberdade de reu-
nião, o próprio texto redigido traz consigo a associação da manifestação 
anônima ao vandalismo, que por sua vez configura crime no Código 
Penal, comportando multa e prisão por danos ao patrimônio público. 

38 https://brasil.elpais.com/brasil/2016/01/14/politica/1452768053_226994.html . Acesso 
em: 15 maio 2018.
39 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL. Disponível em: <https://www2.senado.leg.
br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf?sequence=1?concurso=C-
FS%202%202018> Acesso jul. 2018.

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/01/14/politica/1452768053_226994.html
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf?sequence=1?concurso=CFS%202%202018
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf?sequence=1?concurso=CFS%202%202018
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf?sequence=1?concurso=CFS%202%202018
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O texto nasce em 1988 e se amarra a interpretação de uma 
época intolerante, perdura no tempo e passa a constituir o discurso a 
favor da repressão a partir da interpretação mecânica do texto legal de 
forma indiscriminada.

A repressão existe hoje não apenas no Brasil, como também em 
todo o globo terrestre, ocupando o papel de uma problemática atemporal 
que permanece nos dias atuas como sobra do medo da evolução social.

O mesmo jornal destaca que a situação persiste em decorrência 
da herança da ditadura. 

A reação dos agentes da Polícia Militar, as regras estabelecidas e as 
estratégias adotadas dependem, no Brasil, dos objetivos políticos dos 
Governos dos Estados. “A PM leva a culpa pela truculência, mas 
existe uma cadeia de comando. E o governador é o comandante-
-chefe”, diz Martim Sampaio, coordenador de Direitos Humanos 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Em verdade, tais situações existem tanto na América Latina 
quanto em outros continentes. Em 23 de julho de 2018 o jornal A Carta 
publicou uma matéria sobre uma denúncia feita ao relator da ONU so-
bre violações de direitos decorrentes de movimentos sociais no Brasil, 
possibilitando que as vítimas da repressão contassem ao relator as situ-
ações vividas.40 

Um deles foi o fotógrafo da Ponte Jornalismo Sérgio Silva, que 
em junho de 2013, perdeu o olho esquerdo depois de ser atingido 
por uma bala de borracha.  (...) “É uma democracia de silenciamen-
to. Quase que um acordo para que a gente tente caminhar para uma 
construção de país, só que a gente acompanha e sofre na pele, no 
dia a dia, diversas violações nesse país genocida e violento para as 
minorias”. (Grifo do autor)

40 Movimentos sociais brasileiros denunciam violações para relator da ONU. <http://justi-
ficando.cartacapital.com.br/2018/07/23/movimentos-sociais-brasileiros-denunciam-violacoes-
-para-relator-da-onu/> Acesso em: 7 jul. 2018.

http://justificando.cartacapital.com.br/2018/07/23/movimentos-sociais-brasileiros-denunciam-violacoes-para-relator-da-onu/
http://justificando.cartacapital.com.br/2018/07/23/movimentos-sociais-brasileiros-denunciam-violacoes-para-relator-da-onu/
http://justificando.cartacapital.com.br/2018/07/23/movimentos-sociais-brasileiros-denunciam-violacoes-para-relator-da-onu/
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As manifestações garantem a liberdade de expressão de todo e 
qualquer indivíduo e a sua repressão coage e inibe o direito de ser cida-
dão em um Estado de Direito.

Considerações finais

É exatamente na interpretação falha da lei, na lacuna, na pré-
-penalização que surge o Estado de Exceção, um espaço onde não há 
direito que cerce, já que o direito foi desrespeitado, e é nesse espaço que 
surge o Direito a Resistência. Como a única ferramenta capaz de inibir 
a coação estatal e o abuso de poder.

É em meio a um momento de suspensão das normas constitu-
cionais que protegem as liberdades individuais, que o indivíduo se sente 
protegido para lutar por aquilo que lhe pertence, utilizando da voz como 
ferramenta de proteção aos próprios direitos.
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E-DEMOCRACIA E AS CONSULTAS 
 DE UM CLICK

José Alberto Oliveira de Paula Machado41

Introdução

A Internet e as tecnologias de informação e comunicação 
(TICs) apresentam uma maneira de redefinir positivamente os proces-
sos democráticos e revigorar a relação entre os cidadãos e seus represen-
tantes eleitos. A mudança democrática é um processo gradual e a adoção 
de TICs pelos governos não é diferente. 

O interesse na ideia de e-democracia, em suma, compreende 
a tese de que a comunicação ágil e simplificada de cidadãos e políticos 
através de os meios das TICs levarão a uma maior participação dos cida-
dãos na elaboração de políticas nações democráticas. Mais do que isso, a 
modernização do setor público com o objetivo de aumento da qualidade 
e produtividade do bem-estar tem estado na agenda política.

Acesso a informação e a capacidade de comunicação são, de 
fato, fatores cruciais em uma democracia. Logo, mecanismos como 
e-mail para políticos, salas de bate-papo, fóruns de discussão, e-relató-
rios, e-consultas, e-voto e assim por diante, abrem oportunidades sem 
precedentes para interação entre cidadãos e políticos. O uso de TICs, 
apriori, oportunizam um próximo passo para uma reforma democrática 
mais ampla e legítima.

Neste artigo, entretanto, faz-se uma avaliação crítica das ideias 
e mitos que contribuem para o debate se as TICs podem resolver os pro-
blemas inerentes da democracia. Aborda-se os problemas da democracia 
representativa e sua suposta substituição por uma espécie de e-democracia 

41 Mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento, pela Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná PUC/PR. Defensor Público. E-mail: jose.machado@defensoria.ro.def.br
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direta, indagando  em qual medida  o processo participativo de e-consulta 
pode potencialmente oferecer soluções cívicas para o debate político. 

O método de abordagem a ser empregado é o dedutivo que 
permite partir de premissas gerais para se chegar a uma conclusão es-
pecífica sobre o tema aqui confrontado. Serve-se, ademais, do método 
dialético, com o objetivo de buscar possíveis sínteses para as divergên-
cias levantadas. O tipo de pesquisa é explicativa e também bibliográfica, 
a partir de livros e artigos científicos.

1 Democracia + tic = e-democracia? 

Pode ser uma tarefa quase impossível definir completa e exaus-
tivamente a palavra “democracia”. Afinal, estamos muito expostos a 
essa palavra, a tal ponto que podemos considerar como parte de nossa 
compreensão comum do mundo. Estamos tão acostumados a falar sobre 
“governos democráticos”, “partidos democráticos”, “processos democrá-
ticos” que podemos não ser capazes de ter uma definição clara deste 
conceito.

Ademais, não devemos esquecer que o conceito e a ideia de de-
mocracia estão constantemente em mutação, desde a sua introdução na 
Grécia Clássica.42 É fato que as mudanças nos processos democráticos 
nunca foram rápidas, mas nem sempre também foram estagnadas.43

Há uma tentativa de definir a democracia como “aquele ar-
ranjo institucional no qual as decisões políticas em que os indivíduos 
adquirem o poder de decidir por meio de uma luta competitiva pelo 
voto dos cidadãos.”44

Dessa forma, estabelecer uma definição clara e abrangente de 
e-democracia é uma tarefa difícil. É um termo de dois componentes; 
“e”, que significa o componente online, e “democracia”, que se refere a 
uma teoria e regime de governo. Embora isso possa, à primeira vista, 
parecer uma afirmação óbvia a ser tomada, ela de fato sustenta a com-
plexidade do conceito. 

42 BOBBIO, Norberto. A teoria das formas de governo. Brasília: UNB: 1997.
43 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra. 1999.
44 BOBBIO, Norberto. A teoria das formas de governo. Brasília: UNB: 1997.p.51.
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E-democracia é uma noção relativamente nova e permanece 
um pouco fluída devido à sua relação fundamental com a tecnologia e 
a internet - campos que são eles próprios em constante mudança e um 
tanto imprevisíveis. Qualquer esboço de precisamente o que constitui 
o “e” da e-democracia está, portanto, em risco de obsolescência dentro 
de um curto período de tempo. Do mesmo modo, “democracia” é uma 
categoria ampla sob a qual várias teorias podem ser incluídas.

Mais do que isso, o uso governamental das TICs permite ainda 
uma distinção entre noções de governo eletrônico e democracia eletrô-
nica. Norris distingue os termos e-governo, e-governança, e-democra-
cia, e argumenta que, embora esses três conceitos sejam profundamente 
entrelaçados, muita literatura acadêmica comete o equívoco de conside-
rá-los sinônimos.45  

Norris entende a expressão e-governo como a oferta de infor-
mações e serviços sobre plataformas digitais, enquanto a e-governança 
está mais relacionada com a regulação e o controle tanto de governos 
quanto de cidadãos. No que diz respeito à e-democracia, Norris sugere 
que se incluam as perspectivas de provisão de acesso dos cidadãos às 
instituições e autoridades governamentais, e a possibilidade de partici-
pação cívica via TICs em assuntos de interesse público. Neste sentido, a 
e-democracia pode ser compreendida como um conjunto de atividades 
constantes de participação cívica por meios digitais que diluam parcial-
mente o poder governamental para permitir que os cidadãos de fato 
influenciem as decisões políticas.46

Com efeito, a e-democracia pode ser entendida como ativida-
des de participação cívica digital em curso que dispersam parcialmente o 
poder governamental para permitir que o público influencie ativamente 
o processo decisório político.47   Em outras palavras, E-democracia é 

45 NORRIS, D. F. E-government... not e-governance... not e-democracy: Not now! Not ever? 
Em J. Davies e T. Janowski (Orgs.), Proceedings of the 4th International Conference on Theory 
and Practice of Electronic Governance (ICEGOV’10) (pp. 339-346). Nova York: ACM. 2010.
46 NORRIS, D. F. E-government... not e-governance... not e-democracy: Not now! Not ever? 
Em J. Davies e T. Janowski (Orgs.), Proceedings of the 4th International Conference on Theory 
and Practice of Electronic Governance (ICEGOV’10) (pp. 339-346). Nova York: ACM. 2010.
47 FREEMAN, J. Local e-government and citizen participation: Case studies from Australia 
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quaisquer arranjos que os governos façam para facilitar uma maior par-
ticipação ou engajamento do cidadão no governo usando meios eletrô-
nicos. Essas iniciativas podem incluir e-fóruns, reuniões de prefeituras, 
e-consultas, e-referendos, e-votação, elaboração de regras eletrônicas e 
outras formas de participação eletrônica.

Norris adverte que a democracia eletrônica não deve ser consi-
derada como uma lista de atividades discretas realizado on-line entre um 
indivíduo e o governo, mas como envolvimento contínuo entre múltiplos 
indivíduos e seu governo através de plataformas abertas e transparentes.48

E o uso das TICs passam a ter maior valor para a reforma de-
mocrática quando a prestação de informações pelo governo, a participa-
ção cívica no processo de normatização e as transformações regulatórias 
se interceptam. Aqui, os avanços tecnológicos alteram o funcionamento 
do poder e da autoridade por meio de novas práticas cidadãs, embora 
não se deve presumir que essas aplicações transformarão as estruturas e 
práticas democráticas tão rapidamente.

Evidentemente, o rápido influxo de tecnologias digitais cria 
imensas oportunidades para novas formas de comunicação governo-cida-
dão. Por essa razão, as perspectivas da e-democracia são idealizadas como 
uma nova era de democracia, na qual o envolvimento e a oportunidade 
para discussões não mediadas, participação direta terão maior transparên-
cia e prestação de contas por meio desse mecanismo de abertura política.

As TICs têm uma posição vital durante essas transformações. 
Enquanto o uso cívico das TICs pode perturbar formas tradicionais de 
poder político, os governos são igualmente capazes de implantar co-
municações digitais para seus próprios propósitos políticos.49 Para os 
governos, os mecanismos habilitados para as TICs oferecem oportu-

and Italy. Em J. R. Gil-Garcia (Org.), E-Government Success Around the World: Cases, Em-
pirical Studies, and Practical Recommendations Hershey, Pennsylvania: IGI Global.2013. pp. 
235-258.
48 NORRIS, D. F. E-government... not e-governance... not e-democracy: Not now! Not ever? 
Em J. Davies e T. Janowski (Orgs.), Proceedings of the 4th International Conference on Theory 
and Practice of Electronic Governance (ICEGOV’10) (pp. 339-346). Nova York: ACM. 2010.
49 HUTCHINS, B., & LESTER, L. . Politics, power and online protest in an age of environ-
mental conflict. In S. Cottle & L. Lester (Eds.), Transnational Protests and the Media. New 
York: Peter Lang. 2011. pp. 159-171.
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nidades de abordar e adaptar-se à ampliação dos entendimentos da re-
presentação política, transparência, participação e responsabilização. Por 
sua vez, tais práticas oferecem aos cidadãos possibilidades de envolvi-
mento adicional, compreensão e envolvimento no sistema democrático.

No entanto, ao considerar que a Internet não deixa de ser um 
avanço tecnológico de comunicação  da mesma forma que assim já re-
presentou o telefone como o telégrafo, a questão a saber em qual medida 
o advento das TICs em geral e da Internet, em particular, pode melhorar 
o processo democrático.50  

Isso porque é cediço que as democracias ocidentais modernas 
sofrem com um declínio de confiança por seus cidadãos (por exemplo, 
Kampen & Molenberghs, 2002; Nye, Zelikow, & King, 1997).Vale a 
pena fazer um esforço para investigar até que ponto as TICs podem 
ajudar a reconstruir a confiança e envolver o cidadão e não somente 
grupos de interesses.

 O debate deve ser se muitos dos problemas antigos que exis-
tem nas democracias ocidentais podem, na era da informação, apenas 
ser precedidos de “e” para serem reformulados e solucionados.

Traduzindo: se as TICs podem aperfeiçoar o processo demo-
crático, não se pode prescindir que, primeiro, deve-se compreender os 
problemas conhecidos do atual sistema político democrático.

2 O mito da democracia 

Há uma série de problemas bem documentados inerentes ao 
governo democrático representativo, nenhum deles parece ser facilmen-
te solucionável com a introdução das TICs. Segundo Weimer e Vining, 
dois fatores influenciam muito o modo como os representantes real-
mente se comportam. Em primeiro lugar, os representantes têm o seu 
próprio interesse privado, em particular a segurança no emprego, e ten-
dem a ser responsivos a seus eleitorados para maximizar a porcentagem 

50 Resume-se, outrossim, à questão se no passado telégrafo de Albert James Myer e telefone 
de Alexander Graham Bell contribuíram para a participação dos cidadãos na formulação de 
políticas e do interesse comum.
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de votos que receberão em vez de se preocupar com o bem-estar geral.51   
Em segundo lugar, dadas às restrições financeiras e de tempo, o custos 
de monitoramento dos cidadãos são altos. Aqueles que monitoram os 
legisladores têm interesses tipicamente ideológicos e/ou financeiros, não 
empreendendo energia necessária para influenciar esses grupos de inte-
resse. Isto é, no mundo real, a maioria as pessoas prestam pouca atenção 
aos seus representantes, e os poucos politicamente ativos tendem a obter 
influência desproporcional ao seu número.52 

Sob esses dois apontamentos, suspeitas emergem sob o real 
poder a ser desempenhado pelas TICs na transformação do processo 
democrático político. Sem dúvida, as TICs aumentam a disponibilida-
de de informações e fornecem meios de participação e monitoramento. 
Muitos sites de governos já oferecem a possibilidade de pesquisar em 
bases de dados.53 Isso dá ao cidadão a oportunidade de monitorar as 
atividades políticas. No entanto, as informações e os meios de monitora-
mento estão disponíveis apenas para aqueles que possuem e dominam a 
infra-estrutura necessária. E mais do que isso, a profusão de informação 
não significa maior engajamento civil.

Nesse contexto exsurge o conceito que favorece a compreen-
são do poder revolucionário das TICs: e-participação.  Este conceito 
pode ser definido como o uso de das TICs para mediar e transformar 
as relações dos cidadãos às administrações públicas na direção de mais 
participação engajada.54

Os mecanismos de comunicação interativos e colaborativos da 
internet criam condições para que esses grupos da sociedade desenvol-
vam novas atividades políticas, principalmente no exercício de influên-
cia sobre políticas públicas setoriais.

51 WEIMER, DL & VINING, AR. Police Analysis: Concept and Pratice . Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice Hall. 1989.
52 WEIMER, DL & VINING, AR. Police Analysis: Concept and Pratice . Englewood Cli-
ffs, NJ: Prentice Hall. 1989.
53 BORGES, Jussara; JAMBEIRO, Othon. A internet na participação política de organiza-
ções da sociedade civil. In: Pinho, José Antonio (Org.). Estado, sociedade e interações digitais: 
expectativas democráticas. Salvador: Edufba. 2012.
54 BORGES, Jussara; JAMBEIRO, Othon. A internet na participação política de organiza-
ções da sociedade civil. In: Pinho, José Antonio (Org.). Estado, sociedade e interações digitais: 
expectativas democráticas. Salvador: Edufba. 2012.



104 

Esse webativismo tem demonstrado sua capacidade de debater, 
em espaços públicos e políticos virtuais, ideias, questões e propostas que 
não eram abordadas pela mídia tradicional.55 A ampliação dos espaços 
de participação é um exercício fundamental da política que contribui 
para a ampliação e consolidação da democracia, para além da represen-
tação política tradicional. Como afirma Subirats:

 Essa democracia renovada que buscamos, essa defesa do comum que 
nos impulsiona, tem na internet, como já destacamos, um cenário de 
potencialidades evidente. Politicamente, pois facilita notavelmente o 
acesso, a informação e a mobilização, evitando a transição-interme-
diação forçosa via partidos-instituições.56 

Deve-se consignar que para Van Dijk a experiência da e-parti-
cipação, em regra, pode lidar com as seguintes fases do processo político: 
definição de agenda, preparação de políticas, tomada de decisão, execu-
ção de políticas e avaliação de políticas.57 

Na definição de agenda, o governo não apenas informa os cida-
dãos sobre sua atuação em sites públicos, mas também convida os cida-
dãos a apresentar sugestões ou reclamações; na preparação de políticas 
públicas o governos lança consultas on-line aos cidadãos para discutir 
planos pré-determinados pelo governo. A intenção é envolver mais ci-
dadãos no processo de construção estratégica de políticas públicas; na 
tomada de decisão o governo utiliza das TICS e de seus novos canais 
de comunicação para captar o e-voto  com o objetivo de subsidiar a 
tomada de uma decisão coletiva. O e-voto pode ser utilizado tanto para 

55 ARAÚJO, Rafael de Paula Aguiar; PENTEADO, Cláudio Luis Camargo; SANTOS, 
Marcelo Burgos Pimentel dos. Democracia digital e experiências de e-participação: webativis-
mo e políticas públicas. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.22, supl., 
dez. 2015, p.1597-1619
56 SUBIRATS, Joan. Otra sociedad, ¿otra política? De “no nos representan” a la democracia 
de lo común. Barcelona: Icaria Editorial. 2011.p.94
57 VAN DIJK, Jan A.G.M. Participation in Policy Making. In: Study on the Social Impact of 
ICT. Report for European Commission, Information Society and Media Directorate-General, 
Luxemburg: European Communities. pp. 30-70. 2010. Disponível em: https://www.utwente.nl/
nl/bms/com/bestanden/Participation%20in%20Policy%20Making%20EU%20SMART%20
Draft%20Final%20report%20September%202009.pdf> Acesso em 20 de julho de 2018.
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computar votos em eleições, referendos/plebiscitos, como para calcular 
pesquisas de opinião oficiais; na execução de políticas o governo pode 
utilizar e fomentar extensivamente a mídia eletrônica para fiscalizar atos 
criminosos e a infração de regras; e por fim, os governos podem disponi-
bilizar TICs para o cidadão avaliar as políticas públicas em andamento. 
Isso oportuniza a melhora dos serviços continuamente.58 

A maioria das experiências em e-participação tem sido realizada 
nas fases de definição de agenda, preparação de políticas e avaliação de 
políticas.59 O presente artigo cinge-se a discutir em que medida as e-con-
sultas ou consultas eletrônicas populares podem mediar e transformar as 
relações de cidadãos aos governos e às administrações públicas na direção 
de mais participação dos cidadãos e de aperfeiçoamento do desempenho 
da democracia, em especial na fase de tomada da decisão política.

3 E-consultas e a democracia direta

No que tange aos mecanismos de democracia direta, é fato que 
a logística de e-consultas pode potencialmente ser resolvida por meio 
de TIC, inclusive como argumento para introduzir a democracia direta. 

A dúvida é se o simples fato de que as TICs superam alguns 
problemas práticos da democracia representativa (participativo, espacial 
e demográfico) seria assim, portanto, justificativa para instalar uma de-
mocracia direta por e-consultas. 

É fato que as iniciativas de democracia direta ofereçam uma 
opção importante para que os cidadãos possam opinar sobre questões 
que consideram importantes, mas esses mecanismos estão repletos de 
problemas que obstruem os objetivos que essas iniciativas buscam avançar.

58 VAN DIJK, Jan A.G.M. Participation in Policy Making. In: Study on the Social Impact of 
ICT. Report for European Commission, Information Society and Media Directorate-General, 
Luxemburg: European Communities. pp. 30-70. 2010. Disponível em: https://www.utwente.nl/
nl/bms/com/bestanden/Participation%20in%20Policy%20Making%20EU%20SMART%20
Draft%20Final%20report%20September%202009.pdf> Acesso em 20 de julho de 2018.
59 VAN DIJK, Jan A.G.M. Participation in Policy Making. In: Study on the Social Impact of 
ICT. Report for European Commission, Information Society and Media Directorate-General, 
Luxemburg: European Communities. pp. 30-70. 2010. Disponível em: https://www.utwente.nl/
nl/bms/com/bestanden/Participation%20in%20Policy%20Making%20EU%20SMART%20
Draft%20Final%20report%20September%202009.pdf> Acesso em 20 de julho de 2018.
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Primeiro, há um risco de escolhas sociais ineficientes da maio-
ria. A quantidade de tempo que os cidadãos estão dispostos a gastar com 
uma e-consulta é limitada. O eleitor mediano também tende a não saber 
muito sobre política e política - até mesmo os especialistas são muito 
desinformados fora de seu campo. Isso torna a ideia de e-participação 
sobre questões políticas quase uma aventura.

Observa-se que as e-consultas podem tratar certo problema 
como um caso isolado. Isto não é, no entanto, uma abordagem realista 
dos problemas políticos. Muitas questões políticas estão conectadas em 
um complexo entrelaçado e não pode ser tratado como problemas isola-
dos. E se, por exemplo, os cidadãos votarem por um imposto? Redução, 
por um lado, pode significar repercussão na aposentadoria por outro. 
Pense em impostos ou políticas orçamentais ou outras questões sobre as 
quais uma minoria numa determinada sociedade sequer possui opinião. 
Ademais, muitas questões políticas precisam de alguma forma seguir a 
dinâmica de negociação, barganha e compromisso.60 Com a democracia 
direta essa lógica se compromete. Há muitos assuntos dos quais parece 
difícil decidir por meios da democracia direta.

Indivíduos são inerentemente falíveis. Temos todos os tipos 
de preconceitos internos, preconceitos e motivações que orientam nos-
so comportamento de maneiras muitas vezes erráticas. O economista 
Richard Thaler ganhou recentemente o Prêmio Nobel por seu trabalho 
em economia comportamental, um campo que mescla psicologia e teoria 
econômica. Thaler passou sua carreira mostrando todas as maneiras pelas 
quais os seres humanos tomam decisões irracionais no mercado, para ar-
gumentar a necessidades de políticas que induzem para melhores decisões.

No entanto, para que a democracia direta funcione, aqueles que 
são chamados a votar sobre uma questão precisam entender as impli-
cações da decisão proposta. Eles devem receber explicações sobre essas 
implicações em termos que eles entendam. E eles devem estar dispostos 
a dedicar seu tempo para entender essas implicações - e não apenas vo-
tar naquilo de que gostam instantaneamente.

60 BORGES, Jussara; JAMBEIRO, Othon. A internet na participação política de organiza-
ções da sociedade civil. In: Pinho, José Antonio (Org.). Estado, sociedade e interações digitais: 
expectativas democráticas. Salvador: Edufba. 2012.
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Além disso, mesmo que as pessoas fossem consistentes e ra-
cionais, e tivessem deliberado completamente, o mero voto em uma 
questão pré-definida não lhes permite expressar sua vontade adequada-
mente.61 A forma mais extrema de restrição e simplificação é o simples 
voto “sim” ou “não”. A expressão da opinião é padronizada, permitindo 
agregar uma grande quantidade de opções uniformes de maneira ine-
quívoca. Mas a desvantagem do resultado é nítido: uma camisa de força 
de opinião colocada sobre os eleitores.

Outra desvantagem é que esses mecanismos de e-democracia 
poderia aumentar o populismo.62 

Utilizar da tecnologia unicamente para capturar a maioria é, 
por definição, o populismo e não a representação política do povo. Nesse 
cenário, os líderes democráticos não agem mais como acreditam que são 
corretos, sujeitos apenas à sua consciência do mandato livre. Ao revés, 
se veem obrigados, na prática, a avançar para um mandato imperativo 
baseado nos desideratos populares da e-consulta. A fronteira entre um 
mandato imperativo e um livre passa a ser obscurecida na prática. E 
políticos ávidos pela reeleição não terão problemas com isso. 

A justificativa fundamental de Madison em favor de um sis-
tema representativo era a representação das pessoas no exercício moral 
da razão e do julgamento. Um pequeno grupo, pelo contrário, permite 
a criação de uma perspectiva comum e compreensão mútua através da 
deliberação e do discurso. Madison, um dos pais da democracia repre-
sentativa, recomenda:

[...] a delegação do governo a um pequeno número de cidadãos elei-
tos pelos demais para refinar e ampliar as visões do público, pas-
sando-as através da mídia de um corpo escolhido de cidadãos cuja 
sabedoria pode discernir melhor o verdadeiro interesse de seu país.63

61 BORGES, Jussara; JAMBEIRO, Othon. A internet na participação política de organiza-
ções da sociedade civil. In: Pinho, José Antonio (Org.). Estado, sociedade e interações digitais: 
expectativas democráticas. Salvador: Edufba. 2012.
62 HOLZNAGEL, B., & HANSSMANN, A. Möglichkeiten von wahlen und Bürgerbeteil-
igung por Internet. Em B. Holznagel, A. Grünwald, & A.Hanssmann (Eds.), Elektronische 
Demokratie (pp. 55-72). München, Alemanha: CH Beck.  2001.
63  HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O Federalista. Brasília: UNB, 
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Em resumo, enquanto que séculos de democracias represen-
tativas baseadas no mandato livre levaram ao desprendimento dos ci-
dadãos e à indiferença política, o mandato imperativo em um mundo 
mediado pela e-consulta enfrenta o risco de converter representação em 
infoentretenimento e populismo.

Considerações finais

Conclui-se que a democracia está em constante mudança e o 
uso das TICs faz parte dessa evolução. 

As soluções tecnológicas tornam factível votar em uma gama 
muito ampla de questões de maneira rápida, barata e contínua, na ver-
dade simultaneamente e possivelmente várias vezes por dia em qualquer 
lugar. Nesta revolução, pode-se conjecturar em cidadãos sentados com 
algum dispositivo em mãos respondendo instantaneamente qualquer 
pergunta da Administração Pública apertando um botão.

Por um lado, a utilização de métodos tradicionais e online de 
participação permite um maior assegurara igualdade e engajamento ci-
dadão com o governo. Por outro lado, a reforma democrática não é algo 
que pode acontecer inteiramente através de ferramentas online.

Os métodos democráticos diretos podem enfrentar o problema 
da irracionalidade pública. Isso porque, sem experiência e preparação 
adequada para decidir sobre as questões em jogo, as massas carecem 
de atitudes ou opiniões bem desenvolvidas sobre a maioria das ques-
tões públicas. Eles tendem a suprimir as necessidades do momento para 
aqueles do futuro e são sempre suscetíveis a influências emocionais e 
mal informadas. Isso pode causar grandes problemas para questões de 
importância estratégica, como a política orçamentária ou externa. A 
e-consulta não altera esses desafios de longa data.

Em suma, a “democracia de botão” idealizada concentra-se 
apenas na digitalização das formas de votação existentes, o que pode au-
mentar sua frequência, transparência e custo-efetividade, mas não trans-

1984. p.54.
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forma qualitativamente o conceito de democracia. Não supera desafios 
duradouros da democracia direta relacionada à irracionalidade pública, 
falta de deliberação e concentração de poder com a elite política que 
formula as questões.

A existência da democracia participativa não deve eliminar a 
democracia representativa. Nesta linha, conclui-se pela viabilidade da 
comum existência entre representação e participação cidadã, entenden-
do-as, pois, como modelos independentes, mas que se autorreforçam. A 
democracia direta funciona mais eficientemente como um complemen-
to à governança democrática representativa, fornecendo um importante 
contraponto às principais decisões coletivas, principalmente, quando os 
representantes eleitos se desviarem das visões e prioridades dos cidadãos. 
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EDUCAÇÃO ELEITORAL COMO MEDIDA 
DE INCENTIVO AO CONTROLE SOCIAL 

PARA A GARANTIA DA LEGITIMIDADE E 
NORMALIDADE DAS ELEIÇÕES 

NO BRASIL

Marcelo Xavier da Silva64

Introdução

No Brasil, as eleições ocorrem a cada dois anos, alternativa-
mente para os cargos de Prefeito, Vice-prefeito e Vereador (Eleições 
Municipais) e para os cargos de Presidente, Vice-presidente, Governador, 
Vice-governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual ou 
Distrital (Eleições gerais).

Portanto, a cada dois anos, o eleitor brasileiro participa da con-
dução dos assuntos públicos, elegendo representantes em sufrágio uni-
versal e igualitário e por voto secreto, que garantam a manifestação da 
vontade dos eleitores, nos termos do art. 25 do Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos, incorporado ao direito brasileiro por meio do 
Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992.Porém, o cenário das eleições no 
Brasil é palco propício para o cometimento de delitos eleitorais diversos, 
que vão desde a propaganda eleitoral ilícita, a captação ilegal de votos, 
abuso de poder, ilícitos financeiros de campanha e crime eleitorais, os 
quais atentam contra a liberdade de sufrágio do eleitor e/ou à igualdade 
da disputa eleitoral, com consequências na legitimidade da eleição.

Em pesquisa encomendada pelo Tribunal Superior Eleitoral 
sobre as Eleições de 2014 (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 
2015), pelo menos 28% dos entrevistados revelou ter conhecimento ou 
testemunhado a prática da compra de votos. A pesquisa foi realizada 

64 Mestre em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça – UNIR/EMERON.
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pela empresa Checon Pesquisa/Borghi e ouviu quase dois mil eleitores 
de 18 a 60 anos em sete capitais, incluindo o Distrito Federal, de todas 
as regiões brasileiras.

Esse quadro revela o quão grave é a situação das eleições no 
país, principalmente se considerarmos a possibilidade de a corrupção 
ocorrida na fase de pré-campanha e de campanhas eleitorais ser apenas 
o ponto de partida para a continuidade da mesma prática perversa du-
rante o exercício dos mandatos.

Segundo pesquisa da Transparência Internacional 
(TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2017), o Brasil deixou o 
79º lugar a passou a ocupar a 96ª posição no índice de percepção de 
corrupção - IPC e, com 37 pontos, encontra-se no mesmo ranking de 
Zâmbia, Colômbia e Panamá, estando atrás de países como Ruanda, 
Burkina Fasso, Timor Leste e Arábia Saudita.

Por esse motivo, esta pesquisa, que é documental, bibliográfi-
ca e qualitativa, propõe a problematização da educação eleitoral como 
mecanismo para fomentar o controle social sobre esse quadro de abusos 
praticados durante as eleições, a partir de concepção de que, mantendo-
-se o cidadão esclarecido sobre as regras e o funcionamento do sistema 
eleitoral brasileiro, o ambiente se torna menos propício para candidatos 
corruptos corromperem eleitores.

O tema ganha relevância com as Eleições de 2018, uma eleição 
que tende a ser marcada por polaridades ideológicas e que encontrará na 
internet uma fonte farta de transmissão da informação, mas que também 
poderá servir para a disseminação de desinformações e para prática de 
delitos eleitorais.

1 Os principais ilícitos eleitorais e os danos à normalidade e  
 legitimidade das eleições

Os ilícitos eleitorais podem ter natureza cível e penal. Nesta pes-
quisa, serão abordados os principais ilícitos cíveis, os quais podem gerar, 
como consequência, a cassação do registro ou diploma de candidatos.

Assim, os ilícitos cíveis mais comuns são o abuso de poder, a 
captação ilícita de sufrágio, a prática de condutas vedadas por agentes pú-
blicos, os ilícitos financeiros de campanha e a propaganda eleitoral ilícita.



113 

O abuso de poder pode ter três categorias, quais sejam, o abuso 
de poder econômico, político ou uso indevido dos meios de comunica-
ção social. Trata-se de ilícito que abala a igualdade eleitoral e que, para 
encontrar sancionamento, basta que haja provas robustas e o reconheci-
mento da gravidade.

Farta distribuição de combustível a eleitores, muitas vezes 
mascarada com contratos de cessão de veículos; contratação de cabos 
eleitorais; financiamento de formaturas e abuso na prática de propa-
gandas eleitorais ilícitas são exemplos de abuso de poder econômico. 
Também caracteriza abuso de poder econômico os casos de abuso de 
poder religioso, que se caracterizam quando líderes religiosos, valen-
do-se da autoridade que têm no âmbito da igreja, aliciam fiéis, muitas 
vezes pela exploração da fé.

Kufa (2016, p. 124) discorre sobre abuso religioso:

O abuso religioso, nesse contexto, refere-se à manipulação psicológica 
e aos danos causados pelo desvirtuamento dos ensinamentos ou dou-
trinas da religião, perpetrada por membros da mesma fé, que se consa-
gram da posição de superioridade e autoridade que possuem sobre as 
pessoas geralmente mais vulneráveis emocionalmente, atos estes que 
podem variar intencionalmente tanto para o bem quanto para o mal.
Dessa forma, toda vez que amparado na fé e na crença das pessoas, a 
autoridade se utiliza de seu “privilégio religioso” sobre as pessoas que 
a seguem e confiam, com o intuito de se beneficiar politicamente 
para obter ilicitamente o voto, considerada a gravidade das circuns-
tâncias da conduta, desvirtua-se o direito constitucional à liberdade 
religiosa, configurando, assim, o ilícito eleitoral que se pode denomi-
nar abuso do poder religioso.

Por sua vez, utilização de servidores comissionados para traba-
lhar em campanha durante o horário de expediente, ou até mesmo co-
agi-los a votarem em determinado candidato, o mesmo podendo acon-
tecer com terceirizados e estagiários do serviço público; utilização de 
bens e serviços públicos são exemplos de abuso de poder político. Nessa 
categoria, abusa-se da máquina pública em favor de candidatos.
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Já o abuso de mídia, inclusive a virtual, pode ocorrer com a 
utilização desse meio para, sistematicamente, elogiar um mesmo candi-
dato e atacar os adversários. Há, nesse caso, uso indevido dos meios de 
comunicação social.

Todos esses casos desafiam o ajuizamento de ação de investi-
gação judicial eleitoral - AIJE, cujo fundamento e rito encontram-se no 
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90. Candidatos, partidos, coligações 
e o Ministério Público Eleitoral são os legitimados para o ajuizamen-
to desta ação eleitoral, a qual deve ser proposta até a diplomação dos 
candidatos e, se procedente, gera cassação do registro ou do diploma, 
com a imposição de inelegibilidade ao candidato e terceiros que tenham 
concorrido.

A captação ilícita de sufrágio, por sua vez, encontra-se prevista 
no art. 41-A da Lei nº 9.504/97. É a versão cível do crime de compra 
de votos (corrupção eleitoral) e se caracteriza pelas condutas de “doar, 
oferecer, prometer ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, 
bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou 
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição”.

Zílio (2018, p. 684) leciona:

Conforme a dicção legal, a captação ilícita de sufrágio se configu-
ra mediante a entrega, promessa, doação ou oferecimento de bem 
ou vantagem pessoal, de qualquer natureza, inclusive emprego ou 
função pública. Para fins de caracterização do art. 41-A da LE, é 
fundamental que o bem ou vantagem pessoal represente um acrés-
cimo ao eleitor. Porém, não precisa ser necessariamente um ganho 
patrimonial ou econômico, já que o elemento normativo do tipo é 
“bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza”. Por conseguinte, 
mesmo uma vantagem de cunho moral, religioso ou profissional, 
é possível de configurar a conduta proscrita pelo art. 41-A da LE, 
desde que traga efetivo benefício ou acréscimo ao eleitor – ainda 
que de modo indireto.

Condutas como a entrega de vantagens a eleitores, sejam camise-
tas, tijolos, cestas básicas ou até mesmo prestar serviços gratuitos em troca 
de votos, como cirurgias e tratamentos, caracterizam o ilícito do art. 41-A.
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Coibindo-se a prática desse ilícito, candidatos, partidos, coliga-
ções ou o Ministério Público Eleitoral podem propor, até a diplomação, 
a representação por captação ilícita de sufrágio, a qual, se procedente, 
gera “multa de mil a cinqüenta mil Ufir e cassação do registro ou do 
diploma” do candidato.

Com relação às condutas vedadas a agentes públicos, estão 
previstas nos arts. 73 a 78 da Lei nº 9.504/97. Surgiram em razão da 
Emenda Constitucional nº 16/1997, que admitiu a reeleição para chefes 
do Poder Executivo. Assim, a proposta da tipificação legal das condu-
tas vedadas é de combater o uso da máquina, servidores ou de serviços 
públicos em favor de candidatos ou partidos, primando, portanto, pela 
higidez do pleito eleitoral a partir de respeito à igualdade da disputa 
entre candidatos.

Sobre a caracterização de condutas vedadas, Gomes (2018, p. 
832) destaca o seguinte:

Entre as inumeráveis situações que podem denotar uso abusivo de 
poder político ou de autoridade, o legislador destacou algumas em 
virtude de suas relevâncias e reconhecida gravidade no processo elei-
toral, interditando-as expressamente. São as denominadas condutas 
vedadas, cujo rol encontra-se nos artigos 73 a 78 da Lei nº 9.504/97. 
Trata-se de numerus clausus, não se admitindo acréscimo no elenco 
legal. Sobretudo em razão de seu caráter sancionatório, as regras em 
apreço não podem ser interpretadas extensiva ou ampliativamente, 
de modo a abarcar situações não normatizadas. […]
A conduta vedada traduz a ocorrência de ato ilícito eleitoral. Uma vez 
caracterizada, com a concretização de seus elementos, impõe-se a res-
ponsabilização tanto dos agentes quanto dos beneficiários do evento.

A ação respectiva é a representação por conduta vedada, que 
também deve ser ajuizada até a diplomação. Como sanção, pode gerar 
multa e/ou cassação do registro ou diploma, além de inelegibilidade.

A norma eleitoral também trata das arrecadações ou gastos ilí-
citos, combatendo, com isso, uso de recursos não contabilizados ou de 
origem vedada ou não identificada, além de gastos ilícitos. A represen-
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tação está prevista no art. 30-A da Lei nº 9.504/97, que prevê a negativa 
ou cassação do diploma, importando a condenação, quando confirmada 
por órgão colegiado, em inelegibilidade do candidato.

Referido ilícito, para ser descoberto, depende, na maioria das 
vezes, da participação cidadã, pois a prestação de contas de campanha 
é realizada pelo candidato, o qual não irá declarar que recebeu e utilizou 
recursos de origem ilícita ou não identificada. Assim, os órgãos de con-
trole, principalmente o Ministério Público Eleitoral, quando informado 
de ilícitos dessa natureza, têm elementos para realizar uma investigação 
pontual, com o fim de se comprovar a denúncia formulada pelos cidadãos.

Sobre o ilícito do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, leciona Barcelos 
(2015, p. 239):

A normativa abrange a captação ilícita de recursos de campanha, 
tanto na origem – quando proveniente de fontes vedadas (artigo 24 
da Lei nº 9.504/94) 2 – quanto na forma e conteúdo, como, por 
exemplo, a obtenção de recursos de forma clandestina, prática vul-
garmente denominada de “caixa dois”, ou o recebimento de doações 
acima do limite legal, etc.

Outras formas desse lícito são conhecidas, como doação por 
pessoas jurídicas, ainda que de forma indireta, utilizando-se os CPFs de 
funcionários. Também, a utilização de CPF’s de pessoas que não doa-
ram, declarando-se como doadoras, por exemplo, beneficiários de pro-
gramas sociais como o bolsa família.

Dados do TSE (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 
2016) indicam que R$ 15.970.436,50, ou seja, quase 16 milhões de reais, 
foram doados a candidatos e partidos políticos nas eleições de 2016 por 
beneficiários do bolsa família.

A propaganda irregular, por sua vez, é aquela que viola limites 
de forma, conteúdo ou de lugar nos exatos contornos definidos na Lei nº 
9.504/97. São exemplos as propagandas feitas em bens públicos, ou em 
bens de uso comum, como igrejas, pessoas jurídicas, escolas, ainda que 
privadas; propaganda realizada em outdoor ou acima limite de tamanho fi-
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xado na Lei nº 9.504/97, etc. Todavia, tal ilícito gera, como consequência, 
apenas multa, além da retirada imediata da propaganda irregular.

Situação diversa ocorre quando o candidato ou partido, valen-
do-se do poder econômico que tem, viola deliberadamente as regras de 
propaganda com a aposta de que “a exposição do nome e imagem valem 
a multa paga”. Nesse caso, o conjunto de irregularidades de propaganda 
caracteriza ilícito diverso, que é o abuso de poder econômico, o qual 
autoriza o ajuizamento da AIJE contra o candidato.

Estes, portanto, são os principais ilícitos eleitorais cíveis, os 
quais precisam ser esclarecidos aos eleitores, com destaque para os danos 
que tais comportamentos geram à própria sociedade, como eleição de 
candidatos de forma ilegítima e a anulação de eleições. Assim, os danos 
são de ordem política, administrativa, social e também econômica, pois 
geram gastos públicos que poderiam ser evitados.

2 A educação eleitoral como instrumento de controle social das 
  eleições e de afirmação da dignidade humana

A educação eleitoral tratada nesta pesquisa corresponde a todas as 
ações da sociedade civil ou do poder público que visam difundir a informa-
ção sobre cidadania, democracia e Direito Eleitoral, com o fim de esclarecer 
os cidadãos sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral.

 Trata-se, portanto, de iniciativa que pode ser praticada por to-
dos, ONG’s, associações, partidos políticos, Ministério Público, Poder 
Judiciário, demais entidades e órgãos públicos e cidadãos multiplicadores.

Exemplo de práticas como essa é a desenvolvida pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Rondônia – TRE-RO por meio do Projeto Patrulha 
Eleitoral, projeto que, em 2018, celebra 12 (doze) anos de atividades.

Surgiu em 2006 com o objetivo de mobilizar estudantes do 
ensino médio a fiscalizarem condutas praticadas pelos candidatos e par-
tidos durante as campanhas eleitorais. Em 2014, o Programa Eleitor do 
Futuro do TRE-RO ampliou o Projeto Patrulha Eleitoral, proporcio-
nando aos estudantes envolvidos, também, a fiscalização, no ano seguin-
te às eleições, dos candidatos eleitos.
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O objetivo principal do projeto consistente na capacitação 
de jovens do ensino médio, na qualidade de voluntários da Patrulha 
Eleitoral, os quais recebem formação pelo próprio tribunal, com abor-
dagem sobre “cidadania, participação política do cidadão, Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, com ênfase nas atribuições dos ve-
readores e prefeitos”, tornando-os multiplicadores do conteúdo em sua 
escola e comunidade.

Tais ações do projeto Patrulha Eleitoral, atualmente, também 
atingem acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia - UNIR em 
razão de cooperação realizada entre TRE-RO e UNIR. Esses acadêmi-
cos são capacitados como patrulheiros eleitorais multiplicadores para 
que ministrem palestras de orientação eleitoral em todas as escolas de 
ensino médio e de Educação de Jovens e Adultos - EJA.

Outras ações existem. É o caso da publicidade institucional rea-
lizada pelo Tribunal Superior Eleitoral no rádio e na televisão, nos moldes 
do art. 93-A da Lei nº 9.504/97 (BRASIL, 1997), que assim dispõe:

Art. 93-A. O Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido 
entre 1o de abril e 30 de julho dos anos eleitorais, promoverá, em até 
cinco minutos diários, contínuos ou não, requisitados às emissoras 
de rádio e televisão, propaganda institucional, em rádio e televisão, 
destinada a incentivar a participação feminina, dos jovens e da co-
munidade negra na política, bem como a esclarecer os cidadãos so-
bre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro.

Tais esclarecimentos, ainda, são realizados nas redes sociais, 
nos perfis dos Tribunais Regionais Eleitorais e do TSE no instagram, 
facebook e Twitter, atingindo, portanto, um público diverso.

Outro avanço pode ser constatado com a inserção da disciplina 
de Direito Eleitoral nas grades curriculares dos cursos de Direito. Na 
UNIR, por exemplo, Direito Eleitoral passou a ser disciplina obrigatória 
desde 2012.1, com carga horária de 80 horas, o que oferece aos acadê-
micos maior contato com o conteúdo, proporcionando-lhes formação 
adequada nessa área especial do Direito.
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Medidas de fomento à educação eleitoral contribuem para a 
conscientização dos eleitores e, com isso, insere-os, em maior grau, na 
participação dos assuntos públicos, a partir da compreensão sobre o fun-
cionamento do sistema eleitoral brasileiro e suas regras, como ainda dos 
limites impostos a candidatos e partidos, as consequências dos ilícitos 
praticados e a identificação dos órgãos fiscalizadores.

Nesse sentido, Bonin (2008, p. 97):

Os humanos têm motivação potencial para transformar a realida-
de com o objetivo de tornarem-se livres de dominação. A educação 
pode incentivar o sujeito, através do diálogo, fazer escolhas sobre 
o rumo de suas ações no espaço e tempo do contexto cultural. É 
importante tornar-se consciente das suas tradições e rotinas incons-
cientes. (grifo nosso)

Além disso, tais práticas efetivam o cumprimento, pelo Brasil, 
de tratados internacionais que asseguram a participação do cidadão nos 
assuntos públicos do país. É o caso do Pacto de São José da Costa Rica, 
incorporado ao direito pátrio pelo Decreto nº 678 (BRASIL, 1992), 
cujo art. 23 dispõe:

Artigo 23. Direitos políticos
1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades:
a. de participar na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por 
meio de representantes livremente eleitos;
b. de votar e ser eleitos em eleições periódicas autênticas, realizadas por 
sufrágio universal e igual e por voto secreto que garanta a livre expres-
são da vontade dos eleitores; e
c. de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas 
de seu país.
2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se 
refere o inciso anterior, exclusivamente por motivos de idade, nacio-
nalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou 
condenação, por juiz competente, em processo penal.
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De fato, esclarecer o cidadão significa viabilizar-lhe o exercício 
de direitos políticos e, como tais, de direitos humanos, pois tais direitos 
representam categoria ímpar de direitos humanos, os quais se relacio-
nam diretamente com conceitos de cidadania, democracia e dignidade 
da pessoa humana.

Nesse sentido, Sarlet (2001, p. 60) define dignidade da pessoa 
humana como um complexo de direitos fundamentais que assegura ao 
cidadão as “condições existenciais mínimas para uma vida saudável”:

[…] a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos 
e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo 
e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão dos de-
mais seres humanos.

Por sua vez, a concretização da dignidade da pessoa humana 
guarda relação com o exercício da cidadania, considerada esta, segundo 
Arendt (1979 apud Lafer, 1991, p. 22), como “o direito de ter direitos”:

A cidadania é um direito a ter direitos, pois a igualdade em dignida-
de e direitos humanos não é um dado. É um construído na vivência 
coletiva, que requer o acesso ao espaço público. É este acesso que 
permite a construção de um mundo comum através do processo de 
asserção dos direitos humanos.

Nesse sentido, Campello e Silveira (2011, p. 97) afirmam que 
não só a cidadania é exigida pela dignidade, mas a dignidade também 
constitui uma condição para o exercício da cidadania. Já Vieira (2001, p. 
13) aponta que “cidadania representa igualdade jurídica. [...] não existe 
cidadania sem igualdade jurídica”:
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[…] cidadania representa igualdade jurídica. Há quem elabore ou-
tros conceitos de cidadania, considerando-a igualdade social, igual-
dade real. De fato, a cidadania fundamenta-se no princípio de que 
as pessoas são iguais perante a lei e unicamente perante a lei, porque 
a cidadania consiste em instrumento criado pelo capitalismo para 
compensar a desigualdade social, isto é, a situação em que alguns 
acumulam riquezas, acumulam propriedades, enquanto outros não. 
Então, não existe cidadania sem garantias de direitos, não existe ci-
dadania sem igualdade jurídica.

No tocante à igualdade, deve-se pontuar a necessidade dos pode-
res públicos observarem os valores de cada comunidade atingida pelo pro-
jeto educacional, se crianças, jovens, ribeirinhos, indígenas etc, pois a ação, 
além de efetiva, deve respeitar a diferença existem entre os diversos grupos.

É o que se denomina de educação multiculturalista, a qual, 
segundo Zuin (2016, p. 1963), corresponde à educação “que procura 
questionar os valores e os preconceitos referentes à cultura, à identidade, 
às tradições, às artes etc”. A autora destaca como os grupos culturais 
podem ser identificados:

[…] é um projeto educacional que preza pela preocupação com o 
pluralismo cultural, que leva necessariamente a considerar e respei-
tar as diferenças evitando uma pasteurização homogeneizante au-
toritária no processo escolar. Os grupos culturais que se imbricam 
nesse modelo de educação podem ser identificados pela raça, gênero, 
orientação sexual, idade, localização geográfica, renda, classe social, 
ocupação, educação, religião.

Desse modo, ações de educação eleitoral são importantes para 
o aprimoramento da democracia e do respeito à diferença, a efetiva-
ção dos direitos de cidadania, além de proporcionar igualdade jurídica 
entre cidadãos.
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Considerações finais

Neste trabalho, observou-se que o rol de ilícitos eleitorais é 
grande e, nos anos eleitorais, é comum a prática desses ilícitos por can-
didatos. Tais delitos geram graves consequências à democracia, pois in-
terferem na legitimidade do resultado da eleição, gerando, como conse-
quência, déficit  de representatividade.

Em quadros como este, entende-se que é preciso munir o ci-
dadão de esclarecimentos sobre as regras e o funcionamento do sistema 
eleitoral brasileiro, incluindo-se, nessa proposta,  informação sobre os 
delitos eleitorais e suas consequências na vida do cidadão e da sociedade 
como um todo.

Todavia, é preciso que medidas como estas sejam específicas, 
ou seja, com conteúdo voltado especificamente para o esclarecimento do 
cidadão sobre cidadania e regras eleitorais, e também contínuas.

Para tanto, a utilização da internet, como redes sociais, é uma 
proposta de baixo custo e interessante. Todavia, sabe-se que diversos 
grupos de pessoas possuem dificuldade de acesso à internet, seja por 
razões pessoais ou por questões de ordem cultural ou religiosa. Assim, é 
necessária a adoção de uma proposta de educação multiculturalista, que 
não só vá ao eleitor onde ele estiver, mas que considere as peculiaridades 
culturais, sociais e a tradição de seu grupo ou comunidade.

Sem dúvida, a educação transforma. Essa afirmação não é no-
vidade alguma, mas a educação eleitoral do cidadão ainda é muito tími-
da, apesar de esforços hercúleos de órgãos como os Tribunais Eleitorais.

Sabe-se que o Brasil possui um eleitorado grande e plural. 
Assim, toda iniciativa é importante quando a finalidade é proporcionar 
o exercício do voto consciente e estimular a repulsa a práticas ilícitas.

Com a promoção da educação eleitoral, por meio de informa-
ção clara, objetiva e multiculturalista, possibilita-se ao eleitor a partici-
pação nos assuntos públicos do país, a exemplo das eleições, de forma 
mais consciente e cidadã, o que proporciona ao eleitor não apenas esco-
lher de forma mais crítica seus candidatos e compreender as consequ-
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ências do voto em branco ou do voto nulo, mas também estimulá-lo a 
apresentar notícias de irregularidades eleitorais aos órgãos competentes.
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EMPODERAMENTO E SORORIDADE: A 
IMPORTÂNCIA DA INTERNET NA LUTA 

POR RECONHECIMENTO FEMININO

Isabella Ferreira Laia65

Introdução

A internet é um dos maiores meios de comunicação do novo 
século. A rapidez na circulação das informações, possibilidade de dia-
logar com pessoas dos mais diferentes lugares do planeta e o acesso a 
novas fontes de conhecimento são alguns dos fatores que a torna tão 
atrativa. Dadas essas características, os movimentos sociais transforma-
ram-na uma importante ferramenta de ativismo. 

Na história recente, o WikiLeaks, sítio eletrônico que divulgou 
informações sigilosas de vários países, talvez seja um dos exemplos mais 
emblemáticos de ciberativismo. No Brasil, as manifestações ocorridas 
em junho de 2013, consideradas as maiores mobilizações desde o pedi-
do de impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, em 
1992, tiveram como marco inicial um grupo de rede social organizado 
pelo Movimento Passe Livre.

São vastas as possíveis análises sobre este tema. No entanto, o 
objetivo desse trabalho restringe-se em observar a importância da inter-
net para a propagação do movimento feminista e a sua influência na luta 
por reconhecimento das mulheres brasileiras. O estudo é fundamentado 
na Teoria do Reconhecimento de Axel Honneth, filósofo e sociólogo 
alemão, expoente da terceira geração da Escola de Frankfurt. 

Para tanto, na primeira seção abordarei a história da mulher e 
do feminismo, evidenciado a desigualdade de gênero que ainda persis-

65 Pós-graduanda em Direito pela Escola da Magistratura do Estado de Rondônia. Servidora 
pública e advogada. E-mail: iferreiralaia@gmail.com
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te. Já na segunda, tratarei dos principais pontos da teoria honnethiana 
sobre reconhecimento, enquanto na última relacionarei internet e femi-
nismo e como essa união propicia a luta por reconhecimento feminino.

1 Uma breve história da mulher e do feminismo

O feminismo é atualmente um dos movimentos sociais com 
maior visibilidade em todo mundo. Seja em rodas de conversas, deba-
tes acadêmicos, redes sociais ou programas televisivos, não é dificul-
toso encontrar quem tenha uma opinião formada sobre o assunto. A 
popularização, entretanto, não significa informação. São vários e re-
correntes os equívocos sobre o que é feminismo, suas origens e preten-
sões. Por essa razão, dedico essa seção para defini-lo e historializá-lo, 
ainda que muito brevemente.

A mulher é o Outro definido pelo Um: o homem66. De acor-
do com a maioria dos antropólogos, a supremacia masculina surge no 
período neolítico, compreendido entre os anos 10 a 6 mil a.C. Com a 
escassez de alimentos, a força física, predominante no macho, tornou-se 
essencial para caça de grandes animais. É nesta época também que o 
homem descobre sua função na reprodução humana e, ao controla-la, 
domina a sexualidade feminina. A mulher, então, é inferiorizada à pro-
priedade do homem, transmitida como herança do pai ao marido, e do 
marido aos filhos. Não obstante, quando os agrupamentos humanos se 
tornaram sedentários, as funções sociais femininas são restritas ao âm-
bito doméstico67. 

Durante os séculos, várias mulheres se rebelaram contra a 
submissão. Contudo, os instrumentos de dominação eram poderosos e 
remetiam às divindades68, enquanto os castigos eram cruéis e mortais. 

66 BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo: fatos e mitos. Vol. 1. 3 ed. Tradução Sérgio 
Milliet. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016.
67 MARURU, Rose Marie. Breve introdução histórica. IN: KRAMER; Heinrich; 
SPRENGER, James. O Martelo das Feiticeiras. Tradução Paulo Fróes. 20 ed. Rio de Janeiro: 
Rodas dos Tempos, 2009.
68 Na Bíblia, por exemplo, diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor; 
Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele pró-
prio salvador do corpo; (..) Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher 
como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido (Efésios 5: 22-33).
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Ainda, lembra Bittencourt que os possíveis registros e representações 
das lutas das mulheres foram neutralizados, assim não se pode afirmar 
sobre a existência ou não de grupos organizados que se opunham à de-
sigualdade de gênero69. 

A par dessas considerações, o silêncio histórico desaparece ao 
final do século XVIII. Impulsionadas pela Revolução Francesa, diversas 
mulheres se reúnem em prol de direitos políticos, acesso à educação e 
ao trabalho remunerado. Conhecidas como sufragistas, ocupam as ruas 
da Inglaterra e Estados Unidos e, por consequência, sofrem represálias 
penais e sociais. Essa é a primeira das três ondas do feminismo. 

Por terem pautas restritas e dirigidas a direitos formais, o mo-
vimento sofre decaída nas décadas de 1930 e 1940. Isso porque, com a 
convocação dos homens para a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 
os postos de trabalho são ocupados por elas. Por outro lado, as ideologias 
fascistas e nazistas, que vigeram no período, exerceram forte controle 
sobre o feminino70.

Com o término da guerra e a retomada masculina no mercado 
industrial, o papel da mulher dona-de-casa servil é novamente reforçado 
pelos meios midiáticos. O movimento hippie, a Guerra do Vietnã, os 
acontecimentos de Maio 68 em Paris, a criação da pílula anticoncepcio-
nal e os levantes populares da época motivaram a organização política 
de mulheres71. Por volta do ano de 1960, elas retornam às ruas como 
novas reivindicações. 

Para Nancy Fraser (1947 - ), importante expoente da Teoria 
Crítica, a segunda onda do feminismo se divide em três fases: movi-
mentos sociais, política de identidade e política transacional. Explica 
a filósofa que essa onda do feminismo se iniciou como um dos novos 
movimentos sociais que desafiaram as estruturas normalizadoras da de-
mocracia pós-Segunda Guerra, para então, posteriormente, focar nas 
questões culturais e, por fim, reinventar-se em um projeto transacional72.

69 BITTENCOURT, Naiara Andreoli. As ondas dos movimentos feministas e o eurocen-
trismo na história. Revista Insurgência. Brasília, ano 1, v. 1, n.1., jan/jul, 2015, p. 199.
70 Ibid., p. 200.
71 Ibid., p. 201.
72 FRASER, Nancy Fraser. Mapeando a imaginação feminista: da redistribuição ao reconhe-
cimento e à representação. Estudos Feministas. Florianópolis, 15(2), mai/ago 2007. P. 291-294.
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Para outras autoras, como Judith Bulter (1958 - ), a transnacio-
nalização dos pleitos feministas faz surgir a terceira onda. Nela, questio-
na-se a exclusão dentro do próprio movimento. Para a pós-estruturalis-
ta, o feminismo de primeira e segunda onda é excludente, uma vez que 
não há características humanas suficientemente estáveis e abrangentes. 
Acredita que umas das suas principais tarefas é compreender os confli-
tos que estiveram presentes na construção da identidade da mulher re-
presentada pelo feminismo e reconhecer que a universalidade é ilusória 
também na idealização do dominado73. 

Além das três expostas, há aqueles que defendam que viven-
ciamos uma quarta onda74, a qual surgiu com o uso da internet como 
instrumento de ativismo. Nessa nova fase feminista, a reivindicação de 
liberdade do uso do próprio corpo e a popularização do movimento são 
os grandes marcos. É a era dos coletivos, hashtags, discussões e debates 
em redes sociais75. Por ser objeto central do trabalho, reservarei minhas 
considerações sobre a primavera feminista, como esse período é deno-
minado, à seção três.

Pelo visto, embora haja vertentes divergentes, o feminismo 
nada mais é que um movimento social e político organizado que bus-
ca o fim das desigualdades entre homens e mulheres. Não se trata de 
antônimo de machismo, uma vez que, enquanto este apregoa a super-
valorização das características físicas e culturais do sexo masculino, o 
feminismo pleiteia a equiparação dos gêneros. Todavia, a previsão para 
que isto aconteça é nada animadora: apenas no distante ano de 213376.

73 CYFER, Ingrid. Feminismo, sexualidade e Justiça no Debate entre Judith Butler e Nan-
cy Fraser. SBS Sociologia. Disponível em: < http://www.sbsociologia.com.br/portal/index.
php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2293&Itemid=171>. Acesso em jul. 
2018. p. 1. 
74 É o que argumenta, por exemplo, o estadunidense Robert Adanto no documentário The F 
Word. Trailer disponível em <https://vimeo.com/133657286>.
75 WITTEKID, Milena. Empoderamento feminino: estudo de manifestações feministas 
nas redes sociais por meio de hashtags. Monografia (Graduação em Comunicação Social) – 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Iju, 2015, p. 25-26.
76 MONTEIRO, Gabriela. O que é feminismo? Super Interessante. Disponível em: < https://
super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-feminismo/>. Acesso em jul. 2018.
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2 A luta por reconhecimento de Axel Honneth

No livro Luta por reconhecimento: a gramática dos conflitos sociais, 
o filósofo e sociólogo alemão Axel Honneth inicia seu intento de ela-
borar uma teoria crítica normativa voltada à explicação das mudanças 
sociais a partir das relações intersubjetivas de reconhecimento. No per-
curso, ele busca nos estudos do jovem Hegel77 os fundamentos necessá-
rios para o seu projeto.

Na elaboração do conceito de reconhecimento e compreensão 
dos conflitos, Hegel resgata o modelo de reconhecimento pelo conflito 
de Johann G. Fichte (1762-1814) para reatualizar a ideia de luta origi-
nária de todos contra todos. Para ele, a esfera social é um ambiente de 
eticidade e não de luta para preservação da integridade física individual. 
Nela, os semelhantes reconhecem uns aos outros por suas originalidades 
e singularidades, e, a cada nova experiência de reconhecimento, passam 
a conhecer mais sobre a sua própria identidade. Nesse processo, o con-
flito e o reconhecimento se condicionam mutuamente78.  

Apesar de embasar boa parte de seu projeto, Honneth considera 
que as premissas hegelianas são carregadas de forte carga metafísica, não 
mais adequadas à modernidade. Com o intuito de traduzir a teoria da 
intersubjetividade para linguagem teórica pós-metafísica, ele se socor-
re nos trabalhos empíricos e naturalistas desenvolvidos por George H. 
Mead (1863-1931). No campo da psicologia social, Honneth corrobora 
as premissas de Hegel sobre a formação da identidade humana como 
consequência das experiências de reconhecimento intersubjetivo79. 

Defende o autor que o amor, direito e a solidariedade formam 
as três esferas de reconhecimento que os indivíduos devem enfrentar para 

77 A expressão “jovem Hegel” ou “Hegel de Jena” são utilizadas por Honneth para referir aos 
estudos de George Wilhelm Friedrich Hegel antes da publicação do livro Fenomenologia do 
Espírito (1807). De acordo com o autor, ao abandonar o projeto trabalhado na Universidade de 
Jena (1801-1806), Hegel deixou incompleto o desenvolvimento da teoria da intersubjetividade 
para dar espaço a um sistema focalizado na filosofia da consciência.
78 RAVAGNANI, Hebert Barucci. Luta por reconhecimento: a filosofia social do jovem 
Hegel segundo Honneth. Kinesis, vol. 1, n. 01, março 2009. p. 40-41. 
79 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. 
Tradução por Luiz Repa. São Paulo: Ed. 32, 2003, p. 123.
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alcançarem a autorrealização prática. No entanto, quando não há o reco-
nhecimento em alguma delas, ou ele seja incompleto, surgem experiências 
de injustiças que, coletivizadas, desencadearão os conflitos sociais.

A primeira de reconhecimento é o amor. Surge das ligações afe-
tivas estabelecidas nas relações primárias entre os sujeitos, tais como o 
sentimento entre dois parceiros, a amizade e a relação entre pais e filhos80. 
Acontece já na primeira infância, quando, da relação mãe e filho, a criança 
aprende a acreditar no cuidado do outro e, ao mesmo tempo, adquire au-
toconfiança e amor próprio. Além de ponto inicial, constitui a base emo-
tiva que possibilitará as demais experiências de reconhecimento.

Por sua vez, a segunda esfera de reconhecimento decorre do res-
peito objetivo entre os sujeitos. Ensina o autor que a prevalência dos di-
reitos individuais e a exigência de universalidade na era moderna exigirão 
critérios abarquem a todos, sem privilégios ou exclusões. Tido como “um 
fim em si mesmo”, não é necessário que o indivíduo seja estimado no 
meio social para que brote o dever de respeitá-lo. É essa faculdade de re-
clamar direitos que mostra ao indivíduo que ele encontra reconhecimento 
universal como pessoa moralmente imputável e, assim, abre caminho para 
segunda forma de autorrealização prática, o autorrespeito.

Ao contrário do respeito jurídico, na esfera da solidariedade 
o sujeito é valorizado por suas particularidades caracterizadoras, isto é, 
pelas qualidades que o diferencie dos demais. Tal como o direito é para o 
respeito universal, Honneth entende que essa forma de reconhecimento 
requer um medium social que avalie as propriedades individuais de ma-
neira intersubjetivamente vinculante. Esse é o papel da autocompreen-
são cultural, um quadro de orientações de valores culturalmente aceitos 
que irão orientar os membros de uma comunidade sobre as característi-
cas que são mais ou menos estimadas naquele meio. Reconhecida as suas 
capacidades, o indivíduo adquire autoestima.

Do exposto até aqui, resta claro que o sujeito, quando alcança 
o reconhecimento em cada uma das esferas – amor, direito e solidarie-

80 Ibid., p. 153. 
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dade –, conquista um sentimento positivo respectivo – amor-próprio, 
autorrespeito e autoestima. No entanto, quando este não ocorre, ou é 
incompleto, dá origem a situação de desrespeito correspondente, isto é, 
de reconhecimento negado81.

No amor, o desrespeito acontece em forma de maus-tratos e 
violação. Não se trata de um ataque direito à integridade física do sujei-
to, mas à autoconfiança adquirida na dedicação afetiva. Já nas relações 
jurídicas, a privação ou exclusão de direitos macula o autorrespeito pela 
ameaça à integridade social. Na última esfera, a degradação moral e a 
injúria irão rivalizar com a dignidade e denegrir a autoestima conquis-
tada. Isto quer dizer que quando o indivíduo passa por essa experiência 
negativa, aquela relação positiva se perde.

No entanto, somente aquelas experiências de injustiça que cau-
sem patologias sociais são vistas como forma de desrespeito. As patolo-
gias, não obstante, causarão sintomas que despertarão os sentimentos de 
injustiça que motivarão a luta por reconhecimento.

Para que um sentimento de injustiça ganhe relevância política 
e promova alterações no conteúdo normativo das relações de reconhe-
cimento, é necessário que ele seja coletivamente percebido e articulado 
por um movimento social que eleve suas pautas à esfera pública. Ainda, 
ensina o filósofo que quanto mais forte e mais influente forem os gru-
pos, a motivação decorrente das expectativas para o futuro faz os indi-
víduos recuperarem um pouco do reconhecimento perdido no presente.

Essa última afirmativa é melhor trabalhada por Axel Honneth 
no artigo O eu no nós: o reconhecimento como força motriz de grupo. Nessa 
pesquisa, demonstra que a dependência individual da experiência de re-
conhecimento social explica a razão pela qual os indivíduos ambicionam 
serem partes de diferentes modelos de agrupamento social. 

Inicialmente, as preocupações de Honneth voltam-se às difi-
culdades de conceituar o que é grupo e as implicações que isso traz para 
a correta análise das relações sociais. Isso porque, explica, a definição 
variará de acordo com a época em que ela é feita e refletirá a cultura, 

81 Ibid., p. 240.  
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expectativas, posicionamentos, anseios e temores dos indivíduos naquele 
momento histórico. Em consequência, visualiza uma tendência teórica 
em selecionar apenas um aspecto do grupo e, a partir de então, conce-
bê-los como ameaçadores ou impulsionadores do eu. Para ele, o grupo 
deve ser compreendido como um mecanismo social que auxilia na esta-
bilidade e ampliações pessoais, porquanto fundado na própria necessi-
dade psíquica do indivíduo82.

Ato contínuo, discorre que reafirmamos, ao longo da vida adul-
ta, as esferas de reconhecimento internalizadas na infância por inter-
médio dos grupos. A complexidade das relações sociais faz com que 
seja uma necessidade natural reconfirmarmos o amor, capacidade de 
julgamento e habilidades para que os sentimentos positivos que delas 
decorrem não sejam perdidos83. 

Os grupos que reconfirmarão as esferas de reconhecimento, no 
entanto, são diferenciados. A autoconfiança será reativada e fortalecida 
nas relações afetivas e na amizade; o autorrespeito encontrará respaldo na 
cidadania e na participação ativa como membro da sociedade. Contudo, 
muitas vezes, a consciência pública é negada ao sujeito e ele precisa buscar 
nos grupos o que o autor denomina de “respeito compensatório”. Quando 
há uma relação direta entre os membros, estamos diante de “contracultu-
ras do respeito84”. Por outro lado, quando não há o face-a-face, trata-se 
de movimentos sociais que, mesmo à distância, conseguem promover o 
respeito mediante símbolos e ritos compartilhados85.

Ainda segundo Honneth, a formação de grupos encontra 
maior facilidade na autoestima. Com o crescimento dos círculos de in-
teração social – escola, trabalho, vida social – aumenta-se também a vul-
nerabilidade da estima. Os indivíduos precisam que suas aptidões sejam 
sempre validadas perante os seus iguais para que não se perca a força do 
reconhecimento adquirido na infância. Talvez esse seja o motivo central 

82 HONNETH, Axel. O eu no nós: reconhecimento como força motriz de grupo. Sociolo-
gias, Porto Alegre, ano 15, n. 33, mai/ago 2013, p. 58-61.
83 Ibid, p. 65.
84 Expressão gravada por Richard Sennett, sociólogo e historiador estadunidense. 
85 Ibid, p. 66-67.
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para a formação de grupos, pois a inexistência de valores padrões nas 
sociedades pós-tradicionais impede que haja o acolhimento de todos em 
apenas um determinado seguimento social. 

Por último, o autor dedica-se a rebater a ideia de que os grupos 
são, em geral, destruidores da identidade pessoal. Os comportamentos 
patológicos identificados nos grupos são, na verdade, uma comunhão in-
feliz de distúrbio individuais de personalidade de seus membros. Se in-
clinados a um comportamento medroso, por exemplo, podem apegar-se 
à figura do líder e idealizá-lo como onisciente, enquanto a si próprios 
como incompetentes e dependentes. Por outro lado, se condicionados à 
agressividade, a forma mais provável de patologia aparecerá como uma 
paranoia coletiva.

Ante o apresentado, tendo em vista o objetivo do estudo, impor-
ta-nos entender que os grupos sociais têm papel relevante na busca por 
reconhecimento, pois é por eles que os indivíduos manterão a autocon-
fiança, o autorrespeito e a autoestima. Além disso, quando reunidos contra 
uma forma de desrespeito, os sujeitos inseridos no agrupamento adquirem 
o reconhecimento compensatório, originado do sentimento de pertença.

3 Feminismo e internet: reconhecimento por meio das 
  redes sociais

Na primeira seção do trabalho, dediquei-me copilar algumas in-
formações importantes sobre a história da mulher no mundo e a evolução 
do movimento feminista. Demonstrei que as desigualdades de gênero, 
principiadas no período neolítico, permanecem ainda no corpo social.

Em seguida, tratei, na seção dois, sobre a teoria do reconheci-
mento. Com base nos escritos de Axel Honneth, afirmei que os grupos 
são importantes para elevarem as situações de desrespeito à esfera pú-
blica, e, assim, buscarem o reconhecimento. Disse também que neste 
processo os indivíduos adquirem o reconhecimento compensatório.

 Agora, meu objetivo é evidenciar que a internet, na atualidade, 
é grande propagadora do movimento feminista e, por ser assim, é instru-
mento importante na luta por reconhecimento feminino. 
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Como já constatado, ainda que suscintamente, o movimento 
feminista não é novo. Porém a temática ficava restrita a ambientes aca-
dêmicos e a círculos de classe alta. Muito pouco se falava em feminismo 
nos meios de comunicação em massa ou, quando se falava, era para ridi-
cularizar as integrantes, denegrir sua imagem ou desvirtuar as bandeiras. 
Afirmar-se feminista era um ato de coragem.

A internet se popularizou. Com ela, abriu-se um canal para 
descoberta de novos horizontes, conhecimentos, fontes e perspectivas. 
Surgem os blogs, sites e vídeos criados por quem, ao menos em maioria, 
não ostenta vínculos com a mídia de massa. Esses conteúdos encontram 
pessoas que procuram sobre os mais diversos assuntos. Novas opiniões, 
novos pontos de vistas, uma nova forma de pensar. A informação entra 
em processo de democratização.

E assim também acontece com os movimentos sociais. Pessoas 
com pensamentos semelhantes, que antes estavam pulverizadas nas mi-
nhas diversas regiões do mundo, se descobrem, debatem e produzem 
conteúdo. As redes sociais, geralmente utilizadas para lazer e socializa-
ção, torna-se espaço político. No Facebook, por exemplo, nascem páginas 
com o intuito de disseminar informações e fomentar discussões inúme-
ros temas pertinentes à vida em sociedade. 

O movimento feminista acompanha essa evolução. São di-
versos os sites, blogs, coletivos, perfis em redes sociais e grupos de dis-
cussão em que mulheres se reúnem. Conhecimentos que antes eram 
encontradas em linguagem científica são simplificados e dissemina-
dos ao grande público. Questões que envolvem machismo, sexismo e 
misoginia são problematizadas dentro do ambiente virtual e grandes 
campanhas são idealizadas.

A Macha das Vadias, cuja primeira edição ocorreu em 2011 no 
Canadá, foi organizada por jovens mediante divulgação nos meios dis-
poníveis na internet e se espalhou ao redor do mundo86. No Brasil, nos 

86 GALETTI, Camila Carolina. Feminismo em movimento: A Marcha das Vadias e o 
movimento feminista contemporâneo. In: Rede Feminista Norte e Nordeste de Estudos e 
Pesquisa sobre a Mulher e Relações de Gênero – REDOR, n. 18, 2014. Recife. Anais... Recife, 
p. 2197-2198.
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últimos anos, iniciativas como as hashtags #meuprimeiroassédio, #che-
gadefifiu e #amigosecreto trouxeram à tona milhares de relatos sobre o 
que é ser mulher, de como elas são vistas na sociedade e as violências de 
gênero que constantemente são submetidas. Consoante o site Agência 
Brasil, o número de buscas pelo termo “feminismo” no Google aumen-
tou em 86,7% no Brasil no intervalo entre janeiro de 2014 a outubro de 
2015, popularização está decorrente do uso da internet87.

Esses dados, no entanto, não eximem de críticas. Conforme re-
lata Talita Santos Barbosa, há aqueles que questionam a militância vir-
tual e afirmam até mesmo ser inútil88. Dizem os críticos que a internet 
não leva transformação social aos espaços físico e acreditam que apenas 
as reivindicações nas ruas trarão os resultados almejados.

Discordo. Como bem argumenta Barbosa, a internet possi-
bilita que mulheres que possuam impeditivos para participarem pre-
sencialmente de atos reivindicatórios sejam mesmo assim incluídas no 
movimento. Destaco mais: a possibilidade de ampliar o espectro de re-
conhecimento refuta qualquer argumento contrário.

De volta à teoria do reconhecimento de Honneth, os indiví-
duos precisam alcançar o amor-próprio, o autorrespeito e a autoestima 
para obterem a autorrealização prática. Porém, se esbarram em práticas 
que maculem esses sentimentos positivos, enfrentaram, respectivamen-
te, os maus-tratos, a privação de direitos e a degradação moral.

Infelizmente, na sociedade atual, as mulheres se deparam com 
inúmeras ofensas que impedem o reconhecimento. Dados divulgados 
recentemente em matéria publicada pela Revista Super Interessante 
comprovam: 12 (doze) brasileiras são assinadas por dia, enquanto 135 
(cento e trinta e cinco) são vítimas de estupro. No campo profissional, 
a diferença entre homens e mulheres são de 53% (cinquenta e três por 
cento) por cento; apenas 25,85% (vinte e oito inteiros e oitenta e cinco 

87 AGÊNCIA BRASIL. Com internet, feminismo está em alta entre as jovens, diz espe-
cialista. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-03/
com-internet-feminismo-esta-em-alta-entre-jovens-diz-especialista>. Acesso em jul. 2018.
88 BARBOSA, Talita Santos. O feminismo na internet também é importante. Blogueiras 
Feministas. Disponível em < https://blogueirasfeministas.com/2015/09/21/o-feminismo-na-
-internet-tambem-e-importante/>. Acesso em jul. 2018.
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décimos por cento) dos presidentes de empresas são do sexo feminino e, 
quando elas chegam lá, recebem em média 32% (trinta e dois por cento) 
a menos que os homens89. Posso citar outras práticas que impedem o 
reconhecimento feminino: no amor, a violência doméstica; no direito, 
as discriminações de gênero; e, na solidariedade, os padrões de beleza 
inalcançáveis impostos.

É certo que essas condutas sempre existiram, porém somente 
nos tempos de agora elas são abertamente discutidas. Honneth entende 
que as experiências de injustiça somente ganham status de desrespeito, 
capaz mobilizar à luta por reconhecimento, quando há a coletivização 
desse sentimento e penso eu ser essa a maior contribuição da internet 
para o feminismo.

Os fóruns de discussões – pela praticidade incluo aqui também 
os comentários de posts e os grupos criados nas mais diversas redes so-
ciais – permitem que meninas e mulheres compartilhem experiências de 
injustiça vivenciadas e, ao coletivizar o sentimento negativo, elevam-no 
ao desrespeito. Noutro diapasão, ao passo que se reúnem para buscar o 
reconhecimento, criam vínculos entre si e, por consequência, nasce o 
sentimento de pertença a um agrupamento social. Esse ambiente pro-
porciona que mulheres tenham suas aptidões validadas perante as de-
mais e a depender da experiência sofrida, recuperar parte daquilo que 
foi perdido. Cito como exemplos as páginas brasileiras “Vamos Juntas?” 
(461 mil curtidas)90  e “Empodere Duas Mulheres” (1,1 milhão de cur-
tidas)91, ambas originadas no Facebook.

O movimento “Vamos Juntas?”, criado em 2015 pela jornalista 
Babi Souza, tem como intuito principal incentivar que mulheres acom-
panhassem umas a outras para reduzir o medo comum em se locomove-
rem nas cidades à noite92. Hoje se transformou também em uma rede de 

89 MONTEIRO, Gabriela. O que é feminismo? Super Interessante. Disponível em: < https://
super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-feminismo/>. Acesso em jul. 2018.
90 Disponível em <https://www.facebook.com/movimentovamosjuntas/>. Acesso em jul. 2018.
91 Disponível em: <https://www.facebook.com/empodereduasmulheres/>. Acesso em jul. 2018.
92 MELLO, Olga de. O fenômeno “#vamosjuntas?”. Projeto Colabora. Disponível em: <ht-
tps://projetocolabora.com.br/cidades/o-femoneno-vamos-juntas/>. Acesso jul. 2018.
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relatos, anônimos ou não, de agressões sofridas por elas no cotidiano. Ao 
mesmo tempo que mulheres externam situações que às vezes sequer são 
de conhecimento de familiares e amigos, recebem mensagens de apoio, 
acolhimento e incentivo.  

De proposta semelhante, “Empodere Duas Mulheres” é uma 
plataforma de união e acolhimento de mulheres. Na apresentação do 
projeto, a fundadora afirma que, embora haja uma abertura para novas 
opiniões, jornais e outras plataformas digitais ainda registrem a divulga-
ção de questões fundamentais relacionadas ao gênero feminino. Para ela, 
a fanpage é “dedicada a mulheres com foco em questões que falam sobre 
as suas vidas, suas inseguranças, dificuldades, medos e também vitórias 
que são sempre celebradas coletivamente93”.

Por tudo isso, entendo que, ainda que se dê por meios eletrô-
nicos, os espaços virtuais permitem que mulheres politizem as injustiças 
que são submetidas e, unidas, levam-nas ao debate na esfera pública, 
iniciando-se, assim, a luta por reconhecimento feminino. 

Considerações finais

No contexto analisado neste artigo, explanei sobre a relação 
entre internet e feminismo na busca por reconhecimento feminino. Na 
primeira seção, esbocei algumas considerações sobre a história da mu-
lher e do feminismo até o tempo atual. Por conseguinte, sintetizei os 
principais fundamentos da teoria do reconhecimento de Axel Honneth 
e a análise que o filósofo faz sobre os agrupamentos sociais. Finalmente, 
expliquei sobre a importância da internet para propagação do movimen-
to feminista e como ela funciona como instrumento de reconhecimento.

Como evidenciado, os indivíduos são dependentes de reconhe-
cimento e, quando este lhe é negado ou incompleto, nasce um senti-
mento de injustiça que impede a manutenção do amor-próprio, autor-

93 FANUCCI, Mayara. Empodere Duas Mulheres é a voz das mulheres que sabem que não 
estão sós e querem caminhar juntas. Empodere Duas Mulheres. Disponível em < http://www.
empodereduasmulheres.com/sobre/>. Acesso em jul. 2018. 
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respeito e/ou estima. Para recuperá-lo, precisam reivindica-lo. Como a 
transformação somente ocorre quando elevada à esfera pública, necessá-
rio que haja um movimento social que lhe dê importância.

Em uma sociedade complexa como a nossa, não é possível que 
um único grupo acolha e valorize as individualidades de cada pessoa que 
o compõe. Destarte, a fragmentação é necessária para que todos obte-
nham o reconhecimento pretendido.

Nesse diapasão, o movimento feminista luta pela equiparação 
entre os gêneros. O machismo, e as agressões que decorrem dele, in-
viabilizam por muitas vezes que mulheres mantenham os sentimentos 
positivos que as levem à autorrealização prática. Por isso, necessário que 
se unam para conseguir transformação no corpo social.

Sem olvidar da inegável importância das ondas anteriores, é 
com as redes sociais que o feminismo se populariza e ganha inúmeras 
adeptas. O que era antes adstrito à comunidade acadêmica ou círculos 
de classe alta, hoje é veiculado nas mais diversas plataformas virtuais.  

Por tudo isso, penso que a presente pesquisa evidenciou que a 
propagação do feminismo pelas redes sociais alcança e transforma mu-
lheres que antes não tinham acesso às pautas da militância, proporcio-
nando-lhes participar da busca pelo próprio reconhecimento.
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FAKE NEWS E DIREITOS HUMANOS: 
ANALISANDO O DISCURSO EM SUA 

ATUALIDADE E MEMÓRIA

Rosália Aparecida Silva94

Introdução

Os movimentos políticos e sociais não passam despercebidos 
quando o assunto é o processo criativo das charges. Notadamente, esta 
produção editorial dialoga cotidianamente com os principais aconteci-
mentos noticiosos e acompanham as áreas de opinião de jornais e revis-
tas impressos. Muitas das vezes as imagens são criadas a partir do soma-
tório entre o humor e a sintonia com alguma realidade dada e guardada 
na memória dos leitores e chargistas.

A esta forma ilustrada de crítica social nos permite examinar 
que a defesa de posicionamentos e ideias pode ocorrer na oralidade, 
na escrita por meio de textos dissertativos ou outros desta natureza, 
e na forma de desenhos. É o que ocorre quando nos deparamos com 
imagens em diferentes suportes (revistas, outdoors, cartazes, internet, 
camisetas, entre outros). Entre essas representações iconográficas, uma 
das que chamam a atenção pelo tom de humor utilizada é a charge. No 
Brasil, o primeiro registro data de 1837, ainda no Império, no Jornal do 
Comércio, Manuel José de Araújo Porto-Alegre publicou uma sátira em 
forma de ilustração. Fazendo crítica à submissão da imprensa durante o 
período regencial, a charge trazia o jornalista Justiniano José da Rocha 
ajoelhado, com um governante entregando a ele um saco de dinheiro 
(MIANI, 2018). Entre as modalidades do humor gráfico Miani (2018) 
lista as charges, os cartuns, as caricaturas e as histórias em quadrinhos. 

94 Mestra em Letras da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), rosalia.silva@ifro.edu.br.
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Atualmente, as publicações online aumentaram muito a capa-
cidade de divulgação de trabalho dos chargistas, possibilitando vir à tona 
muito mais temas relacionados à vida política do País, que são tratados 
sob pontos de vista diversos. Há possibilidades de publicação nas mídias 
sociais (Facebook, Twitter, Instagram e outros), além de sites, blogs etc. 

Para os analistas de discurso, essa materialidade encontrada na 
criação/divulgação das charges é de grande interesse para os estudos 
língua-sujeito-história, porquanto estão as publicações não apenas fe-
chadas em uma linguagem em si, mas constituídas com a exterioridade, 
dela sendo resultante ou provocando novos resultados. Desta forma, a 
busca deste ensaio científico é analisar as charges por meio de interdis-
cursividade que às ligam à memória, à atualidade e à naturalização dos 
acontecimentos, em uma análise metafórica entre o que está dado e o 
já-dito. Serão abordadas as fake news no jornalismo e as suas implica-
ções para questões ligadas à justiça e aos direitos humanos. 

Para tanto, o dispositivo metodológico escolhido é a Análise de 
Discurso (AD), especialmente a desenvolvida na França Pêcheux (2015; 
2010) e no Brasil por Orlandi (2011; 2012). Para as analises, os obje-
tos são o discurso em sua materialidade a partir de charges e tiras que 
tratam das fake news em gêneros discursivos do jornalismo opinativo 
de humor. Como questionamentos levantados para início da pesquisa 
foram trazidas as interrogações acerca de como as fake news produzem 
sentidos entre o real e o imaginário? Até que ponto as notícias falsas 
produzidas afetam os temas ligados aos direitos humanos?

A escolha interseção entre direitos humanos, comunicação e 
produção de fake news por fim, intenta ser uma forma de colaborar nos 
debates do Grupo de Trabalho “Mídia, Política e Direitos Humanos”, 
do II Congresso Internacional DHJUS – Direitos humanos, acesso à 
justiça e tecnologia. Contanto, os gêneros discursivos às quais as charges 
pertencem debatem no cotidiano temas diversos, inclusive os das novas 
configurações alcançadas pelo desenvolvimento tecnológico e também 
midiático transnacional.  
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1 Discurso e análise

 A Análise de Discurso é uma disciplina de entremeio, possui-
dora de procedimentos próprios, erigida na transversalidade entre as 
disciplinas linguística, psicanálise e história. Isto significa “não pensar 
relações hierarquizadas ou instrumentalizadas, ou aplicações” (OR-
LANDI, 2012, p. 11), mas ressignificadas. No caso, parafraseando Or-
landi (2012), intentamos alcançar o “como” as charges dizem o que di-
zem e como funcionam ao produzir efeitos. Enquanto o discurso sendo 
projeto em estudo, há a compreensão de que a disputa pela hegemonia 
ocorre do poder político e econômico ao social, permeado pelo constan-
te confronto de ideias.

Pêcheux (2010) afirma que um enunciado (escrito, falado ou 
desenhado) é um acontecimento que atua no encontro de uma memória 
e de uma atualidade. Assim, para ele, tratar de memória é compreender 
que esta atua por mecanismos de retomada, processos interdiscursivos 
ligados a já-ditos em acontecimentos históricos, descontínuos e exterio-
res, e que ficam registrados entrecruzados de uma memória social. 

Tocamos aqui um dos pontos de encontro com a questão da memó-
ria como estruturação de materialidade discursiva complexa, esten-
dida em uma dialética da repetição e da regularização: a memória 
discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como acon-
tecimento a ler, vem restabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais 
tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, dis-
cursos-transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do 
legível em relação ao próprio  legível. (PÊCHEUX, 2010, p. 52)

Assim, quando irrompe um novo acontecimento, aqui repre-
sentado pelas charges e sua iconografia inscrita em uma historicidade, 
por isso também ela própria significa por meio dessa aparente originali-
dade. Por estar ligado a outros discursos possíveis, há uma determinação 
histórico-social, uma “relação do dito com o não dito, mas que se pode-
ria dizer, naquelas condições” (ORLANDI, 2011, p. 218). 
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Interessa à Análise de Discurso o estudo de como se produz e 
como significa esse discurso, e quais ideologias estão em atuação. Assim, 
como os efeitos de sentido que produzirá, uma vez que isso acarreta toda 
uma declinação teórica do que é o sujeito, memória, sentido, história, 
sociedade, ideologia, língua etc (ORLANDI, 2012). 

Uma vez que esta novidade, este “acontecimento, no caso, des-
loca e desregula os implícitos associados ao sistema de regularização an-
terior” (PÊCHEUX, 2010, p. 52). Este novo acontecimento, simbólico e 
iconográfico, traz consigo repetições, remissões, retomadas: “o aconteci-
mento (o fato novo, as cifras, as primeiras declarações) em seu contexto 
de atualidade e no espaço da memória que ele convoca e já começa a 
reorganizar” (PÊCHEUX, 2010, p. 19). E esta reorganização, esse re-
correr a algum passado, a alguma memória, interessa na presente análise. 

2 Direitos e atualidade

Segundo Orlandi (2012), há no discurso atual a mundialização, 
sendo permeada por temas (neo) liberais em disputa essencialmente fi-
nanceira. Em contraponto ao discurso uno que tenta dar as cartas nesta 
disputa de classes planetária, está a reafirmação de identidades locais e a 
fragmentação do mundo. “Isso alimenta a competição, o jogo desleal, a 
falta de ética, a corrupção, a mentira, a desonestidade como meio. Esta 
não é uma questão moral mas política” (ORLANDI, 2012, p. 24).  A 
autora traz como efeito desta ideologia capitalista configurada via mun-
dialização a oferta ao consumidor do conhecimento enquanto informa-
ção, o que o torna parte do consumo. 

Esse consumo (de boas ou más informações) pode ser exem-
plificado com uma notícia recente no Brasil. No final de abril de 2018, 
uma informação falsa ganhou destaque nacional, alertando que pesquisa 
USP produziu um ranking dos principais sites produtores de fake news. 
A informação era creditada ao projeto “Monitor do Debate Político no 
Meio Digital” da Universidade de São Paulo e ganhou posterior reper-
cussão inclusive em ato do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O que os 
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docentes coordenadores do projeto denominaram de “notícia falsa sobre 
notícias falsas”95.  

O fato remete à “compra”, ao “aceite”, e a incorporação de no-
tícias falsas inclusive em organizações tidas como oficiais e fiscaliza-
doras. Esse poder de troca adquirido pelas notícias sem checagem de 
veracidade pode ser avaliado ainda em: “As notícias falsas (ou pós-ver-
dades) são criadas, na maioria absoluta das vezes, para a obtenção de 
lucro. Quanto mais visualizações do seu site, mais cliques e mais ga-
nhos, os quais podem chegar a milhares de dólares”, conforme entrevista 
do Jornal O Estadão96 com José Fernando R. Júnior, do Instituto de 
Ciências Matemáticas e de Computação. 

No caso, nosso questionamento está ligado aos direitos huma-
nos, que conforme a Organização das Nações Unidas (ONU) referem-se 
aos “direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de 
raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra con-
dição”97, incluindo direito à vida, à educação, à liberdade, à segurança, 
entre outros, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH), proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 
Paris, em 10 de dezembro de 194898. 

A ONU confere à DUDH o título de “documento marco na 
história dos direitos humanos”, haja vista ter sido escrita conjuntamente 
por representantes todas as regiões do mundo, tendo estabelecido a pro-
teção universal dos direitos de homens e mulheres de todo o mundo. O 
documento foi inaugural, pois pela primeira vez se tratava do tema de-
fesa de direitos humanos para tantos países ao mesmo tempo. Dois dos 

95 Texto de opinião “Até autoridades que fiscalizam difusão de fake news estão sujeitas a serem 
enganadas”. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/03/ate-autoridades-
-que-fiscalizam-difusao-de-fake-news-estao-sujeitas-a-serem-enganadas.shtml>. Acesso em 
15 Jul 2018.
96 Matéria “Na web, 12 milhões difundem fake news políticas”. Disponível em <https://
politica.estadao.com.br/noticias/geral,na-web-12-milhoes-difundem-fake-news-politi-
cas,70002004235>. Acesso em 15 Jul 2018.
97 Página ONU Brasil. Disponível em <https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/>. Acesso 
em 15 Jul 2018.
98 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em <http://www.onu.org.br/
img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em 15 Jul 2018.
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artigos da DUDH estão mais diretamente ao direito de opinião, assim 
como a proteção contra o levantamento de falsas notícias, que poderiam 
afetar a honra e reputação.

Conforme o Artigo XII: “Ninguém será sujeito à interferência 
em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondên-
cia, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à 
proteção da lei contra tais interferências ou ataques” (DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1949). 

E no Artigo XIX, tem-se que: “Todo ser humano tem direito à li-
berdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem inter-
ferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias 
por quaisquer meios e independentemente de fronteiras” (DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1949).

O Brasil, enquanto signatário da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, trata na sua lei maior da defesa dos direitos huma-
nos. Item que vem desde um de seus fundamentos e um de seus princí-
pios que guiam a proteção à dignidade da pessoa humana e a prevalência 
dos direitos humanos na Constituição Federal99. 

2.1 Mentira e Memória

Na memória, a mentira está enraizada em diversos pontos em 
que se pode ser lançados temas de interdiscursividade. Há dos peque-
nos boatos diários aos que ganham repercussão governamental, o que 
ocorre não apenas na atualidade100, já são registradas há séculos. Sendo 
inclusive um dos preceitos dos Dez Mandamentos, descritos no Antigo 
Testamento, que é o de não levantar falso testemunho. 

Entre os brasileiros, a mentira pode ser reconhecida por diver-
sos sinônimos101, entre os quais estão: engano, falsidade, fraude, embuste, 

99 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 
09 Jul 2018.
100 Matéria “Notícias falsas existem desde o século 6, afirma historiador Robert Darnton”. 
Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/02/1859726-noticias-falsas-
-existem-desde-o-seculo-6-afirma-historiador-robert-darnton.shtml>. Acesso em 15 Jul 2018.
101 Dicionário de Sinônimos. <Disponível em https://www.sinonimos.com.br/mentira/>. 
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impostura, enredo, farsa, trapaça, lorota, balela, peta, burla, lenda, histó-
ria, logro, invencionice, invenção, inverdade, calúnia, caraminhola, em-
bromação, ilusão, fábula, ficção, fantasia, ludíbrio, engodo, erro, quimera 
etc. Mais recentemente, seguindo as novidades mundiais, as mentiras li-
gadas a notícias ou provenientes de outros meios informativos passaram 
a ser reconhecidas como fake news ou pós-verdade. Logicamente ga-
nharam efeitos de novidade, sem no entanto perder a ligação com o que 
já dizia antes (aproveitar-se de um engano, fazer uso de falsidade, ser 
tendencioso para apenas um lado da verdade, fazer falsas revelações...).

Na literatura infantil, uma das formas que se encontrou de 
manter os bons costumes e motivar o crescimento moral ao não incenti-
var os tais falsos testemunhos foi com a história de Pinóquio, que é pela 
primeira vez contato pelo italiano Carlo Collodi (1826-1890)102. No 
conto, o boneco de madeira criado por Gepeto, só ganhará o direito de 
ser humano quando deixar de mentir e passar a ser um bom menino, a 
partir do desenvolvimento de valores e virtudes positivas. Na atualidade, 
a história ganhou versões para o cinema, literatura e outros, com novos 
elementos verbais e visuais a partir das traduções, adaptações e republi-
cações. Continuando a ser uma história viva para crianças e adultos em 
várias partes do mundo. Porque, afinal, quem não tem medo do nariz 
crescer ao contar algum tipo de mentira? 

Por outro lado, como está ligado apenas ao imaginário, a metá-
fora de crescimento de alguma parte do corpo como punição por contar 
histórias falsas pode aos poucos ir deixando de fazer medo. Mas possui 
como consequência um efeito de sentido moral. Ser alvo de uma brin-
cadeira/chacota por ter faltado com a verdade nunca é uma boa experi-
ência para crianças ou adultos. E é com este pensamento que as charges 
a seguir dialogam. Entretanto, é necessário observar para além de uma 
imagem naturalizada, uma vez que a linguagem nunca é transparente a 
possibilitar a total compreensão do que está sendo dito. 

Acesso em 22 Jul 2018.
102 Onde Pinóquio nasceu? Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/folhinha/dicas/
di04040910.htm>. Acesso em 22 Jul 2018.
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Figura 1: Charge do Duke. 
Disponível em: http://www.otempo.com.br/charges/charge-o-tempo-03-04-2017-
1.1455734. Acesso em 04 Abr 2017.

Isto posto, na primeira charge encontrada com o uso do 
Pinóquio (Figura 1) sendo tema de ligação entre as fake news e a puni-
ção é com a imagem criada por Duke (codinome do mineiro Eduardo 
dos Reis Evangelista), publicada no jornal O Tempo, de Belo Horizonte 
(MG), em 03/04/2017. 

Diferente da história original, a Fada Azul adverte ao boneco 
Pinóquio que compartilhar notícias falsas por seu celular (tablet, note-
book ou outros aparelhos de comunicação virtual) farão com que o dedo 
cresça. Extrapolando a punição do nariz crescer, a interdiscursividade 
traz uma novidade ao movimento de memória. A descontinuidade re-
corre internamente a uma inscrição na continuidade, possibilitando a 
coerência com a memória punitiva do ato de mentir. Por outro lado, 
nos traços do artista (assim como é característico em outros persona-
gens que desenha), nenhum dos dois personagens teria um nariz tão 
pequeno assim, ou tão proporcional ao corpo de cada um, levantando o 
questionamento sobre quais outros elementos estão contidos no texto 
imagético, assim como na memória do próprio criador.  
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Figura 2: Charge de Nanquim. 
Disponível em: http://nanquim.com.br/mentiras-digitais/. Acesso 9 Jul 2018.

O cartunista Nanquim, como é conhecido Richardson Santos 
de Freitas (Ric), também trabalhou entre suas charges e cartuns os temas  
fake news, mentiras, Pinóquio e pós-verdade. A imagem (Figura 2) foi 
publicada no site em 07/01/2018. O autor é natural de Belo Horizonte 
(MG), e diz mudar “constantemente de estilo de desenho. Então não se 
engane: o site não é feito por várias pessoas. Apenas uma, que tem múlti-
plas personalidades”. Uma das formas que possui de divulgar seu trabalho 
é a internet, enquanto microempreendedor individual, ele trabalha com 
ilustrações editoriais, ilustrações para material didático e diagramação. 

À charge Nanquim nomeou de “Mentiras digitais”, numa 
imagem em que o Pinóquio consegue quebrar seu notebook, 
possivelmente após contar/compartilhar mentira(s). O estilo da cadeira 
e da mesa leva ao entendimento de que o Pinóquio estaria em um 
escritório, uma sala de aula ou mesmo em sua casa. E ele mesmo se 
surpreende com tamanha mentira e/ou tamanho estrago que fez. 

Para Leonardo S. Silva, no sítio da internet Circuito Geral, a 
mentira de Pinóquio promove a quebra da tela do computador.  Em 
publicação de 28 de fevereiro de 2018, o editor trabalha com a ideia de 
“quem conta um conto aumenta um ponto” ou de que “uma mentira re-
petida mil vezes torna-se verdade”. Há interação da mentira ainda com 
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“balela, boato, caô, cascata, conto da carochinha, embromação, embuste, 
falcatrua, farsa, fraude, godô, golpe, intrujice, logro, lorota, migué, pata-
coada, patranha, potoca, tapeação, besteirol, falácia”. 

Figura 3: Site “Circuito Geral” do editor Leonardo Silva. 
Disponível em: https://circuitogeral2015.blogspot.com/2018/02/fake-news-onda-de
-boatos-na-era-digital.html. Acesso em 9 Jul 2018.

Ainda é possível incluir na lista de provérbios ou ditos popu-
lares que há interlocução a produção de mentiras as seguintes máximas: 
“a mentira tem pernas curtas”, “a mentira corre mais que a verdade”, 
“água mole em pedra dura tanto bate até que fura”, “mente bem quem 
de longe vem”, entre outras. Se antes as mentiras conseguiam ganhar 
grandes proporções contadas de boca em boca, com o advento das no-
vas ferramentas digitais, o que se vê é mentira não mais a galope, e sim 
na velocidade da luz, o que permite centenas de compartilhamentos de 
maneira quase instantânea. 

Por fim, como última charge para o artigo está a Fake News 
desenhada por Sinovaldo. A charge foi publicada no dia 22/03/2018, no 
portal do chargista. Ele que atua há mais de 40 anos na área de criação 
de charges, é também o criador da Turma do Vavau, publicadas em di-
ferentes jornais da região de Novo Hamburgo (RS).
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Imagem 4: Charge de Sinovaldo. 
Disponível em: https://sinovaldo.com.br/2018/03/22/fake-news/. Acesso em 9 Jul 2018.

Para a imagem de Sinovaldo, situada num contexto de uma 
Brasília (em que claramente estão o Palácio do Planalto e o Congresso 
Nacional com seus senadores e deputados federais), há céu azul e flores 
enfeitando o chão. Enquanto, em primeiro plano, um Pinóquio renovado e 
feliz faz uma “fake news com pau de selfie”. O texto ainda está em relação 
direta com a chamada promovida nacionalmente por uma grande emis-
sora de televisão, feita desde o início de 2018, para que os telespectadores 
enviem vídeos (na horizontal) falando sobre “O Brasil que eu quero”. 

Possibilitadas essas quatro diferentes imagens, em que as no-
tícias falsas da atualidade estão em correlação direta com o persona-
gem Pinóquio, intentamos demonstrar o quanto memória e novidade 
estão em constante aproximação. A imagem, então, seria esse operador 
de memória social tal qual descrito em Pêcheux (2010), relacionando 
um acontecimento singular (a charge e sua publicação) a um dispositivo 
complexo permeado por história e memória. 
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Nesta materialidade discursiva, têm-se estabelecidas distin-
ções  entre o contexto linguístico e textual (no caso da charge repre-
sentadas pela própria iconicidade dos desenhos das charges), com o 
contexto situacional e de enunciação, que envolvem elementos sócio-
-históricos e ideológicos. 

Os gêneros discursivos charges passam à condição de aconte-
cimentos, estando atravessados por memórias e ideologias, constituídos 
por diferentes modos de rupturas, apagamentos, restabelecimentos e si-
lenciamentos. Ao atualizar uma informação (as mentiras contadas por 
diferentes Pinóquios), as charges criam, presentificam e retomam um 
passado, estão assim, ligadas às formações discursivas e ideológicas que 
buscam a irrupção de uma nova mentalidade, que almeja por verdade.

Para além de colocarem o debate sobre a mentira na pauta do 
jornalismo diário (ou vice-versa), há nas charges outro papel implícito e 
não-dito, que corresponde à pergunta sobre a quem interessa a propaga-
ção de tantas notícias sem a devida checagem e correta apuração. Sendo 
a mídia e as notícias por ela produzidas inseridas em uma sociedade que 
obtém lucro com a venda de seus produtos e/ou informações, pode ha-
ver corporações ou mesmo indivíduos obtendo vantagens (financeiras, 
sociais, jurídicas, econômicas, internacionais etc) com essa “fabricação” 
de fake news. Logicamente, há que se pensar que atualmente há pro-
dução de notícias pelo próprio cidadão e leitor. Esses demais “divulga-
dores” possuem formas de propalar informações nas diferentes mídias 
sociais tal qual a imprensa tradicional. 

Riscos que podem afetar direta ou indiretamente os direitos 
humanos, porque a difusão fake news no cenário nacional e mundial 
podem causar insegurança ou ameaçar questões essenciais de proteção 
à vida. Assim como na história de Pinóquio ele quase fica escravizado 
para sempre, não é possível prever a que proporções podem alcançar 
determinadas notícias.
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Considerações finais

Neste estudo, o objetivo foi o de abordar o tema fake news no 
jornalismo e suas implicações para questões ligadas à justiça e aos direi-
tos humanos. Para tanto, apresentamos charges que trazem a represen-
tação do personagem da literatura infantil: Pinóquio. Este foi presenta-
do com desenhos que ou o próprio nariz, ou o dedo, corriam o risco de 
crescer a cada mentira. Podemos relacionar o boneco ainda manipulado 
tal qual um fantoche. Entretanto, mais do que isso, podemos projetar 
um único Pinóquio ou a uma representação de um “exército”, uma “fá-
brica” de criadores/espalhadores de mentira. 

Portanto, no corpus eleito para análise está a retomada da fake 
news enquanto o ato de mentir e espalhar mentiras, na qual quem men-
te sofre uma sanção moral. Porém, na naturalização da problemática, 
no não debate sobre quem ganha/perde, lucra ou não, também fica a 
sociedade sem a solução para além da probidade. 

Observamos ainda que a imprensa considerada há muito tem-
po um grande “poder”, com as novas plataformas midiáticas essas in-
fluências sobre a sociedade e o mundo político sobrem modificações. 
Como sempre, é preciso proteger direitos humanos. As condições de 
produção da época atual, de dualidade e de acirrada luta de classe, tor-
nam a propagação de notícias falsas em meio a uma diversidade de ou-
tros assuntos um ponto de grande influência do debate na esfera pública. 
Assim, o direito à vida, à educação, à liberdade, à segurança, entre outros, 
devem ser ainda mais protegidos. Não se pode correr o risco de que 
um nariz crescido por uma mentira quebre muito mais do que telas de 
computadores e smartphone, quebre direitos dos seres humanos que são 
inalienáveis, indivisíveis e universais.

Não é este trabalho um estudo acabado, portanto, não há res-
postas prontas. Falta ainda a aplicação de algum teste ou outro fator de 
comparação dos fatos, mas o tema traz inquietações que merecem novas 
pesquisas e maior aprofundamento. Diferente das histórias de contos 
infantis, não se pode simplesmente classificar entre um final feliz ou 
não, um tema que mexe com a vida de tantas pessoas como se mostra a 
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produção e propagação de notícias carregadas de falsas informações (e 
verdadeiras intenções). 
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LINCHAMENTO VIRTUAL: DIREITOS 
HUMANOS E RESPONSABILIDADES À LUZ 

DA LEI 12.965/14 - MARCO 
CIVIL DA INTERNET

Gabriela Soares103

Introdução

O presente trabalho versa sobre as demandas sociais contem-
porâneas ocasionadas pelo avanço da tecnologia e da informação, espe-
cificamente sobre o assédio virtual configurado como cyberbullying, seu 
conceito e características.

O primeiro capítulo aborda a dinâmica dos conflitos sociais 
na internet através de uma fundamentação sociológica e cultural, bem 
como a contextualização da violência virtual na sociedade, explorando 
alguns institutos presentes na conduta até a chegar ao conceito de lin-
chamento virtual. 

Em seguida, o segundo capítulo trata dos Direitos Humanos 
na Era Digital com base no que dispõe a Lei 12.965/14 – Marco Civil 
da Internet e na Constituição Federal Brasileira. Procura-se identificar 
a proteção trazida pela lei, correlacionando ao princípio da dignidade da 
pessoa humana e apontando ações que objetivam a efetivação da prote-
ção conferida.

Já o terceiro capítulo fala dos direitos e garantias constitu-
cionais que se encontram nas relações sociais da internet, fazendo um 
contraponto entre o direito à manifestação de pensamento, liberdade 
de expressão e os direitos da personalidade a fim de se ponderar se há 
prevalência de algum deles.

103 Pós-Graduanda em Direito para carreira da magistratura pela Escola da Magistratura 
de Rondônia. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Rondônia. E-mail: 
gabrielasoares.jur@gmail.com.
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Por fim, o quarto capítulo estuda a responsabilização dos en-
volvidos na conduta com base no que dispõe a Lei 12.965/14 para que 
seja verificado se os mecanismos em vigor são suficientes para reprimir 
a violência vivenciada no ambiente virtual e quais as consequências le-
gais desses comportamentos, com enfoque nas pessoas que comentam e 
compartilham a informação, ainda que não seja autor do ato. 

O objetivo do tema proposto é analisar a efetividade da Lei 
12.965/14 – Marco Civil da Internet no que concerne à proteção e res-
ponsabilidades dos envolvidos na prática do linchamento virtual. Para 
isso, mostrou-se necessário o estudo da legislação vigente, doutrinadores 
e jurisprudências a respeito do tema.

O trabalho é de grande importância por tratar de um tema atual, 
polêmico e emergente, em razão da amplitude da tecnologia e da informa-
ção e, consequentemente, as demandas geradas no espaço cibernético. 

1 A dinâmica dos conflitos sociais na internet

A Era Digital é marcada pela velocidade do fluxo de dados em 
rede e isso ocorre em virtude do fenômeno da Globalização e expan-
são da internet. Embora se trate de um instituto relativamente recente 
e com pouca legislação disponível, observa-se o surgimento de novos 
paradigmas de comunicação incorporados nas relações sociais e princi-
palmente nas relações afetivas.

Inicialmente, é preciso trazer o conceito de cibercultura e cibe-
respaço empregados por Pierre Levy104 em sua obra: 

O ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da inter-
conexão mundial dos computadores. O termo especifica não ape-
nas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também 
o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os 
seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao 
neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas 
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pen-
samento e de valores que se desenvolvem juntamente com o cresci-
mento do ciberespaço.

104 LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.
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A partir do texto podem-se extrair os direcionamentos de es-
tudo deste fenômeno moderno, embora a obra tenha sido elaborada há 
quase 20 anos e que muito se desenvolveu durante esse período, obser-
va-se que tais conceitos encontram-se bem definidos e correspondem ao 
espaço de comunicação e informação que se tem nos dias de hoje.

Todavia, assim como a ascensão de facilidades e fatores po-
sitivos, a violência também chegou ao mundo cibernético. o cyber-
bullying corresponde à uma derivação do termo “bullying”, este último, 
nas definições de Olweus105, traduz um comportamento de agressão 
intencional e nocivo, realizado de forma sistemática e repetida entre 
indivíduos do mesmo estatuto social, mas em que se verifica uma clara 
assimetria de poderes na relação isto é, a vítima revela-se sempre mais 
fraca, física ou psicologicamente.

Nessa linha tem-se o assédio que ocorre no universo virtual 
através das tecnologias de informação e comunicação para manter com-
portamentos hostis, deliberados e repetitivos contra um indivíduo ou 
grupo a fim de prejudicá-los. Como pontuado por Hinduja106, os exem-
plos dessa prática incluem a intimidação, o controle, a manipulação, o 
descrédito, a humilhação, a perseguição ou a exposição de pessoas por 
parte de indivíduos que podem ou não conhecê-las através dos meios 
digitais de comunicação.

Ocorre que as consequências do assédio virtual são amplifica-
das, tendo em vista a facilidade de propagação e a consequente expansão 
do poder de agressão e o constrangimento por meio de compartilha-
mento de conteúdo e a enxurrada de comentários que se estabelece nas 
publicações da vítima. 

A intensidade do assédio virtual também trouxe a violência vir-
tual como derivação das definições de linchamento, conforme se abstrai 
da raiz histórica do termo na lição de Damásio de Jesus107:

105 Olweus, D. (1993). Bullying at school: what we know and what we can do. Cambridge, 
MA: Blackwell.
106 HINDUJA, S.; Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyber-
bullying (Thousand Oaks, CA: Corwin Press), 2009, p. 11.
107 DE JESUS, Damásio Evangelista. Linchamentos. Jornal Carta Forense. Disponível 



157 

William Lynch, um fazendeiro americano (1742-1820) de 
Pittssylvania (Estado de Virgínia), criou um tribunal privado para 
julgar e executar criminosos apanhados em flagrante prática de cri-
mes graves. O Julgamento e a execução incumbiriam, decididos su-
mariamente, por uma multidão. Daí derivaram as expressões lincha-
mento e Lei de Linch. No Código Penal brasileiro, o fato, por si só, 
constitui o crime de fazer justiça pelas próprias mãos, denominado 
exercício arbitrário das próprias razões (art. 345), sem prejuízo da 
violência cometida contra a vítima (ex.: homicídio). Arvoram-se os 
linchadores em arautos da Justiça, pretendendo substituir o Estado, 
único titular do “jus puniendi”.

A partir disso, a violência virtual pode ser discutida dentro do 
conceito de violência simbólica de Pierre Bourdieu108 em sua obra O 
Poder Simbólico. O autor afirma, em suma, que o poder simbólico é 
originário dos símbolos e signos da linguagem e a violência simbólica 
decorre desses elementos e adquire-se através dos discursos presentes 
nas relações de comunicação e de conhecimento. 

Igualmente, a violência simbólica para Slavoj Žižek109 está 
dentro do conceito de violência subjetiva, que é aquela que se encontra 
intrínseca na estrutura social, imbuída na percepção cotidiana de nor-
malidade, divide-se em simbólica e sistêmica. Assim, a violência sim-
bólica é aquela que acontece através da linguagem, das imposições dis-
cursivas, enquanto a sistêmica é uma consequência do sistema político e 
econômico, está nas estruturas sociais. 

Pode-se dizer que as redes sociais são como sistemas simbólicos, 
que se manifesta através de símbolos e signos de linguagem, e nesse con-
texto, a violência que se manifesta através da reprodução dos grupos sociais.

Um ponto relevante a ser observado encontra-se no distan-
ciamento que reside nas relações virtuais. Para Raquel Recuero110, tal 
distância entre os atores permite a existência da sensação do anonimato 
uma vez que a relação do corpo físico e a personalidade do ator não 

em <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/linchamentos/13792>, acesso em 17 
de jul. de 2018
108 IBIDEM
109 ŽIŽEK, Slavoj. Violência: seis reflexões laterais. São Paulo: Biotempo, 2014, p. 17
110 RECUERO, R. Redes sociais na internet. Editora Sulina, Porto Alegre, 2009, p. 24.
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é imediatamente reconhecido, e como resultado desta particularidade 
tem-se a facilidade para iniciar e terminar relações, já que estas não en-
volveriam o “eu” físico do ator.

Campbell e Manning111 discorrem sobre a necessidade de atrair 
atenção de pessoas, designando a noção de proximidade e/ou pertencimen-
to e acaba criando um conflito maior.  Assim, o termo que denominaram de 
“microagressões” são usadas dentro da internet como uma forma de controle 
social, essencialmente como campanhas de suporte para determinada causa, 
não objetivando a atenção para uma causa singular e específica, mas que, 
juntas, são mais graves do que qualquer incidente individual.

O longa-metragem brasileiro Aos Teus Olhos112, lançado em 
abril deste ano, propõe o diálogo acerca do poder do linchamento virtual 
e seus efeitos. No drama, o professor de natação tem sua vida transfor-
mada depois que um aluno conta para mãe que o professor teria lhe bei-
jado e diante disso, a mãe expõe o caso nas redes sociais gerando o ódio.

Apesar de o exemplo trazido tratar-se de um filme, esse cenário 
se repete dia após dia na vida real, onde uma imagem fora de contexto, 
uma expressão de mau tom, ou uma conduta ainda sem apuração le-
gal tornam-se alvo de acusações, julgamentos e condenações populares 
dentro de poucas horas. Nesse momento, vem à tona a exigibilidade 
dos princípios do devido processo legal e presunção de inocência, no 
entanto, em virtude da dimensão do estudo a ser explorado dentro das 
garantias processuais, não serão abordados nesta pesquisa. 

Também, salienta-se a dificuldade de individualizar as condu-
tas criminosas e entre todos os institutos que serão explorados, destaca-
-se a figura do espectador – que não é aquele que ofende diretamente e 
nem aquele que sofre a ação, mas se torna um personagem fundamental 
e é o causador do alastro desses danos, compartilhando a humilhação, 
enviando aos amigos e reproduzindo indistintamente a ofensa.

Diante disso, ao desafio de enfrentar os crimes cibernéticos, 
bem como os a defesa ao direito à privacidade e à segurança, o Brasil 

111 CAMPBELL, B. e MANNING, J. Microaggressions and Moral Cultures, Compara-
tive Sociology, Editora Brill, NY, v.13, Issue 6, p. 692-726, 2014, p. 696.
112 AOS TEUS OLHOS. Direção: Carolina Jabour Produção: Conspiração Filmes. Brasil, 2018.



159 

aprovou a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014113, o Marco Civil da 
Internet. A lei surgiu em razão do anseio de ver regulamentadas ques-
tões emergentes dos direitos cibernéticos e estabelece princípios, garan-
tias, direitos e deveres para o uso da Internet. 

2 Os direitos humanos na era digital

A proteção dos direitos humanos está disposta na Lei 
12.965/14, que logo em seu artigo 2º, preceitua:

Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como funda-
mento o respeito à liberdade de expressão, bem como:
I - o reconhecimento da escala mundial da rede;
II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o 
exercício da cidadania em meios digitais.

Conforme definição utilizada pelas Nações Unidas114, direitos 
humanos são comumente compreendidos como aqueles direitos ineren-
tes ao ser humano, significa reconhecer que cada ser humano pode des-
frutar de seus direitos sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou de outro tipo, origem social ou nacional ou condição 
de nascimento ou riqueza, protegendo indivíduos e grupos contra ações 
que interferem nas liberdades fundamentais e na dignidade humana.

Dessa forma, a proteção ao assédio virtual nas redes sociais é 
questão de proteção à dignidade da pessoa humana por se tratar de ca-
racterística essencial do homem individual e coletivamente considerado. 

Ingo Wolfang Sarlet115 trata do assunto dentro de uma pers-
pectiva filosófica, onde a dignidade é algo inerente ao ser humano (di-
mensão ontológica), que exige reconhecimento e respeito por parte dos 
demais seres humanos (dimensão intersubjetiva) e do ponto de vista 

113 BRASIL. Lei 12.965 de 23 de Abril de 2014. Disponível em: <http://www.Planalto.Gov. 
Br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965. Htm>. Acesso em: 20 jul. 2018.
114 BRASIL. Nações unidas no Brasil (ONUBR). O que são Direitos Humanos. Disponível 
em: <https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/>. Acesso em 20 de jul. 2018
115 SARLET, Ingo Wolfang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 61
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jurídico, implica limites à ação humana, como forma de proteção contra 
atos degradantes (dimensão negativa) da mesma maneira que deve ser 
promovida ativamente para garantir uma vida saudável a todos (dimen-
são positiva). In verbis:

A dignidade da pessoa humana é a qualidade intrínseca e distinta 
reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, im-
plicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres funda-
mentais que assegurem a pessoa proteção contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garan-
tir as condições existentes mínimas para uma vida saudável, além 
de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os de-
mais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres 
que integram a rede da vida. [grifos nosso]

Assim, tendo em vista que os atos violentos na internet adqui-
rem repercussões reais e provocam danos concretos no contexto social, 
tais condutas devem ser coibidas. 

Ainda que haja pouca definição legal e escassos mecanismos 
de identificação e prevenção em confronto à velocidade e propagação 
de informações, deve-se invocar o princípio da dignidade da pessoa hu-
mana, previsto na Constituição Federal116 e aplicável aos casos de vio-
lência virtual, conforme previsão expressa de garantia e previsto na Lei 
12.965/12, isto porque, deve-se prezar pela construção de uma cidada-
nia orientada à manutenção dos direitos humanos.

Neste sentido, por iniciativa do Governo Federal, tendo por 
fundamento o Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de 
Direitos Humanos na internet foi criado o Humaniza Redes117, de acor-
do com o art. 5º do Decreto nº 8.162/2013118, então vigente à época. Ao 

116 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em:15 jun. 2018.
117 BRASIL. Governo Federal. Humaniza Redes. O Que é?. Diponivel em: <http://www.
humanizaredes.gov.br/o-que-e/>. Acesso em: 22 jul. 2018.
118 BRASIL. Decreto nº 8.162/2013, de 18 de dezembro de 2013. Disponível em: < http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/D8162.htm Acesso em: 22 jul. 2018.

http://www.humanizaredes.gov.br/o-que-e/
http://www.humanizaredes.gov.br/o-que-e/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/D8162.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/D8162.htm
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Departamento de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos compete, 
entre outras atribuições, receber, examinar e encaminhar denúncias e 
reclamações sobre violações de Direitos Humanos. 

A plataforma virtual tem o “objetivo de ocupar esse espaço usa-
do, hoje, amplamente pelos brasileiros para garantir mais segurança na 
rede, principalmente para as crianças e adolescentes, e fazer o enfren-
tamento às violações de Direitos Humanos que acontecem online” que 
conforme descrição do site, o movimento está composto por três eixos 
de atuação: denúncia, prevenção e segurança, permitindo aos usuários 
brasileiros maior informação e conscientização acerca do tema.

3 Direitos e garantias constitucionais –  manifestação de  
 pensamento e liberdade de expressão versus direitos 
 da personalidade 

Os direitos e garantias fundamentais estão previstos nos inci-
sos do art. 5º da Constituição Federal e, entre outros, estabelece a livre 
a manifestação do pensamento, a liberdade de expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação, bem como a invio-
labilidade da intimidade, vida privada, honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decor-
rente de sua violação119.

O pesquisador Marcelo Thompson120 em seus estudos acerca 
Marco Civil da Internet fala sobre a supervalorização à liberdade de ex-
pressão do usuário da internet, que acaba conferindo notável prioridade 
sobre outros direitos fundamentais — por exemplo, sobre o direito à 
privacidade e sobre o direito à honra.

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ar-
guição de descumprimento de preceito fundamental n. 130121 declarou 

119  Idem. 
120 THOMPSON, Marcelo. Privacidade Versus Direitos Autorais no Marco Civil. 12 de 
Julho de 2012. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2012-jul-12/responsabilidade-pri-
vacidade-direitos-autorais-marco-civil>.Acesso em 21 de jul. de 2018.  
121 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Funda-
mental. Lei de Imprensa. Adequação da Ação. ADPF n. 130. Relator: ministro Ayres Britto. 30 
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inconstitucional a Lei de Imprensa, considerando-a incompatível com 
o regime constitucional da liberdade de expressão e da comunicação so-
cial. Apesar de tratar de assunto diverso, está inserido dentro do contex-
to das necessidades emergentes de regulamentação da internet e tratava 
da necessidade de intensificar a fiscalização e penalidade dos excessos 
cometidos na internet.

Entre os argumentos utilizados pelo o ministro Ayres Britto, 
relator do processo supracitado, os direitos do bloco da liberdade de 
expressão e da liberdade de imprensa gozam de prioridade sobre os do 
bloco da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem e, diante 
disso, só a posteriori se poderia conhecer de violações a esses últimos, 
e tão somente por meio de indenizações, não podendo a lei estabelecer 
limitações constitutivas, senão meramente periféricas, aos direitos do 
primeiro bloco.

No entanto, embora existam a liberdade de expressão e opi-
nião, não se pode admitir que isto afetasse a vida privada, imagem e 
honra de outrem, que são considerados invioláveis. Ambos os direitos 
são tutelados pela Constituição Federal e a despeito de eventuais diver-
gências de prevalência, Robert Alexy122 cita que “os tipos de colisão são 
temas centrais da dogmática dos direitos fundamentais”.

Pelo exposto, a questão que se apresenta no ambiente virtual, 
tendo em vista a amplitude de informações encontradas na Internet, 
aumentam os conflitos entre os direitos fundamentais, cabendo análise 
específica de cada caso em sua concretude.

4 Responsabilidades à luz do marco civil da internet

A lei que institui o denominado “marco civil da internet” é 
considerada um marco regulatório e é vista pela mídia como “a consti-
tuição da internet”, isto porque estabelece princípios, garantias, deveres 
e direitos para o seu uso no país, bem como regulação jurídica acerca do 

abr. 2009. DJe, Brasília, v. 208, 6 nov. 2009. Inteiro teor disponível em: <http://redir.stf.jus.br/
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411>. Acesso em: 24 jul. 2018.
122 ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Tradução de Luís Afonso Heck. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 56-57.
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tema. Trata dos princípios que devem ser observados no uso da internet, 
direitos e garantias dos usuários, inviolabilidade da intimidade, sigilo 
das comunicações privadas, guarda dos registros, dados pessoais respon-
sabilidade pelos danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, 
além da requisição e ordem judiciais.

Para o promotor de justiça, Rogério Alvarez de Oliveira123, o as-
sunto referente às responsabilidades civil e penal foi tratado de maneira ge-
nérica, uma vez que o conteúdo encontra-se esparso no decorrer dos artigos 
da lei, sendo mencionado diversas vezes, mas sem definições específicas. 

Observa-se que o marco civil da internet dispõe que a respon-
sabilização será aplicada nos termos da lei, o que por lógica, conside-
ra-se aquela utilizada para condutas civis e penais não cibernéticas e já 
previstas nos códigos e legislações extravagantes.

Por outro lado, ao definir conceitos básicos, o legislador trouxe 
parâmetros importantes para identificação dos responsáveis e proteção 
de dados, por exemplo, ao tratar do instituto da ordem judicial. Também, 
restou clara a responsabilização quanto ao provedor de aplicações de 
internet, ressalvando a hipótese de responsabilização, caso após ordem 
judicial específica, não adotar providências para tornar indisponível o 
conteúdo apontado pelo interessado como ofensivo124. 

Além disso, a lei atribuiu aos juizados especiais a competência 
de conhecer e decidir as causas sobre ressarcimento por danos decorren-
tes de conteúdo relacionados à honra, reputação ou direitos de persona-
lidade, assim como as providências sobre sua indisponibilização125.

No entanto, o que se procura explorar na pesquisa é a responsa-
bilização do usuário que compartilha e comenta as publicações, tendo em 
vista que, em regra geral, o linchamento virtual de configura pela reiterada 
conduta, o que gera a exposição, perseguição e humilhação da vítima.

123 OLIVEIRA, Rogério Alvarez de. Marco Civil da Internet delineou a responsabilidade 
civil. 28 de abril de 2014. Disponível em:<https://www.conjur.com.br/2014-abr-28/rogerio-o-
liveira-marco-civil-internet-delineou-responsabilidade-civil>.Acesso em 21 jul. 2018.
124 BRASIL. Lei 12.965 de 23 de Abril de 2014. Disponível em: <http://www.Planalto.Gov. 
Br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965. Htm>. Acesso em: 20 jul. 2018.
125 IBIDEM

mailto:%72%6f%6c%69%76%65%69%72%61%40%6d%70%2e%73%70%2e%67%6f%76%2e%62%72
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Dentro desse tema específico de responsabilidade civil por 
compartilhamento de postagens ofensivas, o acórdão prolatado em sede 
do recurso de apelação nº. 4000515-21.2013.8.26.0451 do Tribunal de 
Justiça de São Paulo126:

Há responsabilidade dos que ‘compartilham’ mensagens e dos que ne-
las opinam de forma ofensiva, pelos desdobramentos das publicações, 
devendo ser encarado o uso deste meio de comunicação com mais 
seriedade e não como caráter informal que como entendem as rés.

No referido recurso, a Ré alegou ilegitimidade passiva em sua 
defesa, ao declarar que não foi autora da postagem, mas tão somente 
compartilhou. Observa-se que a decisão foi proferida em 2013, antes 
da entrada em vigor da Lei 12.965/14 e no caso, verificou-se que havia 
responsabilidade.

Por outro lado, em outro o acórdão127 prolatado em sede de 
apelação que tramitou no Tribunal de Justiça de São Paulo em janeiro 
de 2018, manifestou-se o relator acerca do pedido de indenização em 
virtude de comentários na rede social Facebook: 

Aliás, ressalte-se que são corriqueiros os pedidos de indenização 
sob esse fundamento. Na realidade, os mais triviais aborrecimen-
tos do dia-a-dia estão, hoje, sendo equiparados a um sofrimento 
qualificado como insuportável, resultado de forte dor moral, acom-
panhado de vergonha. Chega-se a poder afirmar que qualquer con-
trariedade, mesmo que corriqueira, é, para alguns, nódoa indelével 
e permanente que mesmo com o pagamento pretendido, talvez 
nem assim se repare. 

126 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação :APL 40005152120138260451 SP 
4000515-21.2013.8.26.0451. Apelante: Monica Rodrigues de Faria e outra. Apelado: Luiz 
Gustavo Gouveia Lauriano. Relator: Neves Amorim, 26 de novembro de 2013. LEX: jurispru-
dência do STJ e Tribunais de Justiça, São Paulo, 2ª Câmara de Direito Privado.
127 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação: APL 1003029-06.2017.8.26.0597 
Apelante Rita de Cássia Tonielo. Apelado: Facebook Serviços Online do Brasil LTDA e outra. 
Relator Salles Rossi, 11 de janeiro de 2018. LEX: jurisprudência do STJ e Tribunais de Justiça, 
São Paulo, 8ª Câmara de Direito Privado.
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Observa-se que na análise do caso concreto, o julgador consi-
derou desarrazoado o pedido de indenização com base nos comentários, 
considerando como situação corriqueira e aborrecimentos do dia-a-dia.

Nos demais julgados analisados, nota-se a ponderação entre o 
caráter informativo do conteúdo publicado, a eventual configuração de 
ilícito no teor do texto, assim como a identificação e individualização 
da vítima na ofensa.

Considerações finais

Por todo o exposto, vê-se que a pesquisa trouxe direciona-
mento ao tema abordado, sem a pretensão de exauri-lo, tendo em 
vista sua amplitude. Verificou-se que na solução de conflitos entre a 
liberdade de expressão e os direitos da personalidade deve-se aplicar o 
princípio da proporcionalidade, porque, dentro das relações virtuais, o 
direito de expressar-se e comunicar-se não devem importar em agres-
são à imagem de outrem.

 Também, observou-se que a aplicação do princípio da propor-
cionalidade só consegue ser evidenciado diante da análise de cada caso 
concreto, uma vez que ainda não há legislação específica que resguarde 
os direitos cibernéticos. Isso implica dizer que ao ser acionado, o judici-
ário fará a análise da realidade fática, não havendo precedente acerca do 
linchamento virtual.

Não obstante, a entrada em vigor da Lei 12.965/14 foi 
importantíssima para se estabelecer limites norteadores, ainda que em 
seu texto não seja capaz de exaurir a devida proteção e responsabilização, 
sem dúvidas, estabeleceu critérios de aplicabilidade.

Quanto a responsabilização civil e penal dos conteúdos gerados 
na internet, observou-se que em sua grande maioria, são direcionados à 
um autor específico do fato e que, regra geral, o ato deve ser considerado 
ilícito ou ofensa direta para sua configuração. Dessa forma, levando-se 
em consideração o tema proposto, conclui-se que não há responsabili-
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zação aos autores indiretos na prática de linchamento virtual, exceto se 
os comentários tenham conteúdo criminoso ou que ofenda diretamente 
à pessoa da vítima.

 No entanto, o que configura o linchamento virtual não é o fato 
de receber determinado comentário ofensivo ou discriminatório, mas a 
prática reiterada que leve ao vexame. Notou-se no estudo que a “mani-
festação de pensamento” de determinada pessoa não configura respon-
sabilidade, no entanto, ter a conta virtual invadida com a manifestação 
de pensamento de milhares de pessoas, com o conteúdo ampliado, com-
partilhado e divulgado, difere-se da pretensão original.

 Nesses casos, o ofendido tem a opção de socorre-se à disposi-
ção legal de solicitar judicialmente ao provedor a indisponibilização do 
conteúdo gerado e só diante do descumprimento, há falar em responsa-
bilização. Ocorre que, conforme abordado exaustivamente no decorrer 
do texto, a velocidade dos dados na Internet impede sua eficácia, isso 
porque, uma publicação se ramifica dentro de poucos instantes. 

 Por fim, outro ponto encontrado foi a dificuldade de individu-
alizar a conduta para propositura de ação judicial, como por exemplo, o 
número de litisconsortes no polo passivo e a demanda exigida ao judici-
ário de analisar cada um dos comentários que chegam à milhares. Assim, 
diversas hipóteses de solução de problemas levantadas têm confrontado 
com outros princípios igualmente importantes como a manifestação de 
pensamento e a proteção dos dados de usuários.

Dessa forma, acredita-se que a melhor solução, a curto prazo, 
seria a conscientização do que deve ou não ser feito no ambiente virtual, 
bem como explanar as consequências geradas na vida das vítimas e a di-
fusão da informação de que o judiciário precisa ser acionado para que o 
indivíduo responda nas esferas civis e penais e essa questão possa ganhar 
a devida amplitude.  
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A INFLUÊNCIA MIDIÁTICA NOS 
MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS: UMA 

ANÁLISE DO CASO MAMOUDOU 
GASSAMA SOB UMA PERSPECTIVA 

PÓS-COLONIAL

João Baraldi Neto128

Walter Gustavo da Silva Lemos 129

Introdução 

A partir dos discursos midiáticos, especificamente os recor-
tes das reportagens referentes a Mamoudou Gassama, utilizou-se da 
Análise do Discurso e Análise do Discurso Critica Faircloughiana 
(ADC), inaugurada por Norman Fairclough e Ruth Wodak (2000)130 
como instrumento metodológico. Segundo Costa (2012, p. 2-3), “A 
ADC se propõe a tornar transparentes os aspectos opacos dos discursos, 
no que dizem respeito às desigualdades sociais. Ela se ocupa dos proble-
mas sociais, não tem em vista a linguagem ou o uso da linguagem por si 
só”. 131 Nessa perspectiva, além da linguagem, exploramos a desigualda-
de e realidade social presente nos discursos midiáticos.

Um imigrante do Mali, Mamoudou Gassama, de 22 anos, sal-
vou uma criança pendurada do lado de fora de um prédio em Paris, no 
dia 28 de maio de 2018132.  Após o ato heroico, o presidente da França, 

128 Acadêmico do curso de Direito da Faculdade Católica de Rondônia – FCR. 
129 Mestre em direito internacional - Universidad Autonoma de Asunción (2009). Doutoran-
do em Direito pela UNESA/RJ. Professor da Faculdade Católica de Rondônia.
130 FAIRCLOUGH, N; WODAK, R. Análisis crítico del discurso. In: ______. El discurso 
como interacción social. Estudios sobre el discurso II: una introcucción multidisciplinaria. 
Barcelona, Espanha: Gedisa, 2000, p. 367-404.
131 COSTA, L. P. A. A ADC FAIRCLOUGHIANA: CONCEPÇÕES E REFLEXÕES. 
2012. Disponível em: < http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/edicao20/ensaios/003.pdf>. 
Acesso em maio de 2018. 
132 BBC Brasil. Imigrante que escalou prédio para salvar criança em Paris ganha promes-

http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/edicao20/ensaios/003.pdf


170 

Emmanuel Macron, de forma solene, entregou uma medalha pelo no-
bre gesto e anunciou que Gassama receberá a cidadania francesa e um 
emprego no Corpo de Bombeiros.

De acordo com Bauman (2006)133, por uma perspectiva de co-
lonização histórica mundial, a Europa pode ser acusada do pecado do 
“eurocentrismo” ou “ou às atrocidades cometidas sob o disfarce de uma 
missão civilizatória” (BAUMAN, 2006, p. 15-16). A França, assim como 
outros países europeus, sofreu com a crise migratória nos últimos anos, 
principalmente pelos ataques terroristas que geraram comoção mundial. 
No entanto, famílias se abrigam em acampamentos, em condições de-
sumanas, como é o caso da cidade de Calais, no noroeste da França, que 
ganhou o apelido de “Jungle”134 e, hoje, abriga cerca de 4 mil pessoas. 
Segundo o noticiário, o sonho de todos eles é chegar à Inglaterra para 
alcançar novas possibilidades de trabalho e de fato fazer jus a solicitação 
de refúgio de forma digna.

Podemos identificar resquícios da colonização europeia nos 
atos e discursos políticos dos representantes do governo que continuam 
a “tornar mais restritivas as leis de imigração e naturalização, manter os 
refugiados em campos isolados e estritamente guardados e impedir a 
chegada de outros antes que eles tenham a chance de reivindicar o status 
de refugiado ou pessoa em busca de asilo” (BAUMAN, 2006, p. 24-25).

1 A influência midiática 

Os discursos midiáticos estão presentes em nossos cotidia-
nos durante muito tempo. As ideologias estão de certo modo inseri-
das nesses discursos que se propagam velozmente por todo o globo. Os 
discursos políticos surgem na oralidade, desde a Grécia antiga, com o 
objetivo de convencer o outro. Analisando a problemática, Fernandes 

sa de cidadania e emprego. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacio-
nal-44277827>. Acesso em maio de 2018.
133 BAUMAN, Z. Europa: uma aventura inacabada. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de 
Janeiro: J. Zahar, 2006.
134 BBC Brasil. Como é a vida no maior campo de refugiados da França. Disponível em: 
< http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160220_campo_refugiados_calais_fran-
ca_cm_rb>. Acesso em: 6 maio 2018. 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-44277827
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-44277827
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160220_campo_refugiados_calais_franca_cm_rb
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160220_campo_refugiados_calais_franca_cm_rb
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e Philippsen (2012, p. 187)135, comentam: “O discurso político, histo-
ricamente e ideologicamente, com o passar dos anos se solidificou e se 
tornou a indústria do espetáculo, visto que a sociedade toda se tornou 
dependente da mídia”.

Pode-se considerar que a influência da mídia na sociedade pos-
sui uma certa liquidez ao se apresentar em determinado momento, pois 
carrega intrínseco ao discurso veiculador preconcepções, preconceitos, 
ideologias, como firma Fernandes e Philippsen (2012):

Analisar o discurso político midiático não é tarefa fácil, pois a mídia, 
como vimos, é heterogeneamente constituída e nela se fundem falas 
distintas e já-ditos‘ que se manifestam em textos e imagens, os quais 
produzem diversos significados e sentidos. O discurso e o modo de 
conceber a linguagem são modificados continuamente, tanto pelo 
contexto, como pela história, pela ideologia e pelo interdiscurso. 
Assim, a mídia, ao ganhar espaço e projeção no século XX, tornou-
-se uma grande articuladora e formadora de opinião da sociedade 
(FERNDADES; PHILIPPSEN, 2012, p. 190).

A grande missão a qual se propõe esta pesquisa é propor uma 
reflexão, com fundamento cientifico, para afirmar que a mídia, forma-
dora de opinião da sociedade, propaga velhas artimanhas colonialistas e 
imperialistas, principalmente daqueles que estão no poder.

2 Analise do discurso 

Com base nas reflexões propostas, a utilização análise do discur-
so é indispensável para a compreensão da prática discursiva, seja da mídia 
ou de autoridades que veiculam notícias. Para Fairclough (2008)136:

Os discursos não apenas refletem ou representam entidades e rela-
ções sociais, eles a constroem ou as ‘constituem’; diferentes discursos 
constituem entidades-chave [...] de diferentes modos e posicionam 

135 FERNANDES, H.V.S; PHILIPPSEN, N. I. O poder da persuasão nos discursos políticos: a 
‘realidade’ da mídia. Revista Eventos Pedagógicos, v.3, n.1, Número Especial, p. 182 – 195, 2012.
136 FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança social. Brasília: Editora da UNB, 2008.
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as pessoas de diversas maneiras como sujeitos sociais [...] e são esses 
efeitos sociais do discurso que são focalizados na análise do discurso 
(FAIRCLOUGH, 2008, p. 22).

Para concluir o raciocínio proposto anteriormente e compreender 
a prática discursiva, bem como entender a justificativa da ideologia colo-
nizadora presente nos discursos políticos, introduzimos a teoria do subde-
senvolvimento, desenvolvida por SACHS (2000)137. Esta teoria criou este-
reótipos e divisões entre nações. Pode-se afirmar que se fortaleceu com o 
discurso de posse de Truman, ex-presidente dos Estados Unidos. A partir 
de então, criou-se dois sujeitos (polos) em partes distantes: o “eu” e o “outro”. 
Lê-se “eu”, EUA, país desenvolvido, e o “outro”, países subdesenvolvidos. O 
discurso do desenvolvimento posicionou os Estados Unidos como país de 
“primeiro mundo”. Dessa maneira: “O subdesenvolvimento começou, as-
sim, a 20 de janeiro de 1949. Naquele dia dois bilhões de pessoas passaram 
a ser subdesenvolvidas” (ESTEVA, 2000)138. 

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, elogiou o jovem Gassama 
em suas redes sociais, demonstrando receptividade e gratidão em seus 
discursos, e narra a conversa realizada por telefone em entrevista:

Ele me explicou que chegou do Mali há alguns meses sonhando 
em construir uma vida aqui. Eu respondi que esse gesto heroico 
é um exemplo para todos os cidadãos e que a cidade de Paris vai, 
obviamente, dar apoio ao esforço dele de se estabelecer na cidade 
(HIDALGO, 2018)139.

Em nome da cidade de Paris, a prefeita anunciou o apoio para 
o estabelecimento na cidade. No entanto, para ganhar esse reconheci-
mento e auxílio para construção de uma vida melhor, longe de obstá-

137 SACHS, W (org.). Dicionário do Desenvolvimento: guia para conhecimento como po-
der. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.
138 ESTEVA, G.  Desenvolvimento. In SACHS, Wolfgang (org.).  Dicionário do desenvol-
vimento: guia para conhecimento como poder. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.
139 HIDALGO, A. Imigrante que escalou prédio para salvar criança em Paris ganha promessa 
de cidadania e emprego. Entrevista concedida para BBC News, 2018. Disponivel em: < https://
www.bbc.com/portuguese/internacional-44277827>. Acesso em: 6 jun. 2018. 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-44277827
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-44277827
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culos que o fizeram migrar de sua terra natal, foi necessário um ato de 
comoção social? Ou talvez esse acontecimento foi uma possibilidade de 
propagação do discurso político consciente e solidário?

Ou seja, Fairclough (2001) propõe usar o termo discurso para de-
signar “o uso de linguagem como forma de prática social” (p. 90), o 
que implica tomar o discurso como uma forma de ação e assumir que 
sua relação com a estrutura social seja dialética. Em outras palavras, o 
social constitui o discurso e é por ele constituído. Considerá-lo assim, 
nessa reciprocidade, implica enxergar uma relação entre um conjunto 
de discursos particulares e uma situação social. E o cerne dessa relação 
entre discurso e sociedade é o poder (COSTA, 2012, p. 05)140. 

Costa (2012), ao citar Fairchlough, deixa claro que nas concep-
ções da ADC, o discurso se torna uma linguagem social, formando um 
conjunto de discursos particulares, nesse caso, expositores das notícias 
e autoridades, assim como uma situação social. O poder permeado no 
discurso sustenta essa relação discursiva.

3 Analise da teoria pós-colonial 

De acordo com Césaire (2010, p. 36)141, são inúmeras influên-
cias do colonizador, para o desenvolvimento, quando na verdade, em suas 
atitudes e discursos, ele está efetuando manobras da dominação. “É o co-
lonizado que quer ir adiante, é o Colonizador que o mantém atrasado”.

Através do discurso do subdesenvolvimento, propõe-se de for-
ma sucinta, o atraso, a inferioridade, com a finalidade de suprir a ausên-
cia do progresso mediante políticas de desenvolvimento,  ou atos gover-
namentais que garantes direitos e garantias fundamentais, “um modelo 
de colonização moderno”. 

140 COSTA, L. P. A. A ADC FAIRCLOUGHIANA: CONCEPÇÕES E REFLEXÕES. 
2012. Disponível em: < http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/edicao20/ensaios/003.pdf>. 
Acesso em maio de 2018.
141 CÉSAIRE, A. Discurso sobre o colonialismo. Blumenau, SC: Letras Contemporâneas, 2010.

http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/edicao20/ensaios/003.pdf
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O desenvolvimento não consegue se desassociar das palavras com as 
quais foi criado: crescimento, evolução, maturação. Da mesma for-
ma, os que hoje usam a palavra não conseguem libertar-se de uma 
teia de significados que causam uma cegueira específica em sua lin-
guagem, pensamento e ação (SACHS, 2000, p. 64).

Segundo a crítica, Mary Louise Pratt (1999)142, apesar das 
dificuldades, devemos descolonizar o conhecimento. É necessário am-
pliar os horizontes e enxergar além das fronteiras e das divisões con-
tinentais. É dentro desta perspectiva que os estudos pós-coloniais têm 
analisado discursos imperialistas, que estabelecem uma relação de país 
de Primeiro Mundo entre os países que devem caminhar para chegar 
ao desenvolvimento.

Estudiosos do discurso colonial reconhecerão aqui a linguagem da 
missão civilizadora pela qual os europeus do Norte produzem (para 
si mesmos) os outros povos como “nativos”, seres reduzidos e incom-
pletos, que padecem da incapacidade de se tornar o que os europeus 
já são, ou de se transformar naquilo que os europeus pretendem que 
eles sejam. Assim se vê a vanguarda capitalista nos futuros daqueles 
a quem procura explorar: como um tipo de inevitabilidade moral e 
histórica. (PRATT, 1999, p. 02) 

Uma sociedade colonizada, possui fortes marcas dos processos 
colonizatórios, seus indivíduos tem, inclusive, alguns direitos interna-
cionais humanitários prejudicados, como o de migrar, ir e vir, solici-
tar refúgio ou asilo em decorrência de suas nacionalidades, sofrendo 
preconceitos e muitas vezes violências, quando buscam melhores qua-
lidades de vida e o direito à felicidade. Fanon (1968)143 revela como o 
colonizador vê e descreve o nativo:

Como que para ilustrar o caráter totalitário da exploração colonial, 
o colono faz do colonizado uma espécie de quintessência do mal. 
A sociedade colonizada não é apenas descrita como uma sociedade 

142 PRATT, M. L. Os olhos do império: relatos de viagem e transculturação. Bauru, SP: 
EDUSC, 1999.
143 FANON, F. Os condenados da terra. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Civilização Brasileira, 1968.



175 

sem valores. Não basta ao colono afirmar que os valores desertaram, 
ou melhor, jamais habitaram, o mundo colonizado. O indígena é 
declarado impermeável à ética, ausência de valores, como também 
negação dos valores. É, ousemos confessá-lo, o inimigo dos valo-
res. Neste sentindo, é o mal absoluto. (...). Os valores, com efeito, 
se tornam irreversivelmente envenenados e pervertidos desde que 
entram em contato com a população colonizada. Os costumes do 
colonizado, suas tradições, seus mitos, sobretudo seus mitos, são a 
própria marca desta indigência, desta depravação constitucional. 
(FANON 1968, p. 31).

Fanon (1968) combate o colonialismo e a ideologia que o sus-
tenta: “Ao colonialismo não basta. encerrar o povo em suas malhas, es-
vaziar o cérebro colonizado de toda forma e todo conteúdo. Por uma 
espécie de perversão da lógica, ele se orienta para o passado do povo 
oprimido, deforma-o, desfigura-o, aniquila-o. Essa tarefa de desvalori-
zação histórica do período anterior a colonização adquire hoje sua sig-
nificação dialética. ” (FANON, 1968 p. 175).  

Fanon (1968), negro, militante, revolucionário defende a 
existência da cultura nacional; porque o intelectual deve estar na con-
traposição do colonizador, totalmente mobilizado com o povo, seja 
qual for a sua luta:

Inconscientemente talvez os intelectuais colonizados não podendo 
enamorar - se da história atual de seu povo oprimido, não podendo 
admirar sua presente barbárie, deliberaram ir mais longe, mais fun-
do, e foi com alegria excepcional que descobriram que o passado não 
era e vergonha, mas de dignidade, de glória e de solenidade reivindi-
cação de uma cultura nacional passada não reabilita apenas; ‘em ver-
dade’ justifica uma cultura nacional futura. ” (FANON, 1968, p. 174).

Césaire (2010) também alerta sobre o sentimento subalterno, fala 
de milhões de homens em que deliberadamente inculcaram o medo, o com-
plexo de inferioridade, o tremor, a prostração, o desespero, o servilismo.

A falta de compreensão no contato de línguas diferentes é ca-
racterizada como um confronto cultural, FANON (2008, p. 15) estuda 
“a questão da linguagem, levanta outras questões mais radicais sobre seu 
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papel na formação do sujeito humano. FANON argumenta que “a co-
lonização requer mais que subordinação material de um povo. Ela tam-
bém fornece os meios pelos quais as pessoas são capazes de se expres-
sarem e se entenderem. E identifica isso em termos radicais no cerne 
da linguagem e até nos métodos pelos quais as ciências são construídas. 
Trata-se do colonialismo epistemológico. Uma impotência social.

Memmi (2007) explica que o processo de colonização não dei-
xa marcas apenas no colonizado, mas também promove transformações 
no colonizador. Essa recusa da colônia e do colonizado terá graves con-
sequências sobre a vida e o comportamento do colonizado. Mas também 
provoca um efeito desastroso sobre o comportamento do colonialista. 
Tendo assim definido a colônia, não concedendo mérito algum à cidade 
colonial, não reconhecendo nem suas tradições nem suas leis nem seus 
costumes, não pode admitir que ele próprio faça parte dela (MEMMI, 
2007, p. 105).

A luta pela descolonização da mente, a luta do conhecimento e 
libertação político-cultural é de fundamental importância para perceber 
que é através da análise dessa “nova” prática discursiva que se obtêm tal 
resultado. O exercício desta atividade revela que é notável a influência 
do colonizador nos dias atuais de maneira sutil.

Considerações finais

Conclui-se que devido a viralização144 e repercussão midiática do 
salvamento protagonizado por Mamoudou, o discurso de promoção da 
igualdade e fraternidade da França, se deu como uma tentativa política de 
vestir o manto colonizador em meio aos holofotes voltados ao país.  Um 
herói imigrante conquistou uma promessa de cidadania, mas diversos ou-
tros campos e abrigos permanecem na mesma precariedade. Não se trata 

144 Termo que surgiu com o crescimento do número de usuários das redes sociais e blogs. A 
palavra é utilizada para designar os conteúdos que acabam ganhando repercussão (muitas vezes 
inesperada) na web.
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de ajuda em prol da humanidade, mas uma justificativa colonizadora do 
desenvolvimento usada como estratégia para dominação145. 

Com relação às práticas discursivas, Bhabha (1998)146 afirma 
que nossa principal tarefa consiste em investigar como os eventos his-
tóricos são representados por meio do discurso. Viabilizar a Análise 
do Discurso na vertente do Pós-colonialismo, cujos autores, rumam à 
“Descolonização”, proporciona reflexões e teoriza a complexidade do 
discurso imperialista. 
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O ATIVISMO DAS PESSOAS TRANS NAS 
MÍDIAS: REDES SOCIAIS VIRTUAIS COMO 

ESTRATÉGIA DE VISIBILIDADE

Ana Luiza Pante147

Introdução

O indivíduo transgênero passa por diversas situações de risco, 
seja na condição de sujeito cerceado de mitos, preconceitos e falta de 
reconhecimento, seja por sua identidade de gênero. Mas, não só isso, 
sofre constantes práticas de violência física, psicológica e sexual ou por 
ser segregado em uma sociedade dicotômica (homem e mulher). Esse 
sujeito é aquele que se veste como o outro sexo, que tem posturas do 
sexo oposto e que, frequentemente, se submete a inúmeros tratamentos 
hormonais e terapêuticos, a exemplo da cirurgia de mudança de sexo. 

Nesse contexto, dois termos são repetidamente embaraçados: 
a orientação sexual e a identidade de gênero. O primeiro se refere ao 
sentido do desejo sexual de uma pessoa e considera-se esse como he-
terossexual, homossexual ou bissexual. Já o segundo conceito traz uma 
outra perspectiva, é o reconhecimento de dentro do padrão de gênero 
estabelecido pela sociedade, seja de homem e mulher ou da inclusão da 
população transgênero como travestis e transexuais, que em sua grande 
maioria apresenta identidade de gênero oposta à atribuição biológica. 

Se por um lado as condições de vida não lhes são favoráveis 
como apontadas acima, por outro lado, esse grupo tem encontrado 
mecanismos de visibilidade por meio das tecnologias. Por isso, para a 
compreensão dos modos de visibilidade desse grupo, isto é, as pesso-
as transgênero, é preciso analisar os espaços favoráveis a ele, como o 

147 Psicóloga. Acadêmica do 10º período do curso de Direito da Fundação Universidade Fe-
deral de Rondônia (UNIR). Membro da Associação Brasileira de Famílias Transhomoafetivas 
(ABRAFH- Região Norte). Membro da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da Or-
dem dos Advogados do Brasil, Seccional Porto Velho-RO. E-mail: ana_luiza_pante@msn.com
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espaço das redes sociais virtuais, com suas várias formas de suportes 
tecnológicos-midiáticos híbridos (musical, verbo-visual, vídeo, de moda, 
etc.). A proposta, portanto, tem como foco como essas redes servem 
de estratégia para as pessoas transgênero alcançarem a visibilidade, seja 
pessoal com seus modos de vestir, falar, se comportar e/ou se identificar, 
seja político com o objetivo de demonstrar suas ações como ativistas do 
movimento que as representam. 

Por outro lado, é também no espaço das redes sociais virtuais 
que essas pessoas sofrem os mais variados constrangimentos, tendo em 
vista que essas redes possibilitam acessos de membros externos ao gru-
po; é o canal onde o transgênero também enfrenta inúmeros precon-
ceitos, a violência das mais variadas naturezas dispostas na linguagem 
do ódio (repúdios, ofensas, escárnios, ameaças, etc.). Tem-se em conta, 
pressupostamente que, por um lado pelo desconhecimento dos inter-
nautas pela causa que esse grupo se propõe defender, por outro, pelo 
preconceito pela sua identidade de gênero. A isso se justifica, por ser 
a internet a esfera pública que lhe dá condições de visibilidade da sua 
condição privada, logo, real e não tão somente virtual, porque as mani-
festações dos transgênero dizem respeito à sua vida enquanto sujeito de 
direito subjetivo. 

Nessa seara, inúmeras temáticas são conflituosas para os estu-
dos que demandam a compreensão desse grupo de minoria no campo 
sociocultural, logo, também no campo cibernético e jurídico: a primeira 
delas tem a ver com a diferenciação de sexo, com a de gênero; ou ain-
da, a orientação sexual com a identidade de gênero. Todavia, embora 
seja reconhecida a dificuldade desses temas no mundo “da realidade”, no 
mundo “virtual” esse grupo tem encontrado o lugar para as discussões e 
visibilidade que tanto almeja. 

1 A relação entre sexo e gênero

O conceito de gênero em seu significado literal refere-se a ca-
racterísticas e/ou propriedades que sejam comuns e específicas a deter-
minados grupos ou até mesmo classe de seres, ao passo que sexo se trata 
do conjunto de características, sejam de estrutura ou de função, relacio-
nadas a dicotomia feminino ou masculino. Esses dois conceitos ainda 
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podem ter relação com coisas sexuadas. Nas últimas décadas, especial-
mente com o crescimento dos estudos relacionados com o feminismo, 
esses dois conceitos (sexo e gênero) têm agregado outras característi-
cas, a exemplo: reforçado a ideia de cultura para o conceito de gêne-
ro em contraposição ao de sexo, mais integrado a questões biológicas 
(ARAÚJO, 2005). 

Para Spizzirri, Pereira e Abdo (2014) o surgimento do termo 
gênero, tal como atualmente tem-se conhecido, é datado de após a II 
Guerra Mundial em consequência dos movimentos feministas de cunho 
social com relação a discussão da distinção entre masculino e femini-
no, ou seja, o sexo biológico do nascimento. Esses movimentos foram 
fortificados após a década de 60 entre a necessidade de revisão social a 
respeito da condição feminina e da associação de fragilidade, opressão 
e submissão relacionado ao gênero em questão. Já na década de 80, a 
terminologia gênero passa a representar as relações entre homens e mu-
lheres, especialmente, por questões culturais. Os autores apontam que 
essa diferenciação de sexo para gênero modificou os papéis sociais e 
forneceu subsídios para mudanças políticas, públicas e até mesmo rela-
cionais, além de autonomia financeira.

Arán (2006) conceitua que, de maneira geral, o termo sexo é 
algo definido conforme a natureza biológica dos corpos (com enfoque 
no que é orgânico bem como genético). Ao passo que gênero é justa-
mente a relação dos fatores concebidos por meio de aspectos culturais. 
Esses conceitos atuam no sentido de operacionalizar e atenuar o enten-
dimento que sexo é influenciado e determinado pelo gênero. O olhar 
do outro é quem, de fato, classifica as genitais e fornece a nominação 
que julga “adequada” para cada caso. Portanto, além de o fato do sexo/
gênero ser uma construção social é também uma naturalidade em de-
finir esses conceitos e apontar quais seriam as definições caso a caso 
(MACHADO, 2005).

Butler (2017, p. 25-26) faz o seguinte apontamento da dicoto-
mia entre sexo e gênero:
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Concebida originalmente para questionar a formulação de que a 
biologia é o destino, a distinção entre sexo e gênero atende à tese de 
que, por mais que o sexo pareça intratável em termos biológicos, o 
gênero é culturalmente construído: consequentemente, não é nem 
o resultado causal do sexo nem tampouco tão aparentemente fixo 
quanto o sexo. Assim, a unidade do sujeito já é potencialmente con-
testada pela distinção que abre espaço ao gênero como interpretação 
múltipla do sexo.

Em outras palavras, a questão da distinção entre gênero e sexo 
não pode ser compreendida apenas como um fator de biologia versus cul-
tura, mas também deverá ser analisada sob um viés das relações de poder. 
Além do mais não há que se considerar apenas duas possibilidades (mas-
culino e feminino) para essas relações, já que gênero e sexo não podem 
ser compreendidos como entidades dissociadas, mas como integradas e 
associadas entre si. Nesse viés, não se pode considerar o sexo apenas para 
a biologia e o gênero para as relações culturais, mas sim como uma cons-
trução individual e múltipla dos indivíduos (BUTLER, 2017).

Gênero para a gramática é analisado como uma maneira de 
identificar os fenômenos, faz parte de uma sistemática social de clas-
sificar e distinguir certas características, portanto, não se trata de uma 
descrição objetiva dos traços presentes nos indivíduos. Ao que se pode 
notar, o termo gênero surgiu nos estudos feministas como forma de se-
parar o conceito de sexo (de uma visão mais biológica) para uma rea-
lidade mais relacionada com a questão cultural e social e com vistas a 
possibilitar a ascensão das mulheres nos estudos da sexualidade para 
além dos traços biológicos (SCOTT, 1995).

As relações de gênero ou até mesmo de sexo estão atreladas ao 
conceito de poder, de opressão e de oposição, como abordado anterior-
mente. Os mecanismos do poder atuam diretamente na produção de 
desigualdades nas sociedades com relação às políticas relacionadas ao 
gênero. No entanto, apesar das relações de poder produzirem resultados 
diretos nessa questão, há ainda uma interposição de relações sociais. As 
estruturas de poder atuam, não apenas sob o viés ideológico, mas por 
meio de experiências e práticas diante dos sujeitos como uma realidade 
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social e afetam diretamente suas vivências diárias (COSTA, SILVERA 
E MADEIRA, 2012).

2 A identidade de gênero

Antes mesmo de discutirmos a questão da identidade de gê-
nero, propriamente dita, é importante fazer apresentar uma distinção 
interessante realizada por Sousa Filho (2009, p.64):

No âmbito da discussão sobre gênero e sexualidade, a biologização 
ou a substancialização da orientação sexual não são assimiladas, 
tampouco produzidas, apenas pelo discurso cientificista. A aceitação 
de muitos LGBT (incluindo importantes lideranças do movimento) 
da ideia segundo a qual a homossexualidade, travestilidade e transe-
xualidade são “orientações sexuais” fixas, fincadas em cada um antes 
do nascimento, correspondendo a realidades biológicas, ou que se-
riam substâncias psicológicas absolutas e estáveis, não deixa dúvida 
do quanto o essencialismo tem sido abraçado.

Em outras palavras, há inúmeras décadas os pesquisadores se 
debruçam a analisar e compreender as origens biológicas dos processos 
envolvendo a identidade de gênero ou a orientação sexual dos indiví-
duos. É nítido que os estudos se encaminham para compreender esses 
fatores como fixos e imutáveis, advindos muitas vezes de questões bio-
lógicas e de determinação científica sendo possível inclusive, apontar 
quais fatores causaram tal “anormalidade”. É importante considerar que 
a orientação sexual, e não OPÇÃO sexual como muitos acreditam ser, 
mesmo tendo apenas como uma mudança de substantivos, possibilita a 
compreensão de uma essência, qualidade, uma verdade profunda do ser, 
ao contrário de uma determinação biológica (SOUSA FILHO, 2009).

Com esse mesmo olhar, Rios (2001) aponta que o conceito de 
orientação sexual é a relação de identidade conferida a um determina-
do indivíduo diante do seu desejo ou mesmo suas condutas de origem 
sexual, seja para pessoas de mesmo sexo (conhecido como homossexu-
alidade), de sexo oposto ao seu (heterossexualidade) ou de ambos os se-
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xos (bissexualidade), podendo ainda ser a abstinência sexual ou ausência 
desse desejo. Esse termo é considerado recente, ou ainda uma categoria 
moderna para expressar características inovadoras da sexualidade huma-
na (MARANHÃO FILHO, 2012).

Importante frisar que orientação sexual ainda pode ser consi-
derada uma identidade seja pessoal ou de um grupo social diante de seus 
interesses, sendo manifestado em ações ou comportamentos específicos, 
com a integração em comunidades as quais possuam as mesmas caracte-
rísticas. Destaca-se que orientação sexual não é a mesma coisa de com-
portamento homossexual, pois como se viu anteriormente, aquela pode 
representar outras categorias, a exemplo dos com orientação bissexual 
(MARANHÃO FILHO, 2012). 

E o que seria, então, a identidade de gênero? Maranhão Filho 
(2012) aponta que esse termo se trata do sentido subjetivo dos indi-
víduos que se relacionam com os papéis de gênero (especialmente, o 
masculino e feminino) e está ligado com as questões de comportamento 
e de aparência socialmente estereotipados. Identidade é o modo como 
o sujeito se relaciona com o universo tanto social como cultural, apesar 
desse ser um tempo complexo, a identidade de gênero, na visão de Silva 
(2006, p.121) refere-se a “processos complexos, impostos ora por nossos 
pais e amigos, e cobrados direta ou indiretamente pela sociedade em 
que vivemos, conjurando a heterossexualidade como modelo normativo 
único e constitutivo das subjetividades da maioria dos homens”.

O termo “sexo” é utilizado para diferenciar homens e mu-
lheres, sob um viés biológico e morfológico. E o termo “gênero” para 
delimitar padrões comportamentais tanto feminino quanto masculino 
(MENEZES, BRITO E HENRIQUES, 2010). Com esse olhar, a fi-
gura apresentada a seguir contextualiza a diferenciação desses conceitos.
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Figura 1 - Distinção entre conceitos.
Fonte: Nogueira Netto e Santos Júnior (2017).

A figura 1 apresenta, sinteticamente, a relação entre sexo bioló-
gico, orientação sexual e identidade de gênero. No sexo biológico, apre-
senta a relação entre feminino e masculino, bem como o intersexual, ou 
seja, aquele que está, literalmente, no meio dos dois conceitos. A orien-
tação sexual ou as orientações sexuais podem ser homossexuais (entre 
indivíduos do mesmo sexo), heterossexuais (entre indivíduos de sexos 
diferentes) e bissexuais (tanto com indivíduos do mesmo sexo como 
de sexo diferente), podendo ainda existirem outras possibilidades e es-
tão relacionadas com as paixões e amores do indivíduo. Já identidade 
de gênero ou identidades de gênero trata-se de como os indivíduos se 
enxergam diante do espelho, como há a sua auto-percepção, sendo essa 
de inúmeras possibilidades, é o olhar do indivíduo perante a si mesmo, 
como se espelha para a sociedade.
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3 As redes sociais virtuais: estratégias de visibilidade

O multiculturalismo, conforme o pensamento de 
Neuenschwander Magalhães (2012), se traduz em um projeto de socie-
dade com garantia das diferenças implícitas, em especial a nível jurídico, 
respeitando as particularidades na cultura, em aspectos étnicos e raciais, 
gêneros, opções sexuais e religiosidade. Esse conceito também é com-
plexo e ao mesmo tempo integrador de aspectos sociais, jurídicos, po-
líticos e científicos desconhecido para a maioria da população. Todavia, 
as “minorias” se tornam importantes impulsionadores de garantias de 
certos direitos, conforme o pensamento de Wolkmer (2006, p.114):

[...] globalização, pelo capital financeiro e pelo neoliberalismo que 
vem afetando substancialmente relações sociais, formas de represen-
tação e de legitimação, impõe se repensar politicamente o poder de 
ação da comunidade, o retorno dos agentes históricos, o aparecimento 
inédito de direitos relacionados às minorias e à produção alternativa 
de jurisdição, com base no viés interpretativo da pluralidade de fontes. 
Certamente que a constituição de uma cultura jurídica antiformalista, 
antiindividualista e antimonista, fundada nos valores do poder da co-
munidade, está necessariamente vinculada aos critérios de uma nova 
legitimação social e de um novo diálogo intercultural. O nível dessa 
eficácia passa pelo reconhecimento da identidade dos sujeitos sociais 
(aqui incluindo os grupos culturais minoritários), de suas diferenças, 
de suas necessidades básicas e de suas reivindicações por autonomia.

Em outras palavras, com a evolução histórica, econômica e so-
cial, as relações sociais passaram por profundas transformações e certos 
conceitos são renovados e repensados, entre eles, as relações de poder. 
Certos agentes de mudança passam a ser modificados dando possibilida-
de a minorias representarem suas causas e assim terem suas identidades 
reconhecidas, considerados inclusive sujeitos sociais. Os indivíduos que 
não se encaixam nos padrões, tais como as pessoas trans, passam a ter que 
buscar seu espaço social com base em luta e reconhecimento social.

Nesse contexto, têm-se as redes sociais virtuais entendidas 
como agrupamentos de indivíduos com interação social mediada pelo 
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uso do computador, em uma relação mútua e com impactos na comu-
nicação. Recuero (2005) pontua que as redes sociais formadas pelo ci-
berespaço são compostas de dois fenômenos complementares: o lação 
social e o capital social. O primeiro refere-se ao sentimento de pertenci-
mento, relaciona-se a um grupo social mais denso ou de um vínculo en-
tre os indivíduos e possibilitam compreender as estruturas dessas redes 
as quais estão inseridos. Já o capita social possui relação com as conexões 
e os elementos de reciprocidade e até mesmo de confiança, este pode 
advir da profundidade dos laços sociais (RECUERO, 2005).

As redes sociais virtuais possibilitaram um novo jeito de ser 
sujeito. Nelas os mais diversos tipos de pessoas, grupos e/ou tribos se 
encontram, elaboram e demarcam espaço para a interação social, já que 
além de considerarem as relações sociais como o lugar das interações 
intersubjetivas, servem às análises dos novos modos de como se ma-
nifestam e quais os elementos os constituem no processo e/ou na for-
mulação dos papéis dos atores sociais. Esses atores não possuem uma 
atuação estanque, pelo contrário, são interdependentes com outros ato-
res bem como com suas posições nessa cadeia social. Existem uma com-
plementaridade entre as redes as quais pertencem os indivíduos, desde 
seu pertencimento a redes sociais mais densas (como as de proximidade 
geográfica) até mesmo de redes sociais ampliadas (como as de mobili-
zação), essas favorecidas pelo uso seja das redes sociais virtuais ou ainda 
pelo uso de outra tecnologia de informação e comunicação – as Tics 
(MARTELETO, 2010).

Nesse ponto, Costa (2005) pontua que as novas comunidades 
devem ser compreendidas com uma ampliação de horizonte, em outras 
palavras, devem ser vistas além dos laços de proximidade, mas enquanto 
ferramentas de integração de simpatias. Os indivíduos passam a utilizar 
as redes sociais virtuais como zonas de proximidade nas quais comparti-
lham ideias, conhecimentos e possibilitam a superação de dificuldades e 
problemas, sem terem limitação nem de tempo menos ainda de espaço. 
É justamente uma expansão das comunidades tradicionais e possibili-
tando uma nova formação de cultura social.

A busca de estratégias de visibilidade de comunidades especí-
ficas, tais como a de pessoas trans podem ser entendidas como ciberati-
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vismo que nas palavras de Marques e Nogueira (2012) trata-se de uma 
ampliação da gama de visibilidade seja de entidade, de movimentos e 
até mesmo de cidadãos que se utilizam dos espaços sociais online para 
ações de maior alcance em decorrência dos dispositivos tecnológicos 
em rede. Com essa visibilidade advinda da mídia, os movimentos so-
ciais ampliam suas possibilidades de um diálogo democrático nas mais 
diversas esferas públicas, seja em espaços online ou até mesmo off-line 
(MARQUES E NOGUEIRA, 2012).

Desse modo, a visibilidade advinda pela internet descentraliza 
certas instâncias de produção bem como de recepção de informações 
alterando ainda as rotinas de produção e publicação de informações. 
Essa nova realidade é vista quando as instituições públicas e privadas 
passam a criar perfis em redes sociais, quando o público passa a ter sua 
opinião publicada e até mesmo valorizada, instituindo visibilidade de 
mensagens e de atuação social. Além dessa publicação e interação entre 
as instituições, ainda é possível visualizar que os movimentos sociais 
possuem maior raio de abrangência global, com velocidade de transmis-
são e circulação das mensagens, com inclusive possibilidade de produ-
zir debates em escala planetária (MARQUES E NOGUEIRA, 2012; 
STASIAK, 2015).

Trazendo para o presente estudo, temos o exemplo que envolve as 
estratégias de visibilidade às pessoas trans, caso do projeto Transempregos 
criado pela Associação Brasileira de Transgêneros (Abrat). O projeto 
Transempregos é um site de emprego para esse nicho social; não se trata 
de vagas de caráter especial, mas de empresas “amigas” as quais possibi-
litam inserção no mercado de trabalho. No ano de 2017 contava com 
mais de 900 currículos cadastrados na plataforma, tendo mais de 40% dos 
candidatos com nível superior (MOÍRA et al, 2017). A criação de ferra-
mentas como a Transempregos fortalece a comunidade trans no avanço 
contra o estigma da pessoa trans com relação à empregabilidade, ou seja, 
possibilita inserção desses indivíduos para além de atividades laborais re-
lacionadas com sexo ou como atividades subalterizadas.

Mas, nem tudo são flores, porque se por um lado as pessoas 
trans resistem fervorosamente para terem seu espaço reconhecido e a 
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dignidade da pessoa humana respeitada, por outro vê, sente e sofre com 
o aumento da violência a elas dirigidas. Em estudos elaborados pela 
professora doutora Berenice Bento, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), em 2013, juntamente com a Ong TGEU 
(Transgender Europe) foi apresentado o levantamento sobre a violência 
que atinge a comunidade transgênero. Os dados alertaram que o Brasil 
é o país que mais mata esses indivíduos no mundo. A mesma pesquisa 
ainda apontou que a expectativa de vida dos transgêneros no país é de 
35 anos, faixa etária bem inferior se comparada aos demais brasileiros 
de 74,9 para o mesmo ano da realização da pesquisa (BENTO, 2014).

No ano de 2017, a Rede Nacional de Pessoas Trans no Brasil 
lançou um dossiê a respeito dessa temática no qual dispunha a respeito 
da geografia dos corpos e apontou que o Brasil é o país que mais mata 
pessoas trans no mundo. A maior dificuldade em apresentar os dados é 
em virtude da ausência de notificações a respeito e de uma rede de aten-
dimento a qual fortaleça as denúncias. Ainda assim, foram registrados 
123 homicídios desse grupo populacional no país entre 1 de outubro de 
2015 a 30 de setembro de 2016, em sua maioria por meio de arma de 
fogo e na maior parte de estados da região Nordeste. Dados os quais não 
coadunam com o conhecimento empírico e podem ser até superiores 
diante da dificuldade de registro dos mesmos, o que torna a situação 
ainda mais agravante.

A realidade das pessoas trans é evidenciada nos crescentes ca-
sos de violência de gênero praticados contra esses grupos específicos no 
Brasil, conforme pesquisa realizada pela Secretaria Especial de Direitos 
Humanos, em 2016, e com dados referentes ao ano de 2013. Os dados 
dessa pesquisa foram produzidos a partir de denúncias realizadas no 
Disque 100 (Disque Direitos Humanos) totalizando 1.695, sendo um 
percentual de 9,31 denúncias/dia, sendo 4% delas referentes aos traves-
tis e transexuais. Porém, o relatório pontua que esses dados não podem 
ser considerados como determinantes, em decorrência da subnotificação 
(seja pela ausência de denúncias, pela dificuldade em realizá-las ou por 
problemas técnicos de registro de dados). (BRASIL, 2016).

A sociedade brasileira é caracterizada, preponderantemen-
te, por uma ideia de normalização desde a qual reproduções e práticas 
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sociais se baseiam em um olhar binário da sexualidade, dentro de um 
padrão específico cuja em suma são homens, brancos e heterossexuais 
(MISKOLCI, 2007). Nesse caso, o não enquadramento em um conjun-
to de padrões estabelecidos histórica, social e culturalmente, estimula o 
aparato discursivo a partir do qual se dá a exclusão e invisibilidade de 
sujeitos cuja identidade de gênero não coincide, necessariamente, com o 
papel socialmente esperado no âmbito dessa concepção normalizadora.

Esse ponto de vista segregador interfere nas representações de 
identidade desses indivíduos, repercutindo diretamente em sua saúde e 
bem-estar, bem como na aplicação e efetivação de seus direitos e deveres. 
Desta maneira, tem-se aí uma correlação estreita entre as formas desde 
as quais esses coletivos (gays, lésbicas, trans, queer, etc.) se identificam 
e são identificados pela sociedade e seu acesso à justiça – cenário ainda 
mais complexo, caso sejam levados em consideração o recrudescimento, 
no Brasil, da homofobia e da misoginia e crescentes críticas de setores 
conservadores à “ideologia de gênero”148, etc. motivadas pela “nova direi-
ta”149, formada pelas “Bancadas da Bíblia e da Bala”150.

Diante desses fatos realísticos, esse grupo e/ou comunidade 
de pessoas tem se apropriado, especialmente, das redes sociais virtuais 
como estratégia de visibilidade e de atuação de modo a promover discus-
são política e social da condição do indivíduo transgênero na sociedade, 
além de servir como uma verdadeira interlocução de apoio e vínculo na 
superação das dificuldades. Além de possibilitar melhorias na vida des-
sas pessoas, as redes sociais virtuais, podem promover a consciência so-
cial sobre seus direitos, com vistas a reduzir os casos de preconceito e de 
violência física, moral e psicológica advinda dessas condutas. Bem como 
ser consideradas espaços de minimização dos conflitos, estabelecimento 

148 O termo ideologia de gênero trata-se de uma expressão crítica a respeito das relações de 
gênero nas quais seriam uma questão de persuasão para que os indivíduos possam adotar certas 
convicções, sem qualquer possibilidade crítica, do posicionamento.
149 Nova direita é o termo utilizado para designar um conjunto de liberais, conservadores e até 
mesmo comunistas que querem um Estado eficiente, sem, no entanto, respeitar os mais variados 
aspectos sociais presentes.
150 Banca da Bíblia e da Bala trata-se de um conceito pejorativo no qual designa a bancada de 
políticos nacionais que são alinhados à direita política e ao conservadorismo tradicional (Bíblia 
referente aos tradicionais religiosos e da Bala aos armamentistas). 
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de diálogo e conscientização de regras e limites sócio-espaciais entre os 
diversos grupos sociais (FORNO E COSTA, 2011).

Outra estratégia de visibilidade impulsionada pelas redes so-
ciais virtuais são os atos públicos de conscientização e apoio a pessoas 
trans (em suas mais variadas abordagens), como é o caso das Paradas 
Gays e dos atos comemorativos ao Dia da Visibilidade Trans. Carvalho 
(2018) pontua que a 18º Parada Gay ocorrida em São Paulo (capital, no 
ano de 2014, foi impulsionada por ações nas redes sociais, além de di-
vulgação do tema e dos objetivos do ato social em si. Esse autor destaca 
ainda que apesar de possuírem um cunho festivo, essas ações possuem 
um objetivo político com vistas a implementar políticas públicas para as 
pessoas trans. No universo das redes sociais virtuais e estratégias de visi-
bilidade a pessoas trans Carvalho (2018, p. 14) pontua que: “entretanto, 
a rua guarda uma estreita relação com as redes digitais. Se as ruas são 
ocupadas porque as redes foram, ou se as redes são ocupadas porque as 
ruas foram, parecem dilemas tautológicos”.

A mobilização em prol da aprovação do projeto de lei denomina-
do Estatuto da Diversidade Sexual proposto pela Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) é um outro vetor advindo da mobilização em prol das 
pessoas trans no âmbito das redes sociais e da mobilização social. Trata-
se Projeto de Lei nº 134 de 2018 que em seu texto discute a respeito de 
conceitos de identidade de gênero e orientação sexual, entre tantos outros 
direitos básicos para a convivência em sociedade (BRASIL, 2018). Na 
página do Senado Federal há um link que possibilita a sociedade parti-
cipar por meio de votação sobre o projeto, isto é, expressar a opinião na 
concordância ou não do referido projeto de lei. Na referida pesquisa, já 
votaram mais de 70.000 pessoas, sendo que sua maioria NÃO concorda 
com a referida proposição. Portanto, não apenas de visibilidade positiva as 
redes sociais e as demais ferramentas online são utilizadas. 

Para além das dificuldades inerentes ao assunto, inúmeras são 
as instituições as quais foram criadas e estão sendo mantidas graças as 
redes sociais virtuais, dentre essas cita-se: a Associação Brasileira de 
Famílias Transhomoafetivas, rede de solidariedade e acolhimento com 
criação no ano de 2013 com associados em todas as regiões brasileiras; 
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o Grupo Gay da Bahia que promove ações de pesquisa sobre as pes-
soas trans bem como desenvolve levantamentos de violência e a Rede 
Nacional de Pessoas Trans, entidade a qual visa atuar em pilares de pes-
quisa, monitoramento, eventos e conscientização da luta trans no Brasil. 
Destaca-se que todas essas instituições atuam nas redes sociais e pos-
suem inscritos nos mais diversos estados brasileiros.

As utilizações das redes sociais virtuais como estratégias de vi-
sibilidade aos indivíduos transgêneros atuam como criação de espaços 
de políticas na construção de eventos concretos, na interação de sujeitos 
políticos, espaços de excelência para políticas de liderança e de com-
prometimento de grupos com as lutas de reconhecimento bem coo de 
mobilização social e política. Por isso, essas redes passam a ser o pro-
cesso possível de conexão de interligação entre os agentes e sujeitos de 
diferentes lugares, com o objetivo de reconhecimento dos direitos e de 
garantias à execução de políticas públicas (FORNO E COSTA, 2011).

Considerações finais

O ativismo advindo por intermédio das redes sociais, especial-
mente em comunidades ou pessoas excluídas socialmente, como as pesso-
as trans, significa um avanço social e político, visto que em outras mídias 
isso não seria possível, haja vista que, no Brasil, a mídia hegemônica tem 
caráter exclusivamente comercial e econômico e pouco social, o que im-
pede a comunidade minoritária ter voz e vez. Por outro lado, é nessa mídia 
hegemônica que, grande parte do tempo, esse grupo é “mostrado” como 
sujeito “descaracterizado”, caricaturado, noticiado de modo pejorativo, e 
não como sujeito político e reconhecedor de ser sujeito de direito. 

O papel principal das redes sociais virtuais para esse grupo 
populacional, as pessoas trans, é a promoção da visibilidade enquanto 
cidadãos de direitos, como também de demonstração da vulnerabilidade 
e subalternidade imposta aos mesmos. Essas redes sociais possibilitam 
a união e comunicação entre os seus pares e adeptos e/ou simpatizantes 
nos quatro cantos do Brasil, bem como no restante do mundo; ainda, 
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permitem a luta e a resistência, a perseverança na integração social e na 
conscientização de que, ser diferente não deve ser motivo impeditivo ao 
acesso à justiça, aos direitos sociais, como à educação, saúde, etc. Fazer 
parte e se autodenominar trans, não o faz isolado do mundo, das relações 
humanas, afinal não é possível desconsiderar o mundo a sua volta. A 
própria aceitação e aceitação da sociedade é a medida para que os seus 
direitos sejam efetivados e a sua dignidade humana respeitada. Muito 
já se avançou na utilização das redes sociais virtuais como estratégias de 
visibilidade, no entanto, ainda é possível se deparar com discriminação e 
preconceito, além de ações de segregação mesmo que essas redes sejam, 
pressupostamente, consideradas abertas e democráticas. 
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O FUTURO DA DEMOCRACIA: ANÁLISE 
DA DEMOCRACIA BRASILEIRA 

CONTEMPORÂNEA, LEGITIMADA 
NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
E A ATUAÇÃO SOCIAL POR MEIO DE 

FERRAMENTAS MIDIÁTICAS

Camila Cristiane Miranda Lacerda151 

Introdução

A democracia é um tema em destaque hodiernamente, sendo 
debatido incessantemente, se tratando mormente a fundamental relevân-
cia acerca da discussão para a evolução democrática do país, especialmente 
se for levado em consideração conjuntura brasileira no presente momento, 
que ao ser devidamente instaurada pela Constituição Federal Brasileira de 
1988, trazendo conjuntamente grandes avanços a sociedade. 

O presente artigo se propõe a analisar a integração da sociedade, 
com ênfase na influência e necessidade de erradicar o desconhecimento 
a respeito da forma de governo exercida pelo seu país, como alternativa 
à redução da vulnerabilidade dessa população que se encontra em um 
momento crítico, e consequentemente mais afastada da atuação direta 
e apropriada, concluindo que é preciso incorporar essa dinâmica através 
do fomento à participação e ao estudo demonstrando que assim have-
rá possibilidade de implementar inúmeras formas de proporcionar um 
diálogo estratégico com o governo e os detentores do poder (o povo). 

Para auferir o desenvolvimento mais satisfatório utilizou-se a com-
pilação doutrinária como método de pesquisa, bem como o direito compa-

151 Acadêmica do Curso de Bacharel em Direito, cursando o 6º período, camilacristiane44@
gmail.com – Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR.
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rado, e análise crítica acerca do conceito teórico de democracia, verificação 
da participação social e conceitos convergentes no decorrer da pesquisa.

1 Conceito de democracia

O conceito de democracia se originou na Grécia Antiga, no 
grego demokratía152 que é composta por demos que significa povo ou 
muitos, enquanto kratos significa poder ou governo. Considerada como 
o regime político do povo (que os cidadãos participam diretamente ou 
através de representantes eleitos), em que os mesmos ficam responsáveis 
pelas decisões políticas importantes da sociedade. Uma das principais 
funções da democracia é a proteção aos direitos fundamentais, como a 
liberdade de expressão, direitos e garantias fundamentais.

Levando em consideração a ideia que tanto Aristóteles quanto 
Platão tinham de governo, que o poder deveria ser exercido por muitos, 
em paridade de armas independentemente de seus poderes aquisitivos, 
contudo, a cidade ateniense aplicava a democracia no seu modo, sendo 
exercida em uma assembleia constituinte onde os cidadãos atenienses 
votariam, porém apenas os elegíveis e/ou permitidos a votar, excluindo 
assim as mulheres, escravos, estrangeiros, os que não eram proprietários 
de terras e os homens com menos de 20 anos.

Na teoria contemporânea da democracia existem três formas de 
pensamento político: (1) a teoria clássica, também conhecida como aristo-
télica, que seria o Governo do povo de todos os cidadãos; (2) a teoria me-
dieval, de origem romana, apoiada na soberania popular, o poder suprema 
deriva do povo e se torna representativo ou deriva do príncipe passa por 
delegação do menor para o menor; (3) a teoria moderna, renomada como 
teoria de Maquiavel, nasceu no Estado moderno na forma das grandes 
monarquias, em que suas formas históricas: a monarquia e a república.153

A democracia é nutrida de conflitos, ou melhor, da resolução 
desses conflitos da maneira mais pacífica possível, e impulsiona modos, 

152 WIKIPEDIA, Democracia. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia>.
153 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de 
Política. ed. 11. Brasília: Universidade de Brasília, 1983. p. 329.
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para essa solução paciente, principalmente por meio das palavras, assim 
como: discursos, forma de expressar pensamentos na escrita ou oratória; 
sendo livre o cidadão para manifestar-se, evitando assim conflitos arma-
dos que ocasionam tragédias irreversíveis.

Desta forma, para o aperfeiçoamento da democracia é preci-
so que a liberdade de expressão seja assegurada, tanto para os eleitores 
quanto para os veículos de comunicação e garantida assim como os di-
reitos da população, juntamente com a transparência dos atos de seus 
representantes para o bem comum da sociedade em que foram eleitos.

1.1 Democracia e suas formas

Existem várias formas de regime de governo concernentes a 
democracia e algumas propõem uma melhor representação social que 
outras, dentre eles há dois que se destacam: (1) democracia direta, que 
seria a forma política segundo a qual todo cidadão tem o direito de 
expor sua opinião e através de plebiscito, ou outros modos de consultas 
populares pode decidir diretamente sobre os assuntos que incidem a 
sociedade, eficiente quando aplicada em populações de pequeno porte; 
(2) democracia indireta ou participativa, porém também chamada de 
representativa, o povo também participa, todavia, através de seu voto, 
elegendo assim seus representantes e estes tomam as decisões por seus 
eleitores, sendo assim as opiniões e interesses da sociedade devem ser 
levadas em conta por seus representantes.

A democracia participativa é considerada como semidireta154, 
é aquela em que a população pode tomar decisões e detém o poder po-
lítico, considerando literalmente a premissa da “Soberania Popular”, 
exigindo da sociedade uma participação maior não apenas com o voto, 
mas no exercício do seu poder. Na representativa, os governantes já não 
conseguem propiciar aos seus cidadãos o necessário, não conseguem 
mais atender à necessidade ou como pode ser visto em alguns casos, se 
encontram corrompidos, e a direta parece ser inalcançável.

154 WIKIPEDIA, Democracia Participativa. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/
Democracia_participativa >.
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Em determinados pontos na história da democracia vemos que 
em sua aplicação na sociedade houveram falhas, ensejando em mani-
festações da população contra o governo demonstrando o descontenta-
mento com esses déficits encontrados nessa forma de governo exercida 
por seus representantes, , em suma, a democracia em si não é falha, seria 
ela, como salienta Norberto Bobbio, o governo das leis não dos homens, 
considerando-a um governo de excelência, todavia, a forma como seus 
governantes a exercem pode acarretar danos à sociedade que necessita 
do retorno dos mesmos.

A participação direta da população em todas as decisões, por 
vezes, é vista como uma utopia. Bobbio afirma que é irrealizável “algo 
materialmente impossível”155, se tratando da democracia de forma di-
reta, aquela na qual todos os cidadãos tomam diretamente todas as de-
cisões da sociedade, ele aponta que a especialidade de várias atividades 
que são somente da responsabilização do Estado não seriam exercidas 
de formas adequadas, o que poderia causar lentidão no processo, destar-
te, seria uma forma mais burocrática.

Paulo Bonavides defende e explica as bases da democracia par-
ticipativa, em sua implementação na sociedade:

A democracia participativa no Terceiro Mundo poderá fazer a 
transição da obsolescência representativa dos parlamentos para 
a instantânea e eficaz e legitimante aplicação dos mecanismos 
plebiscitários da Constituição, instaurando assim, em definitivo, 
as bases democráticas do poder. [...] A democracia participativa 
é o caminho do futuro. Há que formar no povo a consciência 
constitucional de suas liberdades, de seus direitos fundamentais, 
de sua livre organização de poderes. A democracia participativa 
executará essa tarefa. Aliás, tarefa urgentíssima nas repúblicas do 
continente para dizermos não, ao desarmamento moral e espiri-
tual que nos aparelha o colonialismo dos banqueiros, inimigos da 
identidade desta nação e deste povo.156

155 BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1997. p. 42.
156 Paulo Bonavides, As Bases da Democracia Participativa. Disponível em: < http://www.
achegas.net/numero/vinteesete/p_bonavides_27.htm >
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A importância da participação da sociedade brasileira é válida, 
apesar do regime de governo escolhido não ser a democracia direta, e 
sim a representativa, ainda sim, há a necessidade atuação dos cidadãos. 
Verificou-se seu poder imensurável mormente após a ditadura militar, 
a partir desse desencadeamento houveram outras mobilizações, devido 
a insatisfação populacional, e consequentemente, tendo um significado 
maior, que não somente tratando de manifestações, como também, rei-
vindicações necessárias.

Para a democracia representativa ser exercida com excelência é 
necessário uma relação dinâmica entre a sociedade e sua situação políti-
ca, e que seja oferecida aos cidadãos a possibilidade de desenvolvimento 
para aprender diariamente o real significado de democracia, sendo assim 
uma sociedade clara e ativa, preparada para exercer seu poder.

1.2 Democracia: análise da obra “o futuro da democracia”

Em sua obra, O Futuro da Democracia, Norberto Bobbio em 
seus primeiros capítulos aduz acerca do conceito de democracia de for-
ma breve e comparando com outros regimes políticos, propiciando o 
entendimento didático desde o início do livro.

[...] entendida como contraposta a todas as formas de governo auto-
crático, é o de considerá-la caracterizada por um conjunto de regras 
(primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado 
a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos157

Explica-se também a necessidade da existência da democra-
cia, mesmo que em algumas sociedades, não seja reconhecida pelo seu 
nome, contudo, é identificável por suas características, também deve 
ser levado em conta que em toda sociedade e/ou grupo social para que 
possa tentar estabelecer um convívio harmônico, carece de normas, 
preceitos e que as decisões sejam tomadas, por questões de sobrevivên-
cia e bem-estar social.

157 BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1997. p. 18.
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Seguindo a linha de raciocínio para compreensão da democra-
cia, Bobbio busca explicar de forma sucinta como ela deve ser aplicada 
e exercida:

Por isto, para que uma decisão tomada por indivíduos (um, poucos, 
muitos, todos) possa ser aceita como decisão coletiva é preciso que 
seja tomada com base em regras (não importa se escritas ou consue-
tudinárias) que estabeleçam quais são os indivíduos autorizados a 
tomar as decisões vinculatórias para todos os membros do grupo, e à 
base de quais procedimentos. No que diz respeito aos sujeitos cha-
mados a tomar (ou a colaborar para a tomada de) decisões coletivas, 
um regime democrático caracteriza-se por atribuir este poder (que 
estando autorizado pela lei fundamental torna-se um direito) a um 
número muito elevado de membros do grupo158.

Ele visa outros regimes políticos e os contrapõe a democracia 
para que possa facilitar o entendimento acerca do assunto, e explica que 
o processo de democratização pode ser identificado como por exemplo, 
pelo número crescente de indivíduos com direito a voto, ademais salienta 
que, a unanimidade não é possível em uma sociedade ampla, ressaltando 
assim que por mais que a democracia representa grande avanço para as 
sociedades, não irá propiciar a resolução da vontade de todos, propician-
do a importância à decisão da maioria e que essa regra da maioria deve 
ser aplicada tanto para eleições de governantes quanto para tomada de 
decisões. Dessa maneira aduz o conceito de democracia:

Uma definição mínima de democracia, como é a que aceito, não bas-
tam nem a atribuição a um elevado número de cidadãos do direito 
de participar direta ou indiretamente da tomada de decisões coleti-
vas, nem a existência de regras de procedimento como a da maioria 
(ou, no limite, da unanimidade). É indispensável uma terceira con-
dição: é preciso que aqueles que são chamados a decidir ou a eleger 
os que deverão decidir sejam colocados diante de alternativas reais e 
postos em condição de poder escolher entre uma e outra. Para que se 
realize esta condição é necessário que aos chamados a decidir sejam 

158 BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1997. p. 19.
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garantidos os assim denominados direitos de liberdade, de opinião, 
de expressão das próprias opiniões, de reunião, de associação, etc. — 
os direitos à base dos quais nasceu o estado liberal e foi construída a 
doutrina do estado de direito em sentido forte, isto é, do estado que 
não apenas exerce o poder sub lege, mas o exerce dentro de limites 
derivados do reconhecimento constitucional dos direitos “inviolá-
veis” do indivíduo.159

Bobbio relata inúmeros tipos de democracia, exemplificando 
e contrapondo uns aos outros para melhor entendimento, todavia, em 
suma, ele afirma que o governo de excelência, é o governo das leis, de-
monstrando desta forma a democracia como a forma de governo ideal.

O autor enfatiza que, para exercer corretamente a democracia é 
fundamental o exercício de certas liberdades asseguradas por ela, e con-
sequentemente, o poder democrático garante e assegura as liberdades 
fundamentais, assim como respeita as normas impostas pela forma de 
governo utilizada, para o melhor desenvolvimento da sociedade, sendo 
esse conjunto de regras o meio em que favorece a maioria, havendo a 
proteção dos direitos da minorias e participação de todos os cidadãos 
que é prevista e disponibilizada amplamente.

1.3 Fundamentando sua importância e aperfeiçoamento na  
 constituição em vigência

No regime democrático os indivíduos possuem liberdade de 
exercer seus direitos políticos, livremente assegurado por limites consti-
tucionais, tais como o de livre opinião e manifestação, de religião. Esses 
direitos de liberdade são garantidos constitucionalmente, sendo como 
direitos invioláveis que o Estado não pode extinguir.

As normas constitucionais que atribuem estes direitos não são exa-
tamente regras do jogo: são regras preliminares que permitem o de-
senrolar do jogo160

159 BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1997. p. 20.
160 BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1997. p. 20.
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Bobbio destaca as funções das normas constitucionais, parafra-
seando o jogo com a relevância da constituição para uma sociedade. A 
constituição tem como função imprescindível impor limites propician-
do um equilíbrio nos poderes, tanto para a sociedade quanto para os go-
vernantes, como forma de pacificação social, e evitando a arbitrariedade 
para quem detém o poder. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 não somente protege 
a democracia, como também impõe esta premissa a todo ordenamento 
jurídico do país, com fins de proteger o bem-estar da sociedade, e compre-
ende em seu preâmbulo a descreve as características do Estado brasileiro:

PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, des-
tinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 
e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, plu-
ralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e compro-
metida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguin-
te CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL.161 (grifos nossos)

O Estado Democrático de Direito necessita da participação 
política para sua manutenção, e a democracia tem como papel viabili-
zar a existência da república, visto que, sem a participação da sociedade 
haverá a ausência do privilégio que a Constituição Federal dispõe de se 
autogovernar, neste caso, fiscalizar os atos dos representantes detentores 
do poder pelo período eletivo.

No decorrer do texto constitucional o Estado Democrático é 
citado na Constituição Federal de 1988, sendo reafirmado e deixado 
explícito, conseguindo legitimar e fundamentar a democracia existente 
no Brasil de forma intangível, por vezes, a constituição brasileira é con-

161 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p.
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siderada prolixa, todavia, em sua classificação ela é identificada como 
extremamente rígida, compreendendo assim que, em seu texto as for-
mas de delimitação devem ser seguidas seriamente e respeitosamente, 
esse modo de controle da constituição para com a sociedade e governo 
é o que assegura a o bom relacionamento entre todos e a resolução de 
problemas sociais que possam ser resolvidos pacificamente ou evitados. 

2 Democracia contemporânea brasileira, seus  aspectos e  
 repercussões: atuação cibernética da sociedade 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 assegura aos seus 
cidadãos os direitos políticos. José Afonso da Silva afirma o porquê ela é 
intitulada assim “porque teve ampla participação popular em sua elabo-
ração e especialmente porque se volta decididamente para a plena reali-
zação da cidadania”.162 Assim sendo considerada como uma constituição 
jovem por possuir apenas 30 anos de vigência desde sua promulgação.

Assegurando aos cidadãos a possibilidade de fazerem manifes-
tações, após o fim da Ditadura Militar, estas foram consideradas meios 
de consolidação da democracia, quando os brasileiros tiveram seus di-
reitos solidificados e sua liberdade reconhecida, por se tratar de um 
fato histórico que acarretou em grandes mudanças ao bem-estar social. 
Desta forma a sociedade pode intervir e reivindicar melhorias, encon-
trando regulamentação, expressamente no artigo 14 da Constituição 
Federal, que garante:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e 
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos 
da lei, mediante:
I - plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular.163

162 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. ed. 19. São Paulo: Ma-
lheiros, 2001. ISBN
163 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p.
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Logo, pode-se identificar a soberania popular no decorrer do 
texto constitucional em que, está elencado desde o seu primeiro artigo 
ainda como fundamentos, e encontra-se logo no parágrafo único a afir-
mação que todo o poder emana do povo, podendo verificar a legitima-
ção desde o início da Constituição Federal.

Aristóteles em seu livro A Política, destacou a importância dos 
costumes de uma sociedade para o seu desenvolvimento tanto para que 
um governo seja democrático, quanto para que possa ser um bom gover-
no e satisfazer os anseios imprescindíveis à população, salientando que:

Cada Estado tem costumes que lhe são próprios, de que dependem 
sua conservação e até sua instituição. São os costumes democráti-
cos que fazem a democracia e os costumes oligárquicos que fazem 
a oligarquia. Quanto mais os costumes são bons, mais o governo 
também o é.164

Quando há ocorrência de dano aos direitos sociais, e estando os 
representantes envolvidos, causando grande insatisfação parte a população, 
ocasionalmente, ocorre um estopim, tendo em mente casos recentes é pos-
sível lembrar-se dos protestos como as Manifestações dos 20 centavos ou 
Jornadas de Junho165, que inicialmente se tratavam referente ao aumento 
de 20 centavos nas tarifas do transporte público, contudo, se alastrou com 
toda a insatisfação que permeia a população com: a corrupção política; os 
gastos públicos; o mau funcionamento dos serviços públicos essenciais; no 
momento em que foi visto a grande repressão ocasionando mortes e feridos 
a grande massa apoiou juntamente com os anteriormente chamados de re-
beldes, e que conseguiram o apoio da população166, dessa forma o protesto 
foi expandido e grande parte da coletividade participou das reivindicações, 
tendo como grande aliado, os meios informacionais como as redes sociais, 
que influenciaram a sociedade a participar das manifestações.

164 ARISTÓTELES. A Política. ed. 1. São Paulo: Martin Claret, 2006. p. 86.
165 CEI, Vitor; DANNER, Leno Francisco;OLIVEIRA, Marcus Vinicius Xavier;BORGES, 
Davi G. O que resta das Jornadas de junho. ed 1. Porto Alegre: Editora Fi, 2017. p. 37.
166 CEI, Vitor; DANNER, Leno Francisco;OLIVEIRA, Marcus Vinicius Xavier;BORGES, 
Davi G. O que resta das Jornadas de junho. ed 1. Porto Alegre: Editora Fi, 2017. p. 47.
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Pode-se observar a evolução dos indivíduos, destacando a pas-
sagem da era industrial para a era informacional, transição feita gra-
dativamente. Hoje, as informações são proliferadas rapidamente, resul-
tando em ônus aos usuários dos meios de comunicações mais diversos, 
se forem disseminadas informações de maneira rápida sem reconhecer 
sua veracidade ou propositalmente, denegrindo a imagem de outrem, 
do mesmo modo que, como por exemplo as “fake news” que utilizam de 
certa fragilidade de conhecimento para serem creditadas como verda-
deiras, bem como há o bônus, esse que a sociedade usufrui por possuir 
as informações rapidamente facilitando assim o meio de trabalho, de 
relação, de conhecimento.

É imprescindível o cuidado com o ônus dessa era que dispõe 
da rapidez informacional, como visto no final do ano de 2016, o The 
Oxford English Dictionary167 elegeu como palavra internacional do ano 
a “pós-verdade”, refletindo principalmente pelos acontecimentos turbu-
lentos na política do país, o dicionário apresenta como sua definição “re-
lativo a ou que denota circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos 
influentes na formação da opinião pública do que apelos à emoção e à 
crença pessoal”.168 É uma forma de avaliar como a verdade está sen-
do usada em debates políticos, ou mesmo pelas pessoas que a utilizam 
mesmo sem perceber, colocando seus preceitos pessoais acima de fatos 
contundentes, é fundamental que para o exercício pleno da democracia 
de excelência a não utilização da pós-verdade.

A pós-verdade e as fake news estão interligadas, enquanto a 
primeira refere-se ao momento em que a verdade já não tem a mesma 
relevância de antes, a segunda trata-se de notícias falsas veiculadas até 
mesmo em mídias sociais, portanto, verificando que fatos objetivos são 
menos influentes na opinião pública atual do que emoções e crenças 
pessoais, o campo se torna fértil para a disseminação de fake news.

167 WIKIPEDIA, Oxford Dictionary. Disponível em:
<https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary>.
168 BBC BRASIL, Como Trump e o Brexit ajudaram a cunhar a ‘palavra do ano’ escolhi-
da pelo dicionário Oxford. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacio-
nal-37998165>.
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A importância dos meios midiáticos para as manifestações 
ocorridas, são principalmente, o modo de convocar todos a se unirem 
em prol de uma melhoria, houveram outros protestos e vão continuar 
existindo, porque na democracia a sociedade tem seu direito de manifes-
tação assegurado. O Palácio do Planalto se pronunciou sobre as mani-
festações ocorridas no Brasil considerando-as como “força e a vitalidade 
de nossa democracia” 169, e assegurou que o governo tem que estar atento 
às reivindicações de seus eleitores.

Apesar das participações de parte da sociedade nos protestos 
que seguem a acontecer, ainda é possível notar certo desinteresse da po-
pulação no meio político brasileiro, o que acarreta em dificuldades para 
manter o governo, ou mesmo executar a democracia em forma de exce-
lência, porque esta necessita da plena participação do povo, não apenas 
com o voto (como participação obrigatória), mas também, no interesse 
no que está sendo feito pelos seus representantes.

Na democracia todos possuem a mesma forma de poder, por-
que o cada voto tem o mesmo peso para eleger um governante, indepen-
dentemente de classes sociais, Aristóteles explica que:

Sendo a democracia, como a oligarquia, capaz de conter diversos 
elementos, é preciso ter como certo que não há democracia numa 
nação onde poucos homens livres comandam um maior número de 
pessoas que não o são, como em Apologia, no mar Jônio, e em Tera, 
cidades em que, sem considerar a maioria, os cargos se concentravam 
nas mãos de um pequeno número de habitantes, mas todos nobres 
e de raízes muito antigas no lugar. Tampouco seria uma democracia 
se os ricos só fossem superiores pelo número, como ocorria antiga-
mente em Colofão, onde, antes da guerra dos lídios, a maior parte 
dos cidadãos possuía grandes heranças. Em contrapartida, trata-se 
de uma democracia quando os homens livres e pobres, forman-
do a maioria, são senhores do Estado, ao passo que há oligarquia 
quando governam os ricos e os mais nobres, embora inferiores em 
número. (grifo nosso)170

169 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-12/manifestacoes-
-demonstram-forca-da-democracia-diz-palacio-do-planalto> 04 de dez, de 2016.
170 ARISTÓTELES. A Política. ed. 1. São Paulo: Martin Claret, 2006. p. 112.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-12/manifestacoes-demonstram-forca-da-democracia-diz-palacio-do-planalto
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-12/manifestacoes-demonstram-forca-da-democracia-diz-palacio-do-planalto
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É irrefutável que, o exercício da democracia é de grande 
importância para o bom retorno dos anseios desejados pela sociedade, em 
prol de melhorias e também reivindicações, e que em vários momentos 
na legislação brasileira é reafirmada a soberania popular, porém, é 
importante ressaltar a importância da participação de forma correta e 
em benefício de toda a sociedade, para que as ferramentas midiáticas 
sejam aliadas da população, e não meios de manipulação da massa.

3 O futuro da democracia: influência das  ferramentas  
 midiáticas na democracia brasileira contemporânea

De fato, é necessária a organização de qualquer grupo de in-
divíduos com regras que regem a conduta dos demais, desde o cons-
titucionalismo primitivo é possível perceber essa primordialidade em 
sociedades antigas que possuíam seus valores intrínsecos (sendo assim 
suas normas fundamentais). Foi uma construção extensa e gradativa na 
evolução histórica da sociedade atual.

O Constitucionalismo pode ser compreendido sobre a pers-
pectiva jurídica, sociológica ou política, em que o Estado ao ser criado, 
deve ter suas normas e regras escritas em um documento que deve ter 
legitimidade para que tenha força de lei. Manoel Gonçalves define o 
Constitucionalismo como “[…] movimento político-jurídico que visa 
estabelecer governos moderados, com poderes limitados por uma cons-
tituição escrita.” 171 Tendo em vista disso, verifica-se mais uma breve 
função da constituição: 

Intimamente vinculada à função constitutiva está a da estabilização e 
racionalização de um determinado sistema de poder. A Constituição 
é um ponto firme, uma base coerente e racional para os titulares do 
poder político, que visam, mediante ela, dar estabilidade e continui-
dade à sua concepção da vida associada.172

171 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 18ª Ed. Sa-
raiva, 1990, o.7.
172 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco; Dicionário de 
Política. ed. 11. Brasília: Universidade de Brasília, 1983. p. 268.
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O constitucionalismo e a democracia possuem diferenças, con-
tudo, a que é ressaltada neste presente artigo é a forma específica que 
cada um entende em sua teoria o significado que é empregado a palavra 
liberdade, verifica-se assim que: para os constitucionalistas ela teria um 
significado jurídico falando em liberdades no plural, salientando para o 
indivíduo uma proteção aos seus direitos impondo assim ao Estado o 
dever de não impedir o exercício destes; contudo, os democratas priori-
zam a participação de toda a sociedade na formação do Estado, para que 
coincida com a vontade de todos, deste modo, ao obedecer às normas 
impostas pelo Estado estão obedecendo suas próprias normas.173

No decorrer das implantações das constituições no Brasil, 
pode-se verificar avanços, a diferença entre a de 1930 a de 1988 de-
monstra claramente isso, correspondendo a necessidade da população 
que se transformou com o tempo. Apesar das críticas em desfavor da 
Constituição Federal Brasileira de 1988, se faz necessário averiguar a 
premissa dessas afirmativas, como Bonavides sustenta:

A Constituição de 1988, ao revés do que dizem os seus inimigos, 
foi a melhor das Constituições brasileiras de todas as nossas épocas 
constitucionais. Onde ela mais avança é onde o Governo mais inten-
ta retrogradá-la. Como constituição dos direitos fundamentais e da 
proteção jurídica da Sociedade, combinando assim defesa do corpo 
social e tutela dos direitos subjetivos, ela fez nesse prisma judicial do 
regime significativo avanço.174

Umas das formas de proteção aos direitos fundamentais dos ci-
dadãos, tratava-se da instauração de cláusulas pétreas em seu rol, que são 
conceituadas como dispositivos constitucionais que não podem ser alte-
rados de forma alguma, nem mesmo por meio de emenda constitucio-
nal, que podem ser encontradas na Constituição Federal de 1988, artigo 
60, § 4º, que traz elencado respectivamente: (1) a forma federativa de 

173 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco; Dicionário de 
Política. ed. 11. Brasília: Universidade de Brasília, 1983. p. 367.
174 BONAVIDES, Paulo. A evolução constitucional no Brasil. Disponível em: <http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142000000300016>.
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Estado; (2) o voto direto, secreto, universal e periódico; (3) a separação 
de poderes; (4) os direitos e garantias individuais .175

Vale ressaltar os efeitos das “fake news” para a sociedade atual, 
nota-se que não somente no Brasil e na sua forma de Estado, como 
também em outros países, sendo considerada como uma ameaça à de-
mocracia, todavia, as notícias falsas obtêm grande repercussão, quando a 
sociedade não se encontra preparada para lidar com os meios midiáticos 
e as informações que lhe são dadas, portanto, é necessário que exista 
políticas públicas que incentivem e informem seus cidadãos dos efeitos 
que podem ocasionar a má utilização destas.

É inegável que, se faz necessário um entendimento sobre a 
democracia e sua vigência proposta na sociedade em que a mesma é 
exercida como forma de governo, não apenas pelos seus representantes, 
mas, principalmente pelo povo, tendo em vista, os detentores do poder. 
A relevância da participação se dá principalmente ao peso nas tomadas 
de decisões pleiteadas e pretendidas para o consenso maior. Verificando 
assim que no âmbito conceitual a democracia e o constitucionalismo, 
são facilmente divisíveis, seja pela sua história de evolução ou signifi-
cado, todavia, são defensoras dos direitos sociais do cidadão e os repre-
sentantes devem utilizar de todos os meios para representar seu povo e 
proporcionar a educação política e social.

Considerações Finais

Em decorrência de todo o exposto, o objetivo do presente 
artigo, é expor a importância de todas as premissas levantadas concer-
nentes aos direitos e garantias fundamentais asseguradas, existentes no 
Estado Democrático de Direito, como prevê a Constituição Federal 
Brasileira de 1988.

Vale ressaltar que, para o exercício correto da democracia ideal 
é fundamental a implementação de meios que incentivem a população 

175 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p.
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a exercer seu poder democrático de forma segura e sem influência de 
inverdades utilizadas para difamar ou atacar outros grupos e/ou pessoas, 
bem como a relevância da veracidade das informações. Esse debate deve 
ser fomentado de forma adequada, levando em consideração a necessi-
dade da proteção ao futuro da democracia.

Cabe destacar, que os elementos indispensáveis para que ocorra 
a comunicação sistêmica é a informação, contudo, essa informação deve 
ser verdadeira, que incentive aos cidadãos o interesse em integrar uma 
sociedade democrática e o porquê de sua participação ser essencial. É 
preciso que esteja claro que todas as decisões tomadas em uma demo-
cracia que representa seu povo, sejam para todos e não individualmente 
ou para alguns, nem tomadas em nome de emoções ou princípios pesso-
ais individuais contrapostos a fatos, como mencionado na pós-verdade e 
no que tange a fake news.
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O JUDICIÁRIO BRASILEIRO NA ERA DA 
CIBERDEMOCRACIA: A IMPORTÂNCIA 

DA COMUNICAÇÃO PARA O 
ACESSO À JUSTIÇA

Aparecida Luzia Alzira Zuin176

Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral177

Introdução

A importância do Poder Judiciário no cenário nacional prevista 
na estrutura constitucional do Brasil não parece percebida ou sentida 
pelos cidadãos, destinatários das suas decisões, na medida em que seus 
diversos órgãos têm a atuação severamente questionada, seja pela vari-
ável efetividade das decisões, seja pelo desconhecimento da forma de 
funcionamento, surgindo daí expressões pejorativas, tais como “caixa-
-preta do Judiciário”, “indústria do dano moral”, “loteria judicial”.

Essa visão é fruto do isolamento e do encastelamento do Poder 
Judiciário, distanciado historicamente do seu jurisdicionado. No entan-
to, faz parte da missão institucional a salvaguarda dos direitos e garantias 
fundamentais dos cidadãos previstos no art. 5º da Constituição Federal 
de 1988178, entre os quais, o próprio acesso à Justiça (inciso XXXV). Por 
isso, é preciso tornar o Poder Judiciário realmente acessível ao cidadão, 
principalmente fazendo-o entendido e, ao mesmo tempo, entendedor 
da linguagem da Justiça; afinal é difícil confiar em algo que não se co-

176 Docente do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional Interdisciplinar em Direi-
tos Humanos e Desenvolvimento da Justiça (DHJUS) e Programa de Pós-Graduação Mestrado 
Acadêmico em Educação . Universidade Federal de Rondônia ( UNIR). 
177 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional Interdisciplinar em Di-
reitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça (DHJUS).
178 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 5 out. 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/consti-
tuicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 09 jan. 2018.
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nhece, que não se entende porque se encontra longe da compreensão do 
cidadão leigo (aquele que não possui formação jurídica).

Inspirada em campanha levada a efeito pela Associação dos 
Magistrados Brasileiros179, no ano de 2005, e que propunha basicamen-
te a simplificação da linguagem jurídica utilizada nas decisões judiciais, 
a proposta desta pesquisa pretende ir além da evidente necessidade da 
simplificação de linguagem, para fazer chegar aos destinatários das de-
cisões judiciais a fácil compreensão da forma como o processo se desen-
volve e quais motivações embasam as decisões, o significado e alcance de 
tais decisões, utilizando de argumentação compreensível. Sem isso não 
há comunicação, que aqui é compreendida para além da informação; por 
isso, enquanto compartilhamento de informações, deve a linguagem ju-
rídica responder às reais necessidades dos cidadãos, pois muitas vezes se 
transforma em obstáculo para a compreensão do significado das próprias 
informações judiciais. Diante dessa constatação, cresce o clamor da socie-
dade pela postura dialógica do magistrado do século XXI com os demais 
atores do universo jurisdicional, e esse diálogo, alternando dois ou mais 
sujeitos, se desenvolve com boa vontade e compreensão recíproca.

A fim de trazer os enfoques acima introduzidos, a pesquisa de 
caráter qualitativo e de procedimento bibliográfico e documental baseia-
-se em Minayo180, para o qual: “A abordagem qualitativa aprofunda-se no 
mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não per-
ceptível e não captável em equações, médias e estatísticas”. Indicadores 
de desempenho de eficiência, eficácia, efetividade e qualidade, conceitos 
afetos à gestão, podem auxiliar no diagnóstico das dificuldades atuais e 
das ações adequadas ao aperfeiçoamento do sistema.

Assim é que a pesquisa que ora se esboça pretende descrever 
as dificuldades do jurisdicionado – usuário dos serviços judiciários – em 
acompanhar e entender o desenvolvimento e desfecho dos processos a 
ele afetos, pessoalmente.

179 AMB - Associação Brasileira de Magistrados. AMB promove palestra sobre Campanha 
Nacional pela Simplificação da Linguagem Jurídica. In: AMB – Associação Brasileira de 
Magistrados, ago. 2005. Disponível em: <http://www.amb.com.br/amb-promove-palestra-so-
bre-campanha-nacional-pela-simplificacao-da-linguagem-juridica/>. Acesso em: 07 jun. 2017.
180 MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 
18 ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 
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2 O sentido do acesso à justiça

O ensaio desenvolvido por Capelletti e Garth181, no âmbito do 
Projeto Florença, representou um marco no estudo do acesso à Justiça, 
enquanto mecanismo de equalização de oportunidades aos cidadãos 
de reivindicar direitos e resolver litígios junto aos sistemas jurídicos. O 
questionamento inicial que se coloca é de como, a que preço e em bene-
fício de quem esses sistemas funcionam.

Enfoca, basicamente, o aspecto quantitativo de facilitação ao 
maior número de pessoas da possibilidade de obter de um juiz decisão 
exequível. Mas esta oferta formal de mecanismos estatais de resolução 
de conflitos não se resume à simples instalação de unidades de jurisdi-
ção, eis que não basta acesso formal ao sistema judicial, mas oferecer 
também opções adequadas de solução ao litígio instaurado, sem o que se 
perde qualquer sentido em acessar esse sistema.

Qual o sentido, então, para que as pessoas reivindiquem direi-
tos em um sistema de Justiça? Inicialmente, há de se considerar que a 
Justiça, enquanto órgão do Estado, desempenha a função de dar a últi-
ma palavra sobre os conflitos que afloram do convívio social, e que têm 
como personagens indivíduos, entidades privadas e os próprios órgãos 
públicos. Por isso, a busca da jurisdição, como primeira opção para a 
resolução de conflitos, inverte a lógica da própria natureza do sistema 
concebido para representar a última salvaguarda de cidadania no Estado 
Democrático de Direito, o que se justifica também por oferecer evi-
dentes limitações como instância para as tão almejadas transformações 
políticas e sociais. A primeira constatação é de que o sistema de Justiça 
não pode ser considerado instrumento ordinário de cumprimento das 
promessas constitucionais, daí que sua atuação somente se justifica pelo 
efetivo interesse de agir diante do exaurimento das alternativas à com-
posição de conflitos. A jurisdição deve, pois, significar uma ultima ratio 
na reivindicação dos direitos sob pena de desembocar numa judiciali-
zação da vida social, banalizando o direito de ação e comprometendo a 
própria higidez do sistema.

181 CAPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Fabris, 1988.
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Ultrapassada essa primeira condição para o exercício do direito 
de ação, especificamente no âmbito do processo civil, que é a neces-
sidade, torna-se imprescindível o efetivo acesso à Justiça, respeitando 
as garantias fundamentais ao julgamento imparcial como resultado do 
contraditório, e isso implica o direito do cidadão a ter sua demanda 
analisada por um magistrado independente, que não tenha nenhum in-
teresse ou motivação além de proferir a decisão mais adequada ao final 
do procedimento, com ampla possibilidade de apresentar argumentos e 
produzir provas. Esses fatores parecem estruturar um sistema jurídico 
com igualdade de oportunidades a todos perante a lei. A segunda pers-
pectiva seria, pois, da isonomia.

Prosseguindo na identificação de significado para o acesso à 
Justiça, a eficácia das decisões, que compreende o aspecto da duração 
razoável do processo, pode ser resumida como utilidade plena do pro-
vimento jurisdicional esperado, desafio de considerável magnitude para 
qualquer sistema jurídico, e que estão relacionados ao princípio consti-
tucional da eficiência dos serviços públicos, o qual preconiza a otimiza-
ção dos benefícios obtidos com os recursos disponíveis.

Enquanto a eficácia estaria ligada ao alcance dos resultados 
esperados, a eficiência estaria relacionada à equação entre recursos em-
pregados e resultados obtidos. A efetividade, por sua vez, se revelaria na 
conjugação de eficácia com eficiência. Por último, a qualidade poderia 
ser mensurada com a proporção entre o total de provimentos judiciais 
emitidos e aqueles provimentos sem inconformidades, como nas hipó-
teses de embargos de declaração. Decisões judiciais de qualidade, efe-
tivas, são objetivos comuns aos jurisdicionados e aos responsáveis pelos 
serviços jurisdicionais, o que não se concebe sem uma simplificação do 
direito, objetivo ressaltado por Capelletti e Garth182, tornando o direito 
mais compreensível e, consequentemente, mais acessível ao cidadão co-
mum. Tornar compreensível o sistema jurídico de que se vale o cidadão 
para buscar direitos, a simplificação da linguagem e do processo comu-
nicacional, além de ensejar um resultado mais adequado e congruente 

182 CAPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Fabris, 1988.
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ao que se pede, e, portanto, também compreendido na noção de decisão 
judicial de qualidade e efetiva, empresta legitimidade ao procedimento 
jurisdicional na medida em que dá clareza, joga luzes sobre aquilo que 
se desenvolve no âmbito do processo judicial, as motivações e razões de 
decidir a justificar o desfecho de um litígio.

Simplificar a linguagem para a interação entre os diferentes 
agentes processuais tendo como referência o jurisdicionado é dar ao 
jurisdicionado o sentido para o processo, e o papel que o magistrado 
desenvolve na condução do processo lhe confere a responsabilidade por 
uma atuação proativa em favor da consecução desse objetivo, o que, por 
sua vez, pode representar uma oportunidade de conquistar credibilidade. 

Na visão da pesquisadora Rachel Botsman183, deixamos de 
confiar nas instituições para confiar nas pessoas com as quais nos iden-
tificamos, pelo que a confiança, a reputação de que usufruímos, surge 
como uma poderosa “moeda” neste limiar do século XXI. Só consegui-
mos confiar no que entendemos e, portanto, extrair coerência a partir da 
compreensão do funcionamento do sistema judicial e dos argumentos 
e motivações dos atores processuais, é pressuposto para que esse me-
canismo de resolução de conflitos passe a fazer sentido para qualquer 
indivíduo, o que vai permitir o estabelecimento de um novo paradigma 
de confiança.

3 A linguagem jurídica como proposta de acesso à justiça

A linguagem jurídica compreendida como a proposta de so-
luções para as dificuldades de acesso e humanização da Justiça propõe 
identificar entraves a tornar a atuação da Justiça efetivamente acessível 
aos seus usuários, entre os quais, as populações de baixa renda e esco-
laridade, porque são elas as mais prejudicadas e/ou afetadas pela falta 
de compreensão nos processos comunicacionais no âmbito jurisdicional.

183 BOTSMAN, Rachel. Paramos de confiar em instituições e começamos a confiar em 
estranhos. In: TED Conferences LCC. TEDSummit, 2016. Disponível em: <https://www.
ted.com/talks/rachel_botsman_we_ve_stopped_trusting_institutions_and_started_trusting_
strangers?language=pt-br#t-32693>. Acesso em: 07 jun. 2017.
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Converter o aparelhamento judicial em acessível significa ga-
rantir acesso fácil, que se pode alcançar, inteligível, compreensível por 
qualquer um do povo. Segundo o relatório Índice de Confiança na 
Justiça, divulgado semestralmente pela Escola de Direito da Fundação 
Getulio Vargas - FGV184:

Uma questão que afeta profundamente o desenvolvimento econômico 
e social de um país é a capacidade do Judiciário de se apresentar como 
instância legítima na solução de conflitos que surgem no ambiente 
social, empresarial e econômico. Uma das formas de se medir essa 
legitimidade é através das motivações que levam os cidadãos a utilizar 
(ou não) o Judiciário e a confiar (ou não) nele, em termos de eficiência 
(celeridade), capacidade de resposta (competência), imparcialidade, 
honestidade e acesso (facilidade de uso e custos).

O último relatório divulgado, relativo ao primeiro semestre de 
2016, concluiu que o índice de confiança da população na Justiça é de 
apenas 29%, o que se revela preocupante, pois o índice de desconfiança é 
de 71%. Apesar das reformas introduzidas na estrutura de funcionamen-
to do Poder Judiciário, e, em especial, através da Emenda Constitucional 
nº 45/2004185, a qual criou o Conselho Externo do Judiciário na figura 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com a missão basicamente de 
controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o 
cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, o que representou al-
guma evolução no diagnóstico do funcionamento do Poder Judiciário, 
não parece que o usuário final tenha percebido mudanças significati-
vas na atuação dos Tribunais em seu favor, o que evoca a urgência da 
necessidade de desenvolvimento de estratégias de real aproximação do 
Poder Judiciário dos destinatários de suas decisões, contribuindo para 
a efetividade destas e a legitimação social do Poder Judiciário. É nessa 

184 FGV – Fundação Getulio Vargas. ICJBrasil – Índice de Confiança na Justiça Brasileira, 
2016. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17204>. Acesso em: 
07 jun. 2017.
185 BRASIL. Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 31 dez. 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/cons-
tituicao/emendas/emc/emc45.htm>. Acesso em: 09 jan. 2018.
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perspectiva que a proposta desse artigo se orienta no sentido de auxiliar 
no mapeamento dos usuários, na identificação de suas dificuldades de 
compreensão do processo e sua relação com a atual crise de credibilidade 
do Poder Judiciário.

A confiança, cujas bases sofreram tantas transformações ao 
longo da história da humanidade, continua sendo fator primordial no 
desenvolvimento social e econômico das nações. Exemplo disso é o prin-
cípio da boa-fé, manifestado pelo Código Civil (Lei nº 10.406/2002), 
em seu art. 113: “Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a 
boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.

Conforme definição de Carlos Roberto Gonçalves186, sobre o 
artigo em comento:

Deve o intérprete presumir que os contratantes procedem com le-
aldade e que tanto a proposta quanto a aceitação foram formuladas 
dentro do que podiam e deviam eles entender razoável, segundo a 
regra da boa-fé. Esta, portanto, se presume; a má-fé, ao contrário, 
deve ser provada.

O princípio da boa-fé não apenas rege os negócios jurídicos, 
nas relações de Direito Privado, como se encontra presente também nas 
relações entre o Estado e o jurisdicionado, em simbiose com o princípio 
e as normas do pacta sunt servanda (obrigatoriedade dos contratos).

Desse modo, é dever do Estado fazer jus à confiança que dele 
espera o jurisdicionado, promovendo, ademais, acesso à Justiça, como 
prerrogativa fundamental do cidadão (art. 5º, XXXV, da CF), o qual en-
contra óbice em uma linguagem exclusivista e incompreensível ao leigo, 
o chamado “juridiquês”.

4 Cenário da jurisdição na sociedade  contemporânea

A sociedade tecnológica em que vive expressiva porção da po-
pulação mundial, rotulada de pós-modernidade, onde prevalece o indi-
vidualismo, o consumismo e a superficialidade das relações, tem pro-

186 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil: Parte Geral. Vol. I. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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duzido pessoas mais ricas e uma vida mais pobre (Stroud187) e, nesse 
contexto, os juízes são chamados a deliberar cada vez mais sobre diversas 
e banais questões e controvérsias tão inerentes ao convívio social. Ao 
lado das reivindicações por direitos fundamentais, como saúde, moradia 
e educação, transita pelo sistema judiciário uma infinidade de trivialida-
des das quais não se pode esquivar, diante da inafastabilidade da jurisdi-
ção, pretensão do Estado-Juiz de dar respostas a toda e qualquer preten-
são que lhe é trazida, por mais absurda que seja, exigindo considerável 
mobilização de recursos materiais e humanos da máquina jurisdicional 
para atender a demandas sazonais, ao sabor do mercado de judicializa-
ção das práticas sociais.

Esse modelo de sociedade é pautado por uma democracia li-
beral de consumo, sendo tal consumo de bens cada vez mais descartá-
veis, o que produz significativa parte dos litígios que aportam ao Poder 
Judiciário diariamente, de forma que a produção e circulação em massa 
de bens e serviços enseja uma demanda em massa de processos deriva-
dos do Direito Consumerista, e daí a apropriada terminologia utilizada 
pelo Ministro Sidnei Beneti188, da existência de uma espécie de “jurisdi-
ção de massa”, justamente para lidar com esses processos.

Por isso a criação de práticas para responder a esse imenso 
estoque de pretensões que passam pelo Judiciário, produto do acesso 
quantitativo à Justiça sem a devida responsabilização pelo ajuizamento 
de lides temerárias. Ainda quando legítimo interesse vem desaguar no 
Poder Judiciário, razões de conveniência mercadológica transformam 
lides de natureza claramente coletiva, que poderiam beneficiar conside-
rável contingente de pessoas, otimizando tempo e recursos financeiros, 
em milhares de ações fracionadas nas diversas unidades judiciárias de 
competência similar. Deste estado de coisas, a impressão do jurisdicio-

187 STROUD, Barry. “Pessoas estão mais ricas, mas a vida hoje é mais pobre”, diz filósofo. 
LUCENA, Eleonora de. Folha de S.Paulo. 09 dez. 2014. Campos do Jordão; UOL, 2014. Dispo-
nível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/12/1559430-superficialidade-da-vi-
da-atual.shtml>. Acesso em: 07 ago. 2017.
188 BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ministro Sidnei Beneti, do STJ, profere 
palestra na Unidade Raja. In: JusBrasil, 2015. Disponível em: <https://tj-mg.jusbrasil.com.br/
noticias/166623628/ministro-sidnei-beneti-do-stj-profere-palestra-na-unidade-raja>. Acesso 
em: 07 jun. 2017.
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nado é a de que o Judiciário passou a representar uma engrenagem a 
mais do mercado de consumo de bens e serviços, na medida em que 
de um lado produz estatísticas de considerável volume de produção de 
decisões, marcando posição da sua importância e da necessidade de cada 
vez mais aumentar sua estrutura e recursos destinados, e de outro, à pro-
fusão de decisões em ações condenatórias individuais, tem significado 
um simples adicional de valor já incorporado nas planilhas de composi-
ção dos custos de produção das empresas.

Assim, o Judiciário transformou-se em simples “custo adicio-
nal de produção”, em vez de agente de transformação social. Não se 
identifica qualquer modificação substancial de práticas mercadológicas 
decorrente da intervenção do Estado-Juiz em ações individuais, e nem 
esse é o seu papel, mas na medida em que a pesada estrutura da máqui-
na jurisdicional consome boa parte de seus recursos com esse tipo de 
demanda, se compromete gravemente a possibilidade de enfrentamen-
to tempestivo e adequado das chamadas “ações artesanais”, aquelas que 
exigem especial atenção e cuidado pelas peculiaridades, pela repercussão 
social e importância.

A função que o sistema judiciário desempenha no Brasil con-
tinua sendo fortemente questionada, uma vez que, de maneira geral, 
não consegue entregar uma prestação jurisdicional em tempo razoável 
e eficaz. Não há, pois, dúvida de que o momento deve ser de profunda 
reflexão e diálogo com a sociedade, porém, o primeiro obstáculo que se 
coloca para juízes é a falta de capacidade de se comunicar, principal-
mente dentro do processo, o qual por falta da capacidade de demonstrar 
sentido na sua atuação, muitas vezes não se faz entendido por aquele que 
deveria ser o foco da sua atuação: o cidadão.

5 Os limites da atuação jurisdicional

O início do século XX assistiu ao triunfo da teoria positivista 
como forma de aplicar o direito, em contraposição ao Jusnaturalismo, e 
assim, procurando conferir segurança na interpretação das normas fe-
chadas claramente de acordo com seus enunciados e termos. Ocorre 
que essa aparente simplificação no processo decisório, diante da impos-
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sibilidade de a lei tratar de todas as circunstâncias possíveis de ocorrer 
nas relações sociais, dá origem aos chamados casos difíceis, e, para estes, 
que não são poucos, haveria uma multiplicidade de respostas possíveis e 
adequadas ao aplicador do direito, e algo que deveria trazer segurança, 
termina justificando o arbítrio. 

Utilizado para justificar sistemas totalitários, uma vez que ex-
cluía as justificações morais da argumentação jurídica, e diante da in-
completude e falibilidade da lei, que na prática traz graves limitações 
em se adequar ao caso concreto e assim produzir justiça, o positivismo 
defendido por Kelsen189, com sua teoria pura do direito, e por Hart190, 
com a sua discricionariedade judicial, encontrou críticos também de alto 
nível intelectual, entre os quais destaca-se Ronald Dworkin191, ícone do 
Pós-Positivismo e criador da teoria do direito como integridade, o qual 
não aceita o momento interpretativo como mero ato de vontade, como 
preconizam os positivistas, defendendo uma prática argumentativa ca-
paz de produzir a única resposta correta.

Dworkin, na sua concepção pós-positivista da Justiça, defende 
uma mudança de postura dos juízes, inspirando-se metaforicamente em 
Hércules, herói da mitologia grega, e assim dotado de sabedoria e paci-
ência sobre-humanas, esse magistrado filósofo reuniria condições para 
resolver os casos difíceis, conjugando a análise dos princípios aplicados 
ao caso, os precedentes e uma análise completa da legislação. O juiz 
Hércules carrega sobre os ombros o peso das reformas sociais, e por isso, 
assume feições assistencialistas e ativistas. Aqui o direito não se resume 
a um sistema de regras, mas compreende um “conceito interpretativo” 
que pressupõe consenso inicial da comunidade que o estabelece. Existe 
certa confusão ao se discutir a obra de Dworkin no sentido de que o re-
conhecimento da importância dos princípios, para alguns se traduz em 
uma ilimitada capacidade criativa do intérprete, aplicando os princípios 
e regras com base na sua perspectiva pessoal. No entanto, adverte Luiz 

189 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
190 HART, Herbert. O Conceito de Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
191 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
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Flavio Gomes192:

O processo hermenêutico resta agora muito mais complexo, mas isso 
não constitui álibi para arbitrariedades judiciais. Não há de se falar 
em liberdade extranormativa ou metajurídica do juiz. Sua referência 
continua sendo a lei, desde que juridicamente legítima, constitucio-
nal e convencional. Obedecer a lei – democraticamente elaborada e 
ao final aprovada – é exercício legítimo e impositivo ao juiz, que não 
se transforme em positivista e, consequentemente, em figura incapaz 
ou proibida de interpretar. Porém, esse exercício de aplicação da lei 
deve ser levado a cabo quando, antes, se verificou ser aquela legítima, 
constitucional e convencional.

Nessa linha de modelos figurativos da atuação do juiz, François 
Ost193, a partir da terminologia adotada por Dworkin, identificou três 
categorias:

O “juiz Júpiter”, um magistrado que está adstrito à pirâmide de 
normas, não exercendo qualquer juízo valorativo da legitimidade 
da norma ou de circunstâncias extrajurídicas que permeiam a lide; 
o “juiz Hércules”, ativista e assistencialista típico do Estado Social 
do século XX; e, finalmente, o “juiz Hermes”, que respeita o caráter 
hermenêutico do juízo jurídico, e não se limita nem à improvisação 
casuísta decorrente do fato concreto nem à simples observância do 
direito objetivo posto, com a capacidade de sopesar as diversas fontes 
do direito vigente, organizando-as em forma de rede.

Não parece difícil identificar problemas nesses dois modelos 
opostos de juiz, o Júpiter positivista legalista de um lado e o Hércules 
neoconstitucionalista, pois ambos se mostram disfuncionais para cum-
prir o papel que a Constituição lhes impõe.

Diante, pois, do questionamento se o juiz deve julgar os casos 
concretos: a) somente de acordo com a lei; b) somente com base naqui-

192 GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O juiz e o direito: O método 
dialógico e a magistratura na pós-modernidade. Salvador: Jus Podivm, 2016. 
193 OST, François. Júpiter, Hércules, Hermes: tres modelos de juez. Buenos Aires: Acade-
mia - Revista sobre Enseñanza del derecho, 2007. Disponível em: <http://www.derecho.uba.ar/
publicaciones/rev_academia/revistas/08/jupiter-hercules-hermes-tres-modelos-de-juez.pdf>. 
Acesso em: 07 jun. 2017.
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lo que ele considera justo, promovendo as reformas sociais necessárias; 
c) ou de acordo com todo o ordenamento jurídico vigente, inclusive 
constitucional e convencional... parece não subsistir dificuldade de che-
gar ao modelo de juiz hermesiano como aquele mais bem ancorado no 
conjunto de regras e valores de uma sociedade, incluindo a proteção aos 
direitos humanos e, por isso mesmo, qualificado para merecer a confian-
ça do jurisdicionado.

5.1 Acesso à Justiça e Cidadania

Pela importância do acesso à Justiça na construção da cidadania, 
o assunto não pode ficar restrito à abordagem quantitativa da existência 
de número de postos de recepção de reivindicações por direitos. As portas 
de entrada devem oferecer também uma saída útil e adequada sob pena de 
o cidadão não encontrar sentido em ingressar no sistema judicial. O exer-
cício da jurisdição e a função de dizer o direito não podem ser considera-
dos como ato de vontade, sujeitos ao solipsismo judicial e à consciência do 
julgador. Isso desemboca no decisionismo judicial e, consequentemente, 
no arbítrio, o que traz consigo, evidentemente, a perda da confiança no 
sistema como um todo e torna sem sentido valer-se desse sistema.

Não se justifica que o magistrado, advogados e promotores, de-
batam, no curso do processo, os direitos das partes em linguagem her-
mética e inacessível, reservada a iniciados, enquanto o titular do direito 
simplesmente não entende o que está acontecendo. Pode-se dizer que 
tornar o processo acessível às partes, e a atuação estatal transparente, 
revela-se mesmo como deveres éticos do magistrado, conforme se ex-
trai em especial dos artigos 10, 11 e 22, parágrafo único do Código de 
Ética da Magistratura Nacional194, elaborado pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ).

Se, por um lado, o Poder Judiciário mostra-se cada vez mais 
presente no cenário cotidiano, político, social e econômico em nosso 

194 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Código de Ética da Magistratura Nacional, 
2008. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/publicacoes/codigo-de-etica-da-magistratura>. 
Acesso em: 07 jun. 2017.

http://www.cnj.jus.br/publicacoes/codigo-de-etica-da-magistratura
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país, demandando a necessidade de se conhecer de que forma acontece 
a sua atividade-fim, de receber os conflitos de interesses, processá-los, 
entregar a solução e fazê-la efetiva, ignora-se, por outro lado, qual a 
condição concreta do jurisdicionado de acompanhar e entender os pro-
cessos judiciais de natureza cível em que figure como parte, uma vez que 
o formalismo, o uso de linguagem jurídica excessivamente rebuscada 
que ultrapassa o tecnicismo, a obrigatória representação por profissional 
habilitado para a postulação em juízo, mostram-se como fatores que 
dificultam um pleno acesso à Justiça. Para aferir o real cumprimento 
do preceito, não se pode restringir o alcance ao dispositivo constitucio-
nal do artigo 5º, Inciso XXXV, quando refere que “a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” 195. Tal dispositivo 
aparentemente remete ao simples direito de ingressar em juízo, enquan-
to a verdadeira abrangência do acesso à Justiça indica a garantia de que 
os indivíduos possam demandar e defender-se de modo adequado em 
juízo, isto é, ter acesso efetivo a um processo justo. Demandar e defen-
der-se adequadamente implica conhecer suficientemente o processo e o 
procedimento pertinentes, o que não ocorre se estes estiverem ocultados 
por uma linguagem elitista.

Dessa forma, como expressão de confiança e boa-fé na solução 
das demandas sobre seus interesses, justo se faz que o cidadão compre-
enda o que se passa na audiência, o que as outras pontas do elo jurídico 
estão discutindo sobre os interesses da parte leiga, sem a necessidade de 
precisar sempre que se traduza. Assim, o cidadão passará a confiar no 
seu patrono, no juiz e na Justiça, discernindo no mesmo momento os 
detalhes que levaram ao resultado da demanda.

Por derradeiro, a simplificação da linguagem mostra-se neces-
sária, como visto, à eficiência e celeridade da administração da Justiça, 
reduzindo os “travamentos”, as prescrições e a morosidade das soluções 
das demandas, que colocam em xeque a confiabilidade do Estado-Juiz 
perante o jurisdicionado. 

195 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 5 out. 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/consti-
tuicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 09 jan. 2018.
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6 Expectativas sociais da atuação dos juízes: falando com  
 os cidadãos

E qual a expectativa da sociedade acerca do papel a ser desem-
penhado pelo juiz nesse cenário, enquanto garantidor de tantos signi-
ficativos avanços contemplados na Carta Constitucional e ao mesmo 
tempo gestor de processos em massa?

De início não há como ignorar o gigantismo da máquina bu-
rocrática judicial brasileira, mais de 90 tribunais espalhados por todo o 
território nacional e divididos em diversas especialidades, demandando 
cada vez mais recursos para levar a Justiça a todos os rincões do País, 
mas que apesar dessa aparente facilitação do acesso à Justiça, acesso este 
meramente quantitativo, isso não se traduz em confiança e credibili-
dade nos serviços prestados aos jurisdicionados, quer pela demora na 
tramitação dos processos, quer pelas dificuldades na executividade dos 
títulos judiciais, responsabilidade também atribuída ao Poder Judiciário 
no Brasil, tornando intermináveis muitos processos, quer pela incom-
preensão do que acontece no desenvolvimento de uma ação judicial ante 
a utilização de uma linguagem jurídica hermética, destinada exclusiva-
mente a iniciados.

Enquanto agente político representando o poder estatal, o 
magistrado atua basicamente intervindo em litígios, em disputas por 
liberdade, por bens e, em última análise, também por poder. O que se 
questiona é quais os parâmetros, critérios e limites dessa atuação judi-
cial neste início de século XXI, era da informação e da “geração z”. Em 
que medida um juiz deve personificar as garantias constitucionais que a 
cidadania tanto reivindica? Esses poderes compreenderiam alguma for-
ma de discricionariedade judicial? O juiz poderia moldar o resultado 
de uma decisão a partir de convicções políticas e morais pessoais, do 
seu senso subjetivo de Justiça e somente depois buscar os fundamentos 
legais para embasar uma decisão?

As respostas a esses questionamentos mostram-se de espe-
cial importância para definir os contornos apropriados ao exercício da 
função jurisdicional, de forma que o magistrado seja identificado como 
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agente efetivamente garantidor dos direitos e garantias fundamentais, 
digno da confiança da sociedade.

Apesar de consistente doutrina e jurisprudência a respeito do 
livre convencimento motivado do julgador, fica difícil entender como 
decisões contraditórias sobre a mesma matéria podem ser consideradas 
ambas adequadas e constitucionalmente corretas. A coerência das tutelas 
jurisdicionais para casos que não apresentem traços distintos é elemento 
legitimador da atuação do Estado-Juiz como “pacificador” de conflitos e, 
portanto, de assimilação e reconhecimento da autoridade. Neste ponto, 
o professor Lenio Streck196 tem representado, na doutrina nacional, uma 
voz dissonante e inconformada com essa majoritária corrente, a qual de-
nomina de “discricionariedade positivista”, apontando como alternativa 
para a integridade interpretativa do Direito, os conceitos de “correção 
da interpretação” de Gadamer197 e ainda a tese da “resposta correta” de 
Dworkin198. Esta única resposta adequada que cada lide reclama não 
pode ser construída a partir de uma escolha baseada em preferências 
políticas ou morais próprias do julgador, mas necessariamente a partir 
de um processo hermenêutico que considere principalmente a compati-
bilidade vertical da lei com a Constituição e os tratados internacionais, 
especialmente os de direitos humanos. A Constituição, pois, não é o que 
os juízes dizem que ela é, já que estes não estão autorizados a dizer o que 
uma norma não diz, e assim retirar dessa interpretação um sentido que 
só eles entendem como correto, segundo a própria ideologia.

Além disso, o próprio linguajar característico do ambiente fo-
rense constitui-se em forte obstáculo ao efetivo alcance do coração do 
peticionante, uma vez que não é por ele inteligível, afastando a Justiça 
do Direito. Conforme ilustrado por Santana199:

Nem todos sabem que cabente é o devido a cada herdeiro; que de cujus 
é a pessoa falecida; jacente é a herança abandonada; premoriência é 

196 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2010.
197 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método. Traços fundamentais de uma hermenêu-
tica filosófica. 4 ed. Petrópolis: Vozes, 2002.
198 DWORKIN, Ronald. Op. cit. 
199 SANTANA, Samene Batista Pereira. A linguagem jurídica como obstáculo ao acesso à 



228 

a morte de uma pessoa antes da outra, e todos estes termos estão na 
fundamentação de Vossa nunca circunducta, ou melhor, nunca desmo-
tivada e, por isso, jamais nula decisão. Conquanto a pesquisa nos deu 
os sinônimos, ainda que aproximados, o problema está no conjunto 
ininteligível para as pessoas comuns.

Prossegue a mencionada pesquisadora, fazendo interessan-
te análise dessa “segregação” entre os detentores do saber jurídico e 
os cidadãos comuns, gerada pela linguagem inacessível, que cria um 
“elitismo” do poder dominante em relação aos interesses do jurisdi-
cionado. Este seria o “poder simbólico”, gerado pelo excessivo rebus-
camento da linguagem:

Não há como falar em “poder simbólico” sem mencionar Pierre 
Bourdieu, que em sua obra vislumbrou o direito e a linguagem ju-
rídica como uma forma de manifestação de poder e constatou que 
simples limitações às diversas formas de interpretação jurídica re-
presentam, por si só, forma de controle social (SANTANA, 2012).

Ao se afastar do povo, a linguagem cria uma barreira de isola-
mento perniciosa à administração eficaz da Justiça:

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (à época), Edson Vidigal, 
afirma que “o juridiquês” é como latim em missa: acoberta um misté-
rio que amplia a distância entre a fé e o fiel; do mesmo modo, entre 
o cidadão e a lei. Quanto mais complicada a linguagem, mais poder, 
porque menos gente entende. Para ele, “as decisões têm de ser acessí-
veis em todos os sentidos, inclusive no linguajar”. Para Sérgio Renault, 
secretário da Reforma do Judiciário (à época), o exagero de linguajar 
“é uma forma de proteção, que afasta as pessoas da Justiça, faz com que 
o Judiciário fique inacessível e tem a ver com a preservação do mono-
pólio do conhecimento. Intimida, distancia’. Para ele, ‘a modernização 
também passa pela língua”. (SANTANA, 2012)

Justiça. Uma análise sobre o que é o Direito engajado na dialética social e a consequente des-
razão de utilizar a linguagem jurídica como barreira entre a sociedade e o Direito/Justiça. In: 
Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 105, out 2012. Disponível em: <http://www.ambito-juri-
dico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12316>. Acesso em: 08 jan. 2018.

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12316
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12316
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Dessa forma, a legítima prestação jurisdicional deve atentar 
para as necessidades das partes demandantes (cidadãos leigos), aproxi-
mando-se destas ao tornar-se mais acessível e humana.

Ademais, o excessivo rebuscamento do “juridiquês” causa equívo-
cos na prestação jurisdicional, uma vez que torna o texto obscuro e prolixo. 
Isto, quando em uma sentença, muitas vezes enseja o pedido de esclareci-
mentos ou embargos de declaração por parte dos advogados, o que deixa 
a Justiça ainda mais morosa e atrasa a entrega da resolução das demandas. 
Em um exemplo concreto de erro mencionado pela pesquisadora:

(...) diz respeito à expressão “citem-se (ou cite-se) como requerido”. 
Numa ação popular, o juiz despachou: “Citem-se como requerido”. 
A Secretaria citou por oficial quem deveria ser citado por edital e 
vice-versa. Foi aquela confusão. Tudo porque o autor requereu a ci-
tação de forma errada. Resultado: três agravos de instrumento, três 
mandados de segurança, uma correição e muito serviço perdido. 
Segundo Vilanova (2009d), logicamente nada disso teria ocorrido 
se o juiz tivesse explicado objetivamente como a citação de cada réu 
deveria ser efetuada. (SANTANA, 2012)

Eis, portanto, como a linguagem jurídica praticada tradicio-
nalmente pelos operadores do Direito constitui-se em óbice à efetiva 
aplicação da Justiça e fere a confiança que o cidadão comum espera 
encontrar nas instituições judiciárias. 

7 Propostas de simplificação da linguagem jurídica: o projeto  
 de lei nº 7.448-A/2006

É nesse contexto que exsurge o Projeto de Lei nº 
7.448-A/2006200, que altera o art. 458 da Lei nº 5.869/1973 (Código de 
Processo Civil) 201, em seu inciso IV e parágrafos. Ocorre que o projeto 

200  BRASIL. Projeto de Lei nº 7.448-A/2006. Altera o artigo 458 da Lei n° 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/propo-
sicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=333090>. Acesso em: 09 jan. 2018.
201 BRASIL. Lei nº 5.869 de 11 de janeiro de 1975. Institui o Código de Processo Civil. 
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ainda está em trâmite, ao passo em que assistimos à substituição dos 
códigos processuais, tendo sido promulgada a Lei nº 13.105/2015202. 
Assim, a proposição foi arquivada.

Entretanto, antes, teve aprovação unânime pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), tendo constituído um 
importante passo para a simplificação da linguagem jurídica, conforme 
análise que passamos a tecer sobre seus dispositivos.

O art. 458 da Lei nº 5.869/1973 dispunha sobre os requisitos 
essenciais da sentença e possuía apenas três incisos e foi reproduzido no 
atual art. 489 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). 
Cabe destaque para o § 3º do dispositivo em vigor, o qual estabelece que 
“a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus 
elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

O projeto propunha a inserção de um quarto inciso, bem como 
a transformação do parágrafo único em quatro novos parágrafos, objeti-
vando a tornar mais clara a linguagem empregada na sentença.

Determinava o referido inciso IV que a reprodução do disposi-
tivo da sentença devia vir apresentada

[...] em linguagem coloquial, sem a utilização de termos exclusivos 
da linguagem técnico-jurídica e acrescida das considerações que 
a autoridade judicial entender necessárias, de modo que a presta-
ção jurisdicional possa ser plenamente compreendida por qualquer 
pessoa do povo.

Note-se que a ideia transmitida é a de tornar acessível a qual-
quer pessoa do povo os textos das sentenças. Ou seja, alcançar inclusive 
as pessoas que atualmente encontram maior dificuldade em acessar o 
Poder Judiciário por meio da sua “língua”: aquelas com baixo nível de 
escolaridade e renda. Estas encontram-se impedidas de exercer seu ple-

Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 jan. 1973. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/L5869.htm>. Acesso em: 09 jan. 2018.
202 BRASIL. Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 09 jan. 2018.
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no direito de acesso pelo excessivo rebuscamento do vernáculo, o qual, 
como demonstrado, causa embaraços até mesmo entre os próprios ope-
radores do Direito, conhecedores dos “mistérios” da língua e detento-
res do “poder simbólico” que aparta e separa as pessoas em duas castas 
distintas: a “elite” e o cidadão comum do povo, a quem a Justiça deve 
entregar a maioria das decisões.

Dessa forma, o inciso erigia como um dos requisitos essenciais 
da sentença a reprodução desta em linguagem coloquial, informal, diri-
gindo-se a todos os cidadãos, sem distinção. O mérito da redação desse 
dispositivo estava na aplicação de dois direitos fundamentais: o acesso 
à Justiça e a isonomia, uma vez que, aberta a linguagem à intelecção de 
todos indistintamente, deixa-se de fazer discriminação entre o cidadão 
erudito e o cidadão com pouca escolaridade; entre o cidadão formado 
em direito e o cidadão leigo em conhecimentos jurídicos.

Isso posto, atente-se para o papel que o Estado-Juiz desem-
penha ao falar com o cidadão, ao entregar-lhe a tutela jurisdicional: 
mais do que informar, deve comunicar. Como definido pelo sociólogo da 
Comunicação Dominique Wolton203, o ato de comunicar implica rela-
cionar-se com o outro. Para ele, a “informação” compõe-se de dados, ao 
passo que a “comunicação” está ligada à negociação, compartilhamento e 
relação. Nessa perspectiva, quanto mais informação é dispendida, menos 
comunicação ocorre, pois as diferenças se tornam mais nítidas e menos 
negociáveis. Assim, Wolton204 propõe o diálogo como ferramenta de in-
teração social: “Comunicar é cada vez menos transmitir, raramente compe-
tir, sendo cada vez mais negociar e, finalmente, conviver”.

Em outras palavras, para se comunicar de fato, o Poder Judiciário 
deve despir-se de seus arcaísmos linguísticos e se aproximar do jurisdi-
cionado, permitindo-lhe participar da construção da Justiça, conforme se 
espera do Estado Democrático de Direito. No dizer da Deputada Maria 
do Rosário, na justificativa para a proposta (PL nº 7.448-A/2006) 205: 

203 WOLTON, Dominique. Informar não é comunicar. Porto Alegre: Sulina, 2010.
204 WOLTON, Dominique. Op. cit. p. 62. 
205 BRASIL. Projeto de Lei nº 7.448-A/2006. Altera o artigo 458 da Lei n° 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/propo-
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“Embora não se desconsidere a importância do Advogado enquanto interlocutor 
técnico autorizado, o Estado tem o compromisso político de dirigir-se direta-
mente ao cidadão que o procura para a solução de uma lide”.

Entretanto, faz-se necessário apontar que, malgrado a expres-
são “linguagem coloquial” empregada no texto, deve-se atentar para o 
princípio da razoabilidade, ao sopesar o respeito e a imagem impessoal 
e reverente do Poder Judiciário, pois aproximar-se dos cidadãos não sig-
nifica utilizar gírias ou coloquialismos excessivos.

Mais, o projeto propõe na redação do § 1º, que a utilização 
de expressões ou textos em língua estrangeira deve ser sempre acom-
panhada da respectiva tradução em língua portuguesa, mas, “dispensada 
apenas quando se trate de texto ou expressão já integrados à técnica jurídi-
ca” (BRASIL, PL 7448A/2006). O parágrafo retrotranscrito, à primeira 
vista, contraria a disposição do inciso IV, ao permitir o uso de expres-
sões jurídicas em língua estrangeira, o que permanece ininteligível pelo 
cidadão comum. Entretanto, infere-se do inciso IV, bem como do § 3º, 
que todo o dispositivo da sentença será “traduzido” para a linguagem 
coloquial e enviado ao endereço da parte206 (dispensado em caso de se 
tratar de pessoa jurídica)207.

Por fim, o quarto e último parágrafo apenas determina que a 
parte interessada deve manter seu endereço físico ou eletrônico atuali-
zado, perante o juízo, para fins da remessa do dispositivo da sentença 
em linguagem coloquial208. Todavia, o projeto restringiu-se em tornar 
acessível somente o texto do dispositivo das sentenças judiciais, perma-
necendo do mesmo modo a redação das outras peças processuais e todos 
os atos do processo, bem como a comunicação em audiência.

sicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=333090>. Acesso em: 09 jan. 2018. p. 03. 
206 § 3° - A reprodução coloquial do dispositivo da sentença deverá ser enviada ao endereço 
pessoal, físico ou eletrônico, da parte interessada até a data da publicação da sentença. Não ense-
jará recurso nem poderá ser utilizada como fundamento recursal, não repercutindo de qualquer 
forma sobre os prazos processuais.
207 § 2º - O disposto no inciso IV desse artigo aplica-se, exclusivamente, aos processos com 
participação de pessoa física, quando esta seja diretamente interessada na decisão Judicial.
208 § 4º - Para fins do disposto no inciso IV deste artigo, a parte interessada deve manter atua-
lizada a informação de seu endereço físico ou eletrônico, cabendo à secretaria do órgão judiciá-
rio, independentemente de manifestação do juiz, certificar nos autos cada alteração informada.
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Considerações finais

Conforme análise realizada sobre a forma como é praticada a 
comunicação jurídica atual, concluímos que é necessário atualizar a le-
gislação processual vigente, a fim de tornar efetivo o direito fundamen-
tal que todo cidadão possui de ter acesso à Justiça, bem como o princípio 
da isonomia e o direito a ser tratado com igualdade perante a lei e outros 
cidadãos, sem distinção (art. 5º, caput, da CF) 209.

Dessa forma, o cidadão de baixa renda, que possui maiores di-
ficuldades de acessar a Justiça, por causa das custas, taxas, honorários 
etc., além de frequentemente ter sido obstaculizado em ampliar sua 
instrução, devido às circunstâncias econômico-sociológicas em que está 
inserido, passa a ser tratado perante o Estado-Juiz da mesma forma que 
o cidadão letrado ou aquele instruído no saber jurídico. Assim, trans-
fere-se a ele diretamente o conteúdo do que é decidido não apenas nas 
sentenças, sobre a sua vida civil, como também nos despachos, e naquilo 
que é proferido pelos advogados na audiência de que participa.

Isso não só aproxima a Justiça do cidadão, como lhe inspira con-
fiança, ao compreender o que sucede ao seu redor dentro do âmbito foren-
se, fazendo com que haja uma relação bilateral de boa-fé entre o Estado e 
o particular, rompendo com o monopólio do “poder simbólico” e, portan-
to, promovendo a construção eficiente do Estado Democrático de Direito.

Para que tal meta seja posta em prática, há de se promover as 
adaptações legais necessárias, das quais o projeto de lei supramencio-
nado se constitui em importante exemplo, mas traz uma redação ainda 
insuficiente para atender à simplificação da linguagem jurídica. Além da 
sentença, as propostas de alteração devem atender a todos os atos pro-
cessuais em que haja a participação do cidadão comum. As manifesta-
ções devem ser realizadas em termos mais claros, sem exagero de recur-
sos linguísticos, ao mesmo tempo que não devem descuidar da técnica. 
A linguagem dos atos processuais deve ser clara, concisa, objetiva, sim-

209 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberda-
de, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)



234 

ples, lógica e coesa, primando, desta maneira, para efetivar ainda mais 
um princípio constitucional: o da eficiência e eficácia do serviço público.
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ESPELHOS NEGROS, DISTOPIAS E AS 
TIRANIAS DE NOSSOS DIAS

Caroline Valada Becker210

Celso Rodrigues211

Introdução

“...diante das próximas formas de controle incessante 
em meio aberto, é possível que os mais rígidos sistemas de clau-
sura nos pareçam pertencer a um passado delicioso e agradável”.

Deleuze, Gilles

Um mundo cujos sujeitos são vigiados incessantemente – seja 
no trabalho, seja pelas ruas, seja em casa – por meio de telas; um mun-
do no qual paradoxos transformaram-se em lemas – “Guerra é paz”, 
“Ignorância é força”, “Liberdade é escravidão”. A ausência de liberda-
de figura, aliás, como síntese e ponto de convergência dos temerosos 
mundos futuros imaginados e desenhados por diferentes ficcionistas ao 
longo do século XX. A brevíssima descrição é inconfundível: estamos 
a falar do canônico romance 1984, de George Orwell, publicado em 
1949. Desde então – ou melhor, desde We (1921), narrativa de Yevgeny 
Zamyatin –, as distopias entraram na cena literária e nunca mais aban-
donaram nossas projeções. As chamadas distopias clássicas são repre-
sentadas pela tríada Zamyatin, Orwell e Huxley – este com o romance 
Admirável Mundo Novo (1932) – e desenharam o paradigmático imagi-
nário distópico que nos acompanha até a contemporaneidade. Imagens 

210 Doutora em Teoria da Literatura, professora da Educação Básica. E-mail: carol.valada@
hotmail.com
211 Doutor em História pela PUCRS. Professor de Sociologia Jurídica da FEMARGS. 
-Email: santograal63@hotmail.com
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de futuros sombrios – sociedades totalitárias ou dilaceradas pelo apoca-
lipse – foram mote dessas e de muitas outras obras romanescas ao longo 
do século XX, e, é inegável, o século XXI revisita essa tradição. 

Primeiramente, façamos um passeio pela historiografia da dis-
topia: na década de 50, tivemos a publicação de Fahrenheit 451 (1953), 
de Ray Bradbury, ambientado em uma sociedade na qual ler é proibido, 
por que pensar é proibido; na década de 60, Laranja Mecânica (1962), de 
Anthony Burgess, repete a lógica das sociedades autoritárias, enfatizando 
a violência gratuita e o controle panóptico; na década de 80, O conto da 
Aia (1985), de Margaret Atwood, traz novos rumos para a distopia lite-
rária, implementando reflexões acerca do feminino e do lugar da mulher 
na sociedade; na década de 90, Children of Men (1992), de P.D. James, à 
semelhança de Atwood, apresenta um futuro em que a natureza sucumbe, 
e a fertilidade esmorece; já nos anos 2000, A Estrada (2007), de Cormac 
McCarthy, apresenta o esgotamento do meio ambiente, sugerindo a der-
rota da sociedade capitalista a partir da trágica experiência de um pai e um 
filho nos escombros da sociedade capitalista como conhecemos212. Nunca 
mais os carrinhos se supermercado foram os mesmos.

1 Distopias

Desde a virada do século, as distopias renovaram-se. Temos, 
então, as narrativas para jovens leitores – por exemplo, a trilogia Jogos 
Vorazes, de Suzanne Collins –; temos o cinema – desde Mad Max (2015), 
de George Miller, e Eu sou a lenda (2007), de Francis Lawrence, até 
Her (2014), de Spike Jonze –; temos recentes romances, como O Círculo 
(2015), de Dave Eggers; temos, por fim, as séries de televisão, como The 
Walking Dead (originalmente, uma graphic novel) e Black Mirror (2011, 
2013 e 2016), do diretor Charlie Brooker. 

Nessa sintética organização diacrônica, espécie de historicidade 
da distopia literária e artística, emergem signos que se repetem, ou seja, 

212 Alguns outros romances poderiam ser referidos; a breve lista organiza-se a partir das pro-
posições de teóricos da distopia, entre eles Chad Walsh, com From utopia to nightmare,; Ray-
mond Trousson, com Historia de la literatura utópica: viajes a países inexistentes; e Lyman Tower 
Sargent, com Utopianism: a very short introduction.
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paradigmas discursivos (Cf. Trousson, 2005, p. 127) apreendidos a partir 
de um estudo sistemático; dessa investigação, emerge a delimitação de 
uma espécie de subgênero (ou apenas o desenho de uma temática que 
se repete em diferentes suportes, como narrativas gráficas, romanescas, 
cinematográficas, virtuais – como o vídeo game – e, até mesmo, produ-
ções artísticas, como a exposição Dismaland, organizada pelo grafiteiro 
Banksy). Em outras palavras, estamos a falar de um fazer artístico que 
dialoga com campos do saber diversos – entre eles, a filosofia, a história 
e a sociologia, já que desde Platão, dos paraísos terrestres cristãos, na ilha 
de Thomas More, no Renascimento, e das sociedades utópicas imple-
mentadas no século XIX, a imagem da utopia e da distopia andam lado 
a lado, dialogando e influenciando-se. 

Nunca é demais lembrar que a construção dos paradigmas da 
modernidade política e jurídica alicerçaram-se numa suposta utopia, o 
estado de natureza, tantas vezes descrito por Hobbes, Locke, Rousseau, 
entre outros, no qual a ação humana daria perenidade por meio de um 
direito fundamentado na ordem.  Nessa perspectiva, as forças distópicas 
sempre estiveram à espreita e foram identificadas em diversas manifes-
tações, como lembrava Foucault. 

No contemporâneo, a presença do distopismo é, de fato, sig-
nificativa. No livro Mutações da literatura no século XXI, Leyla Perrone-
Moisés dedica-se à análise das recentes tendências literárias, entre as 
quais ela lista a ficção distópica. No cenário atual, entre as facetas ex-
ploradas pela literatura, emerge, segundo a pesquisadora, a distopia, 
uma produção literária para a qual “o universo do escritor é um mundo 
arrasado, que concentra todas as frustrações e os medos da humani-
dade atual diante de um futuro incerto” (2016, p. 227)213. O medo, no 
contemporâneo, é expressivo e incitado por tendências políticas – do 
terrorismo às ideologias intransigentes e tradicionais. Um exemplo que 
comprova a convergência entre realidade – mundo cotidiano – e ficção 
ou arte distópica vem dos Estados Unidos: desde que Donald Trump 

213 Ao afirmar isso, Leyla refere-se ao romancista francês Antoine Volodine, mas sua proposi-
ção pode ser estendida a toda obra distópica.
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assumiu a presidência, 1984 voltou a ser best-seller214; além disso, o ro-
mance O conto da Aia, de Margaret Atwood – talvez potencializado pela 
adaptação para série de televisão215 –, influenciou ação de feministas216.

Diante desse vasto cenário artístico, quais paradigmas discur-
sivos emergem e possibilitam, pois, nomearmos uma obra como dis-
topia ou, pelo menos, indicarmos facetas distópicas na sua tessitura? 
Ambientadas em espaço e tempo indefinidos ou, ainda, em tempo fu-
turo (ucronia), as distopias – à moda da utopia, desde Thomas More, 
no século XVI217 – levam o leitor a outro tempo e espaço, contudo, a 
narrativa mantém fortes relações com o mundo empírico, permitindo, 
assim, a identificação do tempo do autor empírico. 

Nesse processo, acontece o aviso acerca dos desdobramentos 
futuros, os quais, nas distopias, são sombrios e problemáticos. Por meio 
da potencialização de problemas existentes no mundo do autor empí-
rico, a distopia reúne arte a facetas políticas e ideológicas, convidando 
leitores à reflexão. Na história da distopia (ao longo do século XX), nos 
primeiros cinquenta anos do século XX, emergem governos totalitários, 
ausência de liberdade, mecanização dos sujeitos; depois, surgem as ame-
aças tanto das máquinas (a inteligência artificial – daí as relações com 
a ficção científica) quanto da guerra e o medo por ela incitado; por fim, 
temos os receios diante da ciência (como da manipulação genética) e 
diante do esgotamento da natureza, circunstância em que um apocalipse 
ambiental é previsto. Todos esses signos – paradigmas discursivos – vêm 

214 As reportagens sobre o assunto têm sugerido uma relação íntima entre a postura de Trump 
– suas supostas declarações falsas – e a política do Grande Irmão, cuja prática literalmente apa-
gava o passado. Para mais informações, acessar: https://oglobo.globo.com/mundo/vendas-de-
-1984-disparam-apos-fatos-alternativos-apresentados-por-trump-20821051 e http://brasil.
elpais.com/brasil/2017/01/26/cultura/1485423697_413624.html.
215 Série produzida pelo serviço de streaming Hulu, com Bruce Miller e Ilene Chaiken.
216 Em mais de uma ocasião, mulheres, em diferentes lugares do mundo, vestiram-se como 
as aias do romance. Nos Estados Unidos, para protestar contra leis que proibiriam o aborto 
(disponível em: http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,mulheres-vestidas-de-
-aia-protestam-contra-lei-que-pode-proibir-o-aborto-nos-estados-unidos,70001842859); na 
Polônia, outro grupo de mulheres apropriou-se das imagens propostas por Atwood e recep-
cionou Donald Trump como aias (disponível em: http://www.huffpostbrasil.com/2017/07/06/
estas-mulheres-receberam-donald-trump-vestidas-como-offred-de_a_23019669/).
217 Thomas More criou a palavra utopia, utilizando-a para nomear a ilha cuja sociedade, na 
perspectiva do viajante Rafael (personagem do livro), era ideal.

https://oglobo.globo.com/mundo/vendas-de-1984-disparam-apos-fatos-alternativos-apresentados-por-trump-20821051
https://oglobo.globo.com/mundo/vendas-de-1984-disparam-apos-fatos-alternativos-apresentados-por-trump-20821051
http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,mulheres-vestidas-de-aia-protestam-contra-lei-que-pode-proibir-o-aborto-nos-estados-unidos,70001842859
http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,mulheres-vestidas-de-aia-protestam-contra-lei-que-pode-proibir-o-aborto-nos-estados-unidos,70001842859
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dissipados nos romances publicados ao longo do século XX e são revi-
sitados, recriados e ressignificados pela arte contemporânea. Como já 
referimos, a série original do Netflix, Black Mirror, é uma das produções 
atuais que propõe tais intertextos.

2 Black mirror e a percepção da distopia

O nome da série Black Mirror sintetiza a percepção da dis-
topia enquanto reflexo da sociedade, isto é, a criação artística como 
um espelho capaz de indicar nossos problemas – por isso, a imagem 
sombria no reflexo. Teóricos apropriam-se da imagem do espelho para 
descrever tanto a utopia quanto a distopia. O espelho utópico reflete 
quem somos em um ambiente melhor e ideal (aspectos subjetivos, de-
pendentes de perspectivas de análise); já a distopia propõe um espelho 
invertido, como se mergulhássemos profundamente nos problemas já 
existentes. Em outras palavras, no mundo da ficção, os medos inerentes 
ao tempo do autor empírico e as especificidades de sua época ganham 
contorno. Segundo Lyman Tower Sargent, a utopia é “como o reflexo 
de um espelho de uma feira popular funcionando ao contrário: colo-
camos a sociedade contemporânea distorcida em frente do espelho e 
este mostra-nos uma possibilidade melhor” (2008, p. 5). Sendo assim, 
mesmo partindo de insatisfações, a utopia implica um horizonte de 
entusiasmo, uma correção do tempo presente; por sua vez, “O espelho 
negro da ficção distópica funciona como um impedimento, uma ad-
vertência para não permitirmos que a doença ainda curável do nosso 
mundo atual se transforme em patologias abomináveis   do mundo do 
futuro” (GOTTLIEB, 2001, p. 27)

Diante desse cenário artístico e teórico, podemos afirmar: a sé-
rie Black Mirror leva o espectador para esse lugar imaginário profundo 
e invertido, no qual nos reconhecemos, constatando as marcas (proble-
máticas, angustiantes e equivocadas) da nossa sociedade. Cada episódio 
aborda um aspecto do universo distópico, localizando as histórias no 
futuro ou em um não tempo e, geralmente, tematizando a tecnologia. 
A última temporada dedica-se à presença da realidade virtual, à trans-
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posição da consciência humana para uma máquina e, especialmente, à 
presença das mídias sociais como mediadoras das nossas relações. 

O episódio “Queda Livre”, primeiro da terceira temporada, re-
presenta, de modo aterrorizante, nosso modo de viver. Hoje podemos, 
no facebook, qualificar uma loja ou atendimento; podemos distribuir 
estrelas para motoristas de aplicativos como Uber e Cabify; podemos 
quantificar “curtidas” em postagens; no episódio da série, por sua vez, 
existe a potencialização desses hábitos, dessas relações e mediações so-
ciais. Qualificar e quantificar o outro torna-se, nessa sociedade futura 
ficcional, modus operandi.  Embora nos lembre a fantasia benthami-
niana do panóptico218, aqui o controle não aparece estruturado num 
modelo hierárquico, apresentando uma autonomia de quem ao julgar 
atribuir valores que, teoricamente, tem um efeito replicador no merca-
do. A questão que se evidencia nesse caso é o pressuposto do consumo 
atrelado a uma noção de um simulacro de cidadania. Em tal cenário, o 
“cidadão-consumidor” exercita uma suposta autonomia nas relações, a 
partir de normas sobre as quais não tem qualquer interferência a não 
ser a suposta liberdade de decidir, mas como consumidor! Em outras 
palavras, ao consumir é também consumido, deglutido nos marcos das 
múltiplas avaliações que realiza.

No episódio, ao dizer “bom dia”, avalia-se o outro; ao beber um 
café, avalia-se o outro; e essas avaliações determinam os lugares pelos 
quais esses sujeitos podem circular (literalmente, a pontuação é chave 
de acesso); determinam, também, as relações sociais, estratificando – de 
modo numérico e explícito – a sociedade. O modelo discricionário não 
parece distante de contextos históricos conhecidos em sociedades es-
tamentais como no Ancien Regime europeu calcado nos privilégios de 
nascimento. A novidade aqui é o fato de que os critérios de discrimi-
nação são acionados diretamente pelos cidadãos dispensando o peso do 

218 Bentham, Jeremy. O Panóptico. Autêntica Editora: Belo Horizonte, 2000.  Filósofo inglês 
do século XVIII cuja obra, inspirada no “princípio da inspeção”, tem grande relevância na com-
preensão da montagem institucional da modernidade. O resgate mais importante da sua obra, 
até então obscura, mas não menos relevante foi, sem dúvida, feito por Michel de Foucault na 
obra Vigiar e Punir. Ed Vozes: RJ, 2000. 
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passado de tradições religiosas ou consuetudinárias que, nestes casos, 
costumavam ancorar a legitimidade das práticas sociais. Tal hierarquia, 
como se nos deparássemos com castas, é mote em diversas distopias. 
Nas narrativas distópicas clássicas, os lugares sociais são demarcados, e a 
mobilidade social, impossível; em “Queda Livre”, apesar de empenhar-
-se incessantemente para ascender, a personagem Lacie (protagonista) 
experiencia a sua queda. Não se trata da trajetória edipiana ou do herói 
trágico grego que incorreu na hybris; o percurso da personagem é bem 
mais conservador dos valores daquela sociedade: ela pretende compare-
cer a um casamento no qual é madrinha, agregando pontos essenciais 
para melhora de sua avaliação. 

 Não estamos tão longe assim do modelo societário liberal típi-
co em que a utopia meritocrática anuncia um fim de difícil acesso dian-
te dos meios disponíveis e, principalmente, dos marcadores sociais que 
sempre informam o “lugar” dos grupos na estrutura social. No episódio 
em tela, curiosamente, são três personagens negros que representam os 
limites extremos da dinâmica social: o negro que não pode mais entrar 
no local de trabalho (pelas notas baixas); a atendente que no aeroporto 
com um sorriso anuncia a exclusão da protagonista; e o guarda negro 
que representa a ameaça de coerção e exclusão mais tradicional nos mo-
delos societários liberais.   

Ao analisarmos a trajetória de Lacie – cujo objetivo principal 
é elevar sua avaliação –, podemos tecer uma analogia com o mundo do 
trabalho, o qual, nos dias atuais, é atravessado por estratégias de gestão 
que transferem ao indivíduo as responsabilidades exclusivas pela manu-
tenção do seu emprego, seja pelo cumprimento de metas, seja pela au-
toconstrução de um perfil. Essa é a fantasia da empregabilidade, tantas 
vezes anunciada nos programas sobre oportunidades de emprego, e a sua 
manutenção e ascensão nas hierarquias empresariais. Nesse contexto, 
Lacie (ou qualquer outro trabalhador) deve “se esforçar” ou “não está se 
esforçando o suficiente” para melhorar seu posicionamento – relembran-
do a expressão dos profissionais do marketing. Da mesma forma que a 
protagonista desconhece as razões da alteração na sua passagem aérea, 
restando-lhe apenas aceitar os fatos, os trabalhadores são bombardeados 
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permanentemente com normas, conselhos, recomendações, prescrições 
motivacionais num cenário sempre movediço que embaralha a compre-
ensão acerca do vem a ser “empregabilidade”. Como já demonstraram 
inúmeros pesquisadores, esse quadro tem sido um dos principais fatores 
de sofrimento psíquico dos trabalhadores219.

No episódio em análise, a imagem do movimento – esse ato de 
dirigir-se a algum lugar – é implementada nas primeiras cenas, momen-
to em que conhecemos a protagonista: ela corre220. O exercício físico 
está ali para lembrar a importância de estar preparada para a dimensão 
competitiva da vida social, característica sempre lembrada pelas mídias. 
O exercício se completará tendo o espelho como parceiro quando a per-
sonagem “treina” as melhores performances de um sorriso inventado e 
impositivo em nome do cumprimento das convenções. No contexto de 
um cenário ensolarado, cromaticamente pintado por cores suaves, Lacie 
corre para conquistar “um lugar ao sol”, para comprar uma casa em um 
edifício de luxo, mas para tal precisará “dar um pouco mais” e alcançar 
uma avaliação acima de 4,5 (a nota máxima é 5)221. Em “Queda Livre” 
não há espaço para resistências ou contestações, em meio a abundância 
de sorrisos todos se encaminham para a reificação do sistema social 

Assim como a protagonista, no atual cenário do “capitalismo 
flexível”, somos incitados a praticar uma permanente corrida para frente 
em busca de desfazer um passado, agora desnecessário, para construir 
um futuro cujos ditames são modificados constantemente. Esse presen-
te “obeso” e dilatado por imposições constantes e moventes, acelera a 

219 DEJOURS, Christophe. A Banalização da Injustiça Social, Fundação Getulio Vargas: RJ, 
1998.  Entre outros estudiosos das relações de trabalho como Ricardo Antunes e Richard Sen-
nett, Dejours destaca a condição inescapável de sofrimento oriundas das estratégias de medo 
disseminadas  em meio as rotinas de  trabalho nas empresas.
220 As grades de programação das emissoras de televisão estão saturadas de programas calca-
dos em jogos e competições muitos dos quais sob os parâmetros de reality shows, brilhantemente 
analisados por Silvia Viana. A lógica do mundo como uma competição incessante impregnou-
-se na sociedade, tornando todos corredores. Ver: VIANA, Silvia. Rituais de Sofrimento. Ed. 
Boitempo: RJ, 2013
221 O SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) representou, em tempos passados, o órgão res-
ponsável na  avaliação do crédito pessoal dos pretendentes a ingressar no mercado de consumo. 
Bastante restrito naquele contexto histórico do capitalismo fordista, sua condição de algoz cre-
ditício incluía a indicação de “referências pessoais” e um poderoso  componente moral  a partir 
do anátema: “está no SPC”.   
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dessimbolização da vida social em nome de um utilitarismo que prati-
camente faz desaparecer a separação entre meios e fins. Essa ausência de 
mediação nas relações sociais está muito bem definida pelo paradigma 
das notas individuais cuja atribuição imediata não permite recurso.     

No caso de Lacie, o processo de despersonalização é intenso, 
a protagonista transforma-se em personagem de si mesma a partir de 
injunções autoimpostas, à moda das redes sociais. A sociabilidade no 
espaço virtual, típica de nosso tempo, permite a Lacie engendrar sua 
narrativa pessoal, preenchendo o presente de acontecimentos “notáveis”, 
posto que todos recebem comentários, mas também possibilita ressig-
nificar o passado (que em grande parte é desprezado). O imperativo da 
pontuação parece afetar a construção dos próprios juízos de Lacie que 
expressa argumentos sem convicções a partir de um “não-lugar”, com-
posto de “likes” e postagens interessadas   que passaram a ser o seu locus, 
sua visão de mundo, sua realidade.  

A jovem personagem precisa seguir as regras da sua sociedade 
e literalmente construir um “perfil” e aperfeiçoá-lo em nome dos seus 
objetivos. Enquanto sujeito social desse tempo indeterminado mediado 
pela tecnologia, ela exercita novos assujeitamentos. Esvazia-se de sua 
identidade (poderíamos, até mesmo, indagar se ela apresenta uma) e 
veste máscaras: diante do espelho, pratica sorrisos; diante do café da 
manhã, morde perfeitamente o biscoito, fotografa-o, posta em sua rede 
social e descreve-o como uma delícia; em seguia, bebe o café e percebe 
que não estava bom; essa pequena quebra  de modelos recebe um trata-
mento delicado, pois há diferenças entre imagem projetada e realidade, 
mas a aparência, neste caso é o fundamental, como apreendemos a partir 
dos comentários dos colegas de trabalho acerca dos riscos de demissão. 
A redução da tensão fica por conta do caráter performativo da pro-
tagonista e dos demais personagens caracterizado pela abundância de 
sorrisos distribuídos nas falas. 

Em meio à corrida para “vencer na vida” – princípio ineren-
te à lógica capitalista de consumo, promotora de relações desumanas e 
mecanizadas –, nós, espectadores, como se assistíssemos à nossa vida, 
acompanhamos Lacie na visita à casa dos sonhos e reconhecemos as 
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estratégias de campanhas publicitárias. Estas, contudo, nesse cenário 
ficcional, tornam-se mais tecnológicas e convincentes, intensificando o 
simulacro: ao invés de vermos modelos em propagandas, há a projeção 
de imagens dos compradores, implementando, assim, realismo e desper-
tando ainda mais os desejos de consumo. Dialogicamente, para tornar-
-se consumidor, Lacie precisará ser consumida, misturando-se a uma 
indefinição de limites que desinstitucionaliza a vida social em nome 
do consumo. Portanto, o paradigma essencial da sociedade de consumo 
está posto, pois cabe ao indivíduo tornar-se capaz de adquirir o bem de 
consumo; neste caso, deverá implementar seu “capital pessoal” – para 
usarmos outra das expressões clássicas dos gestores do nosso tempo.  

À medida que avançamos na narrativa, acompanhamos nossa 
heroína na sua trajetória de declínio e percebemos, então, que o ato de 
avaliar e quantificar o outro passou a ser uma prática de estratificação 
social e controle. Diferentemente das distopias clássicas, não há, nessa 
narrativa da série, um governo oficial, personificado e personalizado – 
como o Grande Irmão, de 1984, por exemplo. Na verdade, as regras 
estão distribuídas, e os próprios seres humanos, à serviço da ordem já es-
tabelecida e da estabilidade (à moda Admirável Mundo Novo), mantêm a 
hierarquia desejada e seguem as regras sem questionamentos e indaga-
ções. Como nas distopias clássicas e nas distopias críticas (publicações 
da segunda metade do século XX), a sociedade apresentada no episódio 
“Queda Livre“ ancora-se em mecanismos de controle que prescindem 
de um poder centralizado a partir das notas atribuídas. Na cena em que 
coloca sua rede de relacionamentos sob avaliação de um profissional 
(coaching?), a protagonista recebe conselhos a respeito de como ela deve 
proceder num tom suave, ausentes de qualquer coerção. 

Como explica Delleuze222, podemos pensar que no contexto 
da social vivido no episódio ocorre um deslizamento de múltiplos sen-
tidos: das sociedades disciplinares onde autoridades médicas, policiais, 
religiosas, políticas, entre outras eram   responsáveis pela atribuição de 
notas de desempenho dos sujeitos, como analisou Foucault, evoluímos 
para modelos em que todos podem dar notas a si mesmos e aos outros, 

222 DELLEUZE, Gilles. Post-Scriptum para as Sociedades de Controle. 
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mediante as avaliações sucessivas de pessoas, produtos, instituições e 
serviços. Assim como nas redes sociais ou na condição de consumidores 
na Sociedade da Avaliação, engendra-se nos avaliadores um poder de 
dinâmica ambígua: avaliadores, ao avaliar outros, almejam uma autono-
mia fugaz, controlam a si mesmos, retendo o que pensam ser um poder, 
o qual, entretanto, é vazio de potência. Além disso, como a alusão ao po-
der político, os “responsáveis” não podem ser localizados, pois se tratam 
de algoritmos que promovem a mensuração e qualificação, esteios da 
vida social gerados a partir de um poder despersonalizado – “o sistema”.  

Essa chave de leitura explicita-se no momento em que Lacie 
encontra uma caminhoneira (vale observar o protagonismo feminino do 
episódio e a presença desse signo de resistência, como um signo utópico 
em meio ao caos). Essa mulher é avessa ao status quo, possui avaliação pró-
xima ao zero e explica para Lacie por que abandonara as regras sociais: no 
passado, seu marido não conseguira tratamento médico devido às notas 
que ambos tinham. Neste momento, o mecanismo avaliativo que opera 
na sociedade revela sua instrumentalidade: organizar a exclusão social. A 
aproximação com nossa contemporaneidade é evidente, bastando lembrar 
quantas vezes inúmeras pessoas descobrem que sua renda é insuficiente, 
seu perfil não condiz com o exigido ou, como no episódio, seu plano de 
saúde não pode cobrir determinados procedimentos.

As notas, então, são como cifras que permitem acesso a luga-
res e a privilégios; um mecanismo de exclusão a partir da participação. 
Se dependemos do outro para termos uma boa nota, não seremos ho-
nestos; seremos, na verdade, dissimulados – aspecto evidente nas cenas 
do aeroporto, onde o controle é exercitado com abundância de sorrisos. 
Mas não seria a dissimulação referida uma óbvia representação do cinis-
mo inerente ao nosso tempo, quando partilhamos relações de mercado? 
“Boas práticas” nisso ou naquilo, atendentes sorridentes, biografias into-
cáveis, heroísmo cotidianos, sofrimentos e redenções no horário nobre, 
rotinas transformadas numa grade de eventos, redes sociais preenchidas 
de sucessos pessoais e profissionais – enfim, a sociedade do espetáculo 
em sua expressão, como vaticinou Debord223. 

O desfecho da narrativa sintetiza a interpretação proposta: na 
prisão – símbolo máximo de frustração em nossa sociedade –, a prota-

223 DEBORD, Régis. A Sociedade do Espetáculo. 
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gonista liberta-se, pois pode gritar, xingar, sentir – ou seja, não mais dis-
simular. Em uma sociedade cujos paradigmas são verdadeiros parado-
xos, o símbolo máximo da aporia vem no final, porque, quando privada 
de sua liberdade, a libertação nasce – a qual, vale assinalar, é garantida 
pelo distanciamento do aparelho celular, instrumento promotor do sis-
tema de avaliação. 

Enquanto a utopia desenha um futuro ideal ou melhor (nuan-
ces de definição imprescindíveis para a análise da perspectiva utópica), a 
distopia, no caminho inverso, intensifica, assinala e sublinha problemas, 
causando assombro. A reciprocidade dos mundos empírico e distópico 
ficcional, isto é, a continuidade – ainda que ela se baseie no exagero e na 
deformação, em especial na acentuação de “tendências contemporâneas 
que ameaçam a liberdade” ( JACOBY, 2007, p. 40) – torna-se respon-
sável por provocar (ou tentar provocar) a reação do leitor, avisando-o 
acerca dos problemas que o cercam. Em outras palavras, não sejamos 
escravos do “chegar lá” (frase enunciada pela personagem do episódio); 
não sejamos escravos do celular; não sejamos escravos de convenções 
sociais impostas.
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