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Samuel Wainer – 1912-1980; escritor e jornalista brasileiro. 
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transformação.” 

 Ernst Bloch – 1885-1977; filósofo e professor alemão. 



 
 

RESUMO 

 

Qual o fator que faz com que os meios de comunicação consigam influenciar o pensamento de 

seus receptores? E quem determina quando há a concretização de suposto discurso do ódio 

promovido pela mídia? Seria a Liberdade de Expressão utilizada como mecanismo para 

enviesamento de ideias?  Estas indagações surgem no momento em que a sociedade se encontra 

envolta a uma perigosa onda de intolerância. Os meios de comunicação tem o dever 

constitucional de informar, entreter e educar a sociedade. Entretanto, quando se observa estes 

meios economicamente concentrados, e neste recorte tratando especificamente da Rede Globo 

de Televisão e da Record TV, a questão que se apresenta e que se pretende discutir origina-se 

na premissa de que estes dois meios de comunicação podem propagar discurso do ódio, 

ressignificando seu conceito e conteúdo, pelo fato de possuírem em mãos a concentração 

econômica que, na análise que aqui será tratada, inclui também o fator de “índices de 

audiência”. Os índices de audiência apresentam-se como um fator que podem trazer distorções 

à concorrência pois, dentro de um ambiente televisivo, as emissoras com maiores índices 

possuem um maior potencialidade de convencimento do seu discurso. Desta feita, este trabalho 

tem por objetivo, com o recorte metodológico de concentração econômica nos meios de 

comunicação, utilizando como parâmetro a Rede Globo de Televisão e a Record TV, as duas 

emissoras com maiores índices de audiência, tratando especificamente de discurso do ódio 

contra minorias religiosas, por meio de uma abordagem Fenomenológica Hermenêutica, 

analisar se há ressignificação de discurso, mediante uma roupagem de liberdade de expressão 

mas que, na realidade, promovem discurso do ódio, utilizando desse desequilíbrio de mercado 

para alcançar estes fins. 

 

Palavras-chave: Concentração Econômica. Meios de Comunicação. Liberdade de Expressão. 

Discurso do Ódio. Minorias Religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SOMMARIO 

 

Qual è il fattore che fa sì che i media influenzino il modo di pensare dei loro destinatari? E chi 

determina quando c'è la realizzazione del presunto discorso di odio promosso dai media? 

Libertà di espressione è usato come meccanismo per le idee di parzialità? Queste domande 

sorgono in un momento in cui la società è circondata da una pericolosa ondata di intolleranza. 

I media hanno il dovere costituzionale di informare, intrattenere ed educare la società. Tuttavia, 

quando si osservano questi media economicamente concentrati, e in questa sezione che tratta 

direttamente con Rede Globo de Televisão e Record TV, la domanda che viene presentata e 

destinata a discutere nasce dalla premessa che questi due media possono propagare 

l'incitamento all'odio , ridefinendo il loro concetto e contenuto, perché hanno nelle loro mani la 

concentrazione economica che, nell'analisi che verrà trattata, include anche il fattore di 

"audience rating". Le valutazioni del pubblico sono un fattore che può distorcere la concorrenza 

perché, all'interno di un ambiente televisivo, i media con indici più alti hanno un potenziale 

maggiore per convincere il loro discorso. Questo lavoro si propone, con il taglio metodologico 

della concentrazione economica nei media, utilizzando come parametro Rede Globo de 

Televisão e Record Tv, le due emittenti con i punteggi più alti, che si occupano specificamente 

di incitamento all'odio contro minoranze religiose, attraverso un approccio fenomenologico 

ermeneutico, per analizzare se c'è una ri-significazione del discorso, attraverso un abito di 

libertà di espressione ma che, di fatto, promuovono il discorso dell'odio, usando questo 

squilibrio di mercato per raggiungere questi fini. 

 

Parole chiave: Concentrazione economica. Mezzo di comunicazione. Libertà di espressione. 

Discorso sull'odio. Minoranze religiose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

What is the factor that causes the media to influence the thinking of their receivers? And who 

determines when there is the realization of the supposed hate speech promoted by the media? 

Is Freedom of Expression used as a mechanism for biasing ideas? These questions arise at a 

time when society is surrounded by a dangerous wave of intolerance. The media has a 

constitutional duty to inform, entertain and educate society. However, when one observes these 

economically concentrated media, and in this section dealing directly with Rede Globo de 

Televisão and Record TV, the question that is presented and intended to discuss originates from 

the premise that these two media can propagate hate speech, re-defining their concept and 

content, because they have in their hands the economic concentration that, in the analysis that 

will be treated, also includes the factor of "audience ratings". Audience ratings are a factor that 

can distort the competition because, within a television environment, the media with higher 

indices have a greater potential for convincing their discourse. This work aims, with the 

methodological cut of economic concentration in the media, using as a parameter Rede Globo 

de Televisão and Record Tv, the two broadcasters with the highest ratings, dealing specifically 

with hate speech against religious minorities, through a Hermeneutic Phenomenological 

approach, to analyze whether there is a re-signification of speech, through a dress of freedom 

of expression but that, in fact, promote discourse of hatred, using this market imbalance to 

achieve these ends. 

 

Keywords: Economic Concentration. Media. Freedom of expression. Hate speech. Religious 

Minorities. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, vive-se em uma sociedade doentia, cuja principal moléstia aparente são a 

intolerância e o radicalismo. Entende-se que esses sintomas se externam nas sociedades desde 

os primórdios da civilização. Contudo, nos tempos atuais, o radicalismo e a intolerância 

parecem ter alcançado patamares antes não vistos. 

 Consequentemente, uma questão é feita: qual motivo que leva os atores sociais agirem 

com tamanho radicalismo, ao ponto de segregarem o seu semelhante, com discursos que lhe 

afastam do discurso democrático? 

 Está-se diante do discurso do ódio, presente no dia a dia da sociedade moderna e, por 

vezes, intrínseco nas falas daqueles que o propagam. Seu modo de publicitação se dá nos mais 

variados meios, até nos de comunicação, por razão de suas ideologias ou linhas editoriais, 

difundindo discriminação e intolerância a determinados grupos étnicos, religiosos, ideológicos 

ou partidários. 

 Há de se salientar que o discurso do ódio anda em uma linha muito tênue com a liberdade 

de expressão, e os meios de comunicação têm a tarefa de viabilizar as determinações 

constitucionais.  

 Em turno do artigo 221, da Constituição Federal, é determinado que a produção e a 

programação de rádios e televisões no Brasil devem respeitar os valores morais e da família e, 

ainda, possuírem finalidades educacionais, culturais, artísticas e informativas. Mas, antes de 

ingressar no debate que se pretende travar, importante conceituar, ainda que superficialmente, 

o que é discurso do ódio.  

 Tem-se por discurso do ódio o ataque a grupos étnicos, raciais, religiosos, minorias 

sexuais ou a qualquer outro grupo vítima de preconceito, inclusive, em decorrência de origem 

territorial, caracterizado por pregar a intolerância em relação aos discriminados, buscando ou 

propondo, direta ou indiretamente, sua exclusão da sociedade, eliminação física ou remoção do 

lugar em que vivem. O discurso do ódio também é caracterizado pelo ataque a determinados 

grupos que, de determinada maneira, expressa suas ideias político-partidárias.  

 Esse tipo de discurso está longe de contribuir para a formação de um debate plural e 

cidadão, por apresentar a pretensão de destruir um determinado segmento social. 

Também é caracterizado por atos de comunicação que inferiorizam uma pessoa com 

base em suas características. Para que o ato de comunicação entre nessa categoria, é preciso 

observar dois elementos básicos: discriminação e externalidade. 
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E o discurso do ódio – ao contrário do que se possa imaginar – pode ser divulgado pelos 

meios de comunicação (mídia), extrapolando o direito constitucional de liberdade de expressão.  

Contudo, o que deve ser investigado reside na conjunção do fenômeno da concentração 

econômica nos meios de comunicação para a cooperação da divulgação e propagação do tipo 

de discurso tratado. 

O ato de concentração ocorre quando dois agentes, concorrentes ou não, ao se unirem, 

passam a deter vantagem econômica sobre os demais. Com classificação em: horizontais, 

verticais ou conglomerados. 

Ocorrendo a concentração econômica, abre-se a possibilidade de se presumir que os 

meios de comunicação ganham tamanha força – ou possam representar determinados interesses 

– que passam a dominar de tal forma os caminhos midiáticos, passando a disseminar discursos 

do ódio para ver estes interesses atendidos ou, simplesmente, para desarticular determinados 

grupos ideológicos. 

Nesse aspecto, importante salientar outro fator, para a definição de concentração 

econômica, somando aos consagrados nas Ciências Econômicas: os índices de audiência.  

Os meios de comunicação que possuem maiores índices de audiência, 

consequentemente, apropriam-se, em tese, de uma maior possibilidade de influenciar seus 

receptores por meio dos discursos proferidos. 

Desta feita, pode-se entender que há um desequilíbrio concorrencial, pois estes meios 

de comunicação concentrados destoam no debate e na questão da influência perante toda a 

sociedade. 

Entretanto, os serviços públicos de comunicação, que são concessão do Estado, devem 

ser usados com a finalidade de difundir a informação, cidadania, cultura e a educação, conforme 

já citado o artigo 221, da Constituição Federal. 

E sendo serviço público que se preste a viabilizar a Constituição Federal, o prestador 

deve ser neutro, imparcial (dever de imparcialidade) e isento. 

Ainda que se considere o fato de se ter os meios de comunicação como empresas de 

mercado, não se deve permitir o desvirtuamento da Constituição Federal, omitindo-se em 

objetivar os ditames desta ao conceder autorização para operação. Questões econômicas e 

políticas não devem sobressair ao interesse público. 

Entretanto, outro fenômeno parece evidente e merece atenção e investigação. Parece 

que os meios de comunicação que conseguem se concentrar são os maiores divulgadores desse 

discurso, relativizando ideias e convencendo a grande massa do que é discurso de ódio ou não 

no Brasil. 
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Importante salientar que a presente pesquisa repousará suas atenções no fenômeno 

brasileiro, ou seja, na grande mídia nacional. 

Para tanto, e para o bom andamento desta investigação, alguns recortes devem ser 

delimitados. Primeiramente, a pesquisa se dará perante os discursos midiáticos ocorridos no 

Brasil.  

Já no que se refere ao tipo de mídia investigada, escolhe-se falar da mídia televisiva, por 

se tratar do meio de comunicação mais tradicional no país e que possui ainda grande alcance 

popular. 

Por concentração econômica, para a finalidade deste trabalho, não se entenderá apenas 

pela conceituação das Ciências Econômicas, mas também pelo alcance que mídia possui, ou 

seja, sua audiência. 

Como o trabalho investiga a propagação do discurso de ódio pela grande mídia, é 

importante demonstrar que seu poder se dá, basicamente, pelo forte alcance popular que possui. 

A força de formação de opinião pública está diretamente ligada ao alcance de sua audiência, 

por isso, considerar-se-á concentração, também, por questões da audiência popular. 

As grandes mídias eleitas para esta pesquisa são a Rede Globo de Televisão e a Record 

TV, pois são, no Brasil, as grandes emissoras, no que se refere à audiência. 

Por fim, as minorias incitadas que se pretende investigar são as religiosas. Deve-se 

informar que o objetivo principal da investigação é o de demonstrar que os meios de 

comunicação televisivos, por interesses próprios ou de terceiros, lançam mão de sua audiência 

com o intuito de discriminar determinados grupos religiosos, de forma objetiva ou não. 

Para a tentativa de comprovação da disseminação de discursos do ódio contra minorias 

religiosas, será utilizada a metodologia Fenomenológica Hermenêutica, além de coleta de dados 

que será praticada com a busca por reportagens jornalísticas que incidem ideias contra 

determinados grupos religiosos. E essa coleta será delimitada entre os anos de 2016 a 2018. 

Hoje, no Brasil, pela polarização que existe na nossa sociedade, os grupos dissidentes 

disseminam uns conta os outros discursos que visam à desconstrução de ideias contrárias.   

Entretanto, na nossa sistemática constitucional, por interpretação do Supremo Tribunal 

Federal, o discurso do ódio é proibido, sendo um fator de delimitação da liberdade de expressão. 

A liberdade de expressão, no Brasil, ainda que prevista na nossa Carta Constitucional, 

em turno do seu artigo 5°, inciso IX, não se apresenta como direito fundamental absoluto, 

podendo ser relativizado quando incidir sobre esta fala opiniões que degradem, excluam ou 

violentem determinados grupos. 
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Desta feita, nem todo discurso é protegido pelo manto da liberdade de expressão.  

Salienta-se que, no Brasil, não existe legislação que defina o que é discurso de ódio. 

Contudo, diante da polarização já explicitada, um fenômeno se apresenta: entre a 

dicotomia liberdade de expressão e discurso de ódio, quem possui poder de fato para 

manipular a opinião pública no sentido de transformar um discurso que, em tese, estaria 

protegido pelo direito fundamental da liberdade de expressão em discurso do ódio? 

Para tanto, mostrar-se-á, pautando-se nas reportagens jornalísticas das duas grandes 

mídias televisivas, quais são os discursos que se promovem contra determinadas religiões. 

Assim, tentar-se-á comprovar que, dependendo da ideologia ou interesse dessas grandes mídias, 

há – ou não – um direcionamento de determinadas falas, com o intuito de discriminar 

específicos grupos religiosos. 

Assim, tentar-se-á comprovar o enviesamento que a grande mídia promove na promoção 

de discurso de ódio. 

Há de salientar que não há a intenção de discutir ou investigar se grupos religiosos 

possuem liberdade de expressão, que se desdobra sobre a liberdade de crença, de manifestarem 

seus pensamentos ou dogmas. O que se pretende investigar é se a grande mídia relativiza os 

discursos, com o intuito de atingir determinadas minorias. 

E, para tanto, serão utilizadas as relações midiáticas existentes entre duas grandes 

emissoras de televisão aberta e seus discursos contra determinadas denominações religiosas, 

com o intuito precípuo de demonstrar que existe no Brasil um direcionamento de discursos 

pautado em interesses. 

Dessa forma, há de se notar, ou não, que a instituição que detém o poder não 

jurisdicional de ditar e convencer o que é discurso do ódio ou liberdade de expressão no Brasil 

são os meios de comunicação concentrados economicamente. 

O problema em questão se dá pois, a exemplo do que ocorreu durante o fluxo da terceira 

fase do processo de transição democrática, operada entre os anos de 1985 e 1990, o Brasil 

experimenta, novamente, a polarização político ideológica, conformadora de grupos ativistas 

que situam-se antagonicamente diante da defesa de causas religiosas, de gênero, de classe, 

dentre outras.  

 Tem-se, com isso, a proliferação de posicionamentos que culminaram na divisão da 

sociedade entre uns, de um lado, e outros, de outro. Desse modo, para inibir a propagação de 

um discurso do ódio, representativo de uma fala violenta, segregacionista ou racista contra 

quem quer que seja, a Constituição Federal de 1988 assegura o direito fundamental à liberdade 

de expressão, garantindo a proteção da honra, da intimidade e da imagem.  
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 Sobre esse aspecto, e considerando-se que os meios de comunicação veiculam valores 

inerentes ao conhecimento de uma ou de outra bandeira, questiona-se a influência da televisão, 

no processo de solidificação de posicionamentos específicos, em benefício de uma causa 

determinada.  

 Portanto, necessário indagar se a concentração econômica no âmbito dos meios de 

comunicação em massa, ponderada a partir da centralização dos índices de audiência, entre a 

Rede Globo e a Rede Record, não macula a essencialidade do sentido da liberdade de expressão, 

influenciando no alcance do (re)significado do discurso de ódio propalado contra minorias 

religiosas, por meio da relativização de determinadas matérias jornalísticas, veiculadas durante 

os anos 2016 a 2018? 

 Por intermédio do questionamento apontado, nascem duas hipóteses: como o índice de 

audiência revela-se num parâmetro para demonstrar a concentração econômica dos meios de 

comunicação, as emissoras de massa, como a TV Globo e Record TV, não apenas relativizam 

o sentido constitucional da Liberdade de Expressão, como colaboram, ou alimentam o 

(re)significado do discurso do ódio, veiculando matérias jornalísticas que afetam o credo de 

minorias religiosas. 

     E a segunda: as matérias veiculadas contra as minorias religiosas, pelas retransmissoras 

de massa, como a TV Globo e Record TV, conformam-se sobre a plataforma do constitucional 

no sentido da liberdade de expressão, não sendo, pois, representativas de um discurso de ódio. 

 Assim, o trabalho se pautou na tentativa de exaurir o seguinte objetivo geral que foi de 

analisar se a TV Globo e a Record TV, concentradoras do poder econômico verificado pelos 

índices de audiência, não suplantam os limites da liberdade de expressão e potencializam o 

(re)significado do discurso de ódio por meio de matérias jornalísticas que afetam minorias 

religiosas. 

  Já os objetivos específicos representaram a análise do significado do princípio 

constitucional da liberdade de expressão; o dimensionamento do alcance do significado do 

discurso de ódio; a conceituação de concentração econômica do ponto de vista dos índices de 

audiências; a avaliação das matérias jornalísticas veiculadas pela TV Globo e Record TV 

contra minorias religiosas, durante os anos 2016 à 2018; a análise dos prejuízos sociais que o 

discurso de ódio, ao ser promovido pela grande mídia, pode promover ao veicular matérias 

abomináveis com intuito de convencimento sobre determinadas ideologias ou causas; analisar 

se a grande mídia promove um redimensionamento do discurso de ódio, enviesando este 

discurso e transformando-o em liberdade de expressão travestida e analisar se a grande mídia 

atende aos preceitos da Comunicação Social expressos na Carta Constitucional de 1988.  
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Sobre o referencial teórico da pesquisa, o primeiro apontado é a obra A Ironia da 

Liberdade de expressão, do autor americano Owen M. Fiss. A obra traz a ideia de um tema 

fundamental para a democracia contemporânea que o papel do Estado na garantia da liberdade 

de expressão e de imprensa.  

O referencial teórico apresenta alguns debates constitucionais enfrentados pela Suprema 

Corte norte-americana nas últimas duas décadas. Questões como regulação de conteúdo 

pornográfico, alocação de subsídios estatais para atividades culturais e regulação dos meios de 

comunicação de massa dividiram e continuam dividindo juízes, acadêmicos e leigos em sua 

interpretação da garantia das liberdades de expressão e de imprensa.  

Esses debates estão sendo travados neste exato momento em nosso país, sendo 

importante o entendimento de como o tema foi enfrentado em países estrangeiros. 

Ainda, faz-se uma interpretação da liberdade de expressão com base na Primeira 

Emenda da Constituição dos EUA, para defender as restrições no discurso do ódio, pois tiram 

as vozes daqueles que têm dificuldade de serem ouvidos. 

Ainda, tem-se por referencial teórico a obra de Samantha Ribeiro Meyer-Pflug, 

intitulada Liberdade de Expressão e Discurso do Ódio, pois trata com relevância os aspectos 

conceituais dos temas propostos na presente tese. 

Também, como referencial, será utilizado o autor Norberto Bobbio, com sua obra Elogio 

da Serenidade, pois aborda a necessidade da existência de cidadãos comprometidos com a luta 

contra todo tipo de intolerância e discriminação, visando a busca pela cidadania. A serenidade 

pode ser lida como imparcialidade. 

Por fim, para que haja uma análise sobra a postura dos meios de comunicação, utilizar-

se-á a obra Sobre a televisão de Pierre Bourdieu, com a finalidade de demonstrar que fatores, 

como os políticos e econômicos, influenciam nas pautas, gerando uma mídia enviesada, além 

de justificar o entendimento de que os índices de audiência é um fator preponderante para a 

determinação da concentração econômica dos meios de comunicação. 

 A partir desses referenciais teóricos e outros – os quais, no andamento do trabalho – 

serão devidamente citados, será trazido o debate acerca da pesquisa proposta. 

 Entre os pesquisadores da Ciência do Direito, repousa uniforme que “a metodologia 

jurídica é aquela parte da metodologia que tem por fim investigar uma solução jurídica, ou seja, 

uma solução justa para um problema específico que surge da realidade social e histórica”1. Com 

                                                           
1 TORANZO, Miguel Villoro. Metodología del trabajo jurídico: técnicas del seminario de derecho. 3. 

ed. México DC: Universidad Iberoamericana, 1980. p. 97. 
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arrimo nessa orientação, ponderou-se, em princípio, sobre qual o método de abordagem a ser 

empregado.  

Cogitou-se empregar o método dialético, fazendo-se uso da proposta hegeliana de 

elaboração da tese, da antítese e da síntese, para chegar-se à resposta do problema de pesquisa. 

Sem titubear sobre a particularidade da dialética hegeliana para chegar-se a uma diferenciada, 

ou até renovada compreensão sistêmica do ser e do pensar, elucubrou-se sobre a possibilidade 

de o método dedutivo mostrar-se mais adequado ao êxito de toda a investigação. 

Ocorre que, uma vez dimensionadas as hipóteses, e utilizando-se de uma hipótese 

acessória, repensou-se outra vez sobre o método, conjecturando-se a pertinência de adotar-se o 

método hipotético-dedutivo, de Karl Popper2, para otimizar o falseamento da hipótese, 

imperiosa à legitimidade da verdade que se busca. 

Acontece que, em razão da especificidade do problema a ser respondido, 

indiscutivelmente relacionado com a condição do homem, no mundo, entendeu-se viável adotar 

um método de pesquisa diferenciado, apto para legitimar o entendimento axiológico da 

problematização. Sob este aspecto, e partindo-se do princípio de que a fluente pesquisa totaliza 

uma pesquisa de ordem qualitativa, percebeu-se que o método apropriado seria aquele que 

corroborasse a compreensão, também, das questões inerentes à própria existência do homem, 

como ser em constante desenvolvimento e adaptação no mundo.  

Foi assim que se optou por demarcar todo o estudo pelo emprego do método 

fenomenológico-hermenêutico. 

Fundamenta-se essa escolha, primeiro, dizendo-se que: 

 

O método fenomenológico, enquanto método hermenêutico-linguístico, não 

se desliga da existência concreta, nem da carga pré-ontológica que na 

existência já vem sempre antecipada. É isto que lhe dá como característica 

uma inelutável circularidade, que, para o método do positivismo lógico, 

sempre é um excesso que a clareza e linearidade da linguagem proíbem e, para 

o método dialético, é de menos, porque omite a pretensão de totalidade3. 

 

Por segundo, justifica-se no fato de que a própria fenomenologia se revela suficiente 

para “indicar cómo mostrar y tratar lo que debetratarseen ciência. Ciencia «de» los fenómenos 

                                                           
2 POPPER, Karl. Conhecimento objetivo: uma abordagem evolucionária. São Paulo: Itatiaia: EDUSP, 

1975. 
3 STEIN, Ernildo. Introdução ao método fenomenológico heideggeriano. In: HEIDEGGER, Martin. 

Sobre a essência do fundamento. A determinação do ser do ente segundo Leibniz. Hegel e os gregos. 

São Paulo: Livraria duas Cidades, 1971. p. 14. 
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quiere decir: tal forma de aprehender sus objetos, que todo cuanto esté a discusión sobre ellos 

tiene que tratar-se mostrándolo directamente y demostrándolo directamente”4.  

A fenomenologia demonstra aquilo que deve ser tema da ontologia5. 

A partir da concepção heideggeriana de como o homem é, e de que forma ele se 

relaciona como mundo, consegue-se alcançar o que é preponderante ao seu desenvolvimento 

como pessoa, e ao encontro das condições de dignidade. É nessa perspectiva que surge a 

hermenêutica, sobre a qual se apoia a efetivação do projeto, eis que é ela, em si, que otimiza a 

aquisição e a vista prévias e “antecipação próprias da explicitação (interpretação)”6.  

O método fenomenológico-hermenêutico, portanto, oferece toda a sustentação à 

cientificidade da pesquisa e à perspectiva de resposta do problema, porque: 

 

A fenomenologia recebe sua ambiguidade da alethéia. Enquanto utilizada 

como analítica da facticidade e da existência, a fenomenologia se torna 

hermenêutica, passa a se movimentar num círculo hermenêutico. Esta 

circularidade, que não é apenas característica da compreensão, mas, através 

dela, do próprio ser-aí, também apresenta uma ambiguidade que acompanha 

toda a obra de Heidegger. Pelo método fenomenológico se desvendou esta 

circularidade, que passa, por sua vez, a possibilitar uma verdadeira penetração 

na fenomenologia.7 

 

A técnica de pesquisa adotada será a bibliográfica, por meio da leitura e análise de obras 

jurídicas, filosóficas, sociológicas, bem como da legislação brasileira, tudo relacionado com 

identificação do sentido da concentração econômica no ambiente dos meios de comunicação e 

da dicotomia, hoje acirrada, entre os limites estreitos da liberdade de expressão e do discurso 

de ódio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 HEIDEGGER, Martin. Ser y tempo. Madrid: Biblioteca de los grandes pensadores, 2004. p. 79. 
5 Ibid, p. 80. 
6 STEIN, op. cit., p. 24. 
7 Ibid., p. 24. 
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1 A TENACIDADE DA CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA NOS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO: DESCRIÇÃO FÁTICA A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO DOS 

ÍNDICES DE AUDIÊNCIA 

 

1.1  O SIGNIFICADO DE CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA DESDE UMA 

PERSPECTIVA JURÍDICA 

 

 O presente trabalho tem por finalidade analisar a ligação existente entre a concentração 

econômica dos meios de comunicação e a propagação de discurso de ódio. Para promover esta 

pesquisa, foram definidos alguns critérios, tanto no que tange ao discurso de ódio quanto sobre 

a concentração econômica. 

 Em um primeiro momento – salienta-se que este não é objeto deste capítulo – decidiu-

se que a análise se daria em discurso do ódio contra minorias religiosas. Por outro lado, a 

decisão se deu por promover a análise de concentração econômica no meio de comunicação 

denominado televisão e, desta feita, elegendo a Rede Globo de Televisão e a Record TV. 

 Além de utilizar conceitos da Ciência Econômica para definir a concentração 

econômica, outro fator será acoplado na análise: os índices de audiência. Dessa forma, nota-se 

que a escolha das emissoras de televisão é pertinente, uma vez que são as campeãs de audiência 

no país. 

 Assim, entendendo-se os índices de audiência como fator que corrobora no fenômeno 

da concentração econômica, percebe-se que tais meios televisivos possuem maior apelo no que 

tange à capacitação de recursos, especialmente, no que se refere à publicidade. 

 Também, dado esse fator, as emissoras de televisão alcançam grande parte da sociedade, 

tornando-se potenciais formadoras de opinião, motivo pelo qual se relacionará a audiência com 

a concentração econômica. 

 Entretanto, outros fatores deverão ser estudados neste capítulo, como o posicionamento 

jurídico da concentração econômica e a competência do CADE (Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica). 

 Para que haja um real entendimento da significação de concentração econômica, 

necessário se faz transcorrer sobre a perspectiva história e, também, como o trabalho se refere 

à concentração econômica nos meios de comunicação, utilizando duas emissoras de televisão 

brasileiras, nada mais coerente do que se tratar da origem da concentração econômica no Brasil. 

Assim, passa-se a fazer. 
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 Desde o descobrimento do Brasil, com a Coroa Portuguesa monopolizando o comércio 

dos produtos da colônia, no que tange à venda externa, a riqueza produzida em solo brasileiro 

concentrou-se nas mãos de alguns indivíduos, gerando os resultados vistos até hoje. 

 Por intermédio do processo que aqui se expõe, além da concentração da riqueza, outro 

fator que se observa é a inclinação capitalista gerada, firmada nas estruturas econômicas do 

Brasil. 

 Entretanto, deve-se incluir no pensamento sobre o processo histórico de formação 

econômica, ora descrito, o fato de que, na época colonial, o país não possuía um conceito 

estrutural e nem mecanismos que pudessem ser considerados de estruturas econômicas. 

 Deve-se, então, começar a presente análise pelo século XVI, quando o Brasil colônia 

não tinha importância para a metrópole. O território que acabara de ser descoberto era habitado 

por nativos, e estes, sem noção de civilidade, não podiam ser usados como mão de obra para 

interesses de exploração do território. Afirma Caio Prado Junior que “nestas condições, 

‘colonizar’ ainda era entendido como aquilo que dantes se praticava; fala-se em colonização, 

mas o que o termo envolve não é mais que o estabelecimento de feitorias comerciais”.8 

Contudo, alguns produtos contidos na colônia passaram a interessar ao colonizador, por 

exemplo, o pau-brasil. Este, o primeiro produto de exportação, teve sua importância haja vista 

que países europeus tinham grande apreço a essa matéria prima, principalmente pelo fato da 

extração de corantes para pintura. Desta feita, serve a citação de Faber, quando afirma que “a 

ocupação portuguesa se deu mediante exploração de matéria prima tropical, num primeiro 

momento com a exploração e retirada de pau-brasil, depois se desenvolvendo a economia 

açucareira”.9 

 Entretanto, deve-se levar em consideração que, com a finalidade de povoamento no 

início da colonização, a colônia foi dividida em áreas, assim chamadas de capitanias, onde se 

procedia a venda de pequenos espaços de terras para os colonos.  

 A cidade de Salvador foi instituída como uma espécie de capital para a colônia, mas as 

linhas políticas e econômicas eram decididas por Portugal, e sua efetividade ocorria no Brasil 

por intermédio de governadores os quais, em maioria, eram os fazendeiros, proprietários de 

grandes áreas rurais e dos primeiros engenhos de açúcar.  

Assim, neste panorama, no início do século XVI, iniciou-se o cultivo do primeiro 

produto realmente importante para a economia, a cana-de-açúcar. Importante salientar que esse 

                                                           
8 PRADO JUNIOR, Caio. História Econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2006. p. 16. 
9 FABER, Marcos; SEVERO, Eduardo; WOLF, Ismael. História econômica no Brasil na República 

Velha. Porto alegre: Faculdade Porto Alegrense, 2008. p. 02. 
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produto também foi destinado quase que exclusivamente para a exportação, sendo cultivado, 

em um primeiro momento, no litoral da região Nordeste. Além de excelentes condições de 

cultivo, o local facilitava a saída do produto para a Europa e a entrada de mão de obra escrava. 

Devido à imensa extensão de terra, o cultivo do açúcar se expandiu rapidamente na região, 

tornando-se uma área de monocultura, consequentemente, aumentando com regularidade o 

volume exportado do produto. 

Desta feita, o Brasil colônia, no início do século XVII, tornou-se o principal exportador 

de açúcar do mundo. Contudo, a exportação entrou em declínio, devido ao excesso de oferta do 

produto no mercado internacional.  

O cultivo do produto no Brasil não desapareceu, apenas diminuiu. Algumas terras foram 

redirecionadas para agricultura de subsistência, plantio de fumo, algodão, cacau e também ao 

cultivo de produtos que alimentavam a população costeira em expansão.  

            Apesar do ciclo da cana-de-açúcar ter sido lucrativo para alguns agentes econômicos, o 

legado da exportação do produto foi negativo, pois o sistema escravagista manteve os recursos 

humanos subdesenvolvidos; o manejo da agricultura não evoluiu; a forma de cultivo 

permaneceu primitiva e arcaica; a distribuição de riqueza gerada ficou extremamente 

concentrada, e os lucros decorrentes dessa atividade foram aplicados em bens de consumo 

importados, em vez de investidos nas próprias fazendas, como infraestrutura e melhores 

técnicas de plantio, segundo análise de Baer.10   

Mais adiante, outro fator mudou a tendência de produção brasileira: a descoberta de 

ouro em Minas Gerais. O ponto chave de atividade econômica da colônia se deslocou para as 

Minas Gerais, aparecendo os primeiros grupos bancários privados. 

 Diferente da produção de cana-de-açúcar, a mineração resultava em uma menor 

concentração de renda. Interessante afirmar que a mineração provocou outras atividades, como 

a produção agrícola. 

Segundo Baer11, no final do século XVIII, as jazidas tornaram-se economicamente 

inviáveis, chegando ao fim o ciclo do ouro. 

            Em 1808, com a vinda da família real, a cidade do Rio de Janeiro torna-se a capital do 

império português. Em consequência, houve investimento na infraestrutura da nova sede do 

governo. Instituições educacionais são criadas, cientistas e técnicos são trazidos da Europa 

como consultores. Nesse século, houve a criação do primeiro Banco no Brasil, que operou como 

                                                           
10  BAER, Werner. A economia brasileira. São Paulo: Editora Nobel, 1996. p. 415. 
11  Ibid., p. 415. 
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banco emissor e comercial até 1829, auxiliando e intensificando as atividades comerciais e 

financeiras no período.  

O rei retorna à Portugal no ano de 1821, deixando seu filho D. Pedro I como regente. 

Por tal medida, ficou subentendido que o Brasil voltaria ao estágio de colônia.  

No ano de 1822, sob forte pressão e pelo descontentamento da população, Dom Pedro I 

declara a independência da colônia. Dos anos de 1822 a 1889, o Brasil foi governado por D. 

Pedro I num sistema de monarquia, seguido por seu sucessor, D. Pedro II. 

Outro fator relevante que deve ser levantado é que, no século XIX, a Inglaterra tornou-

se mundialmente o centro industrial. Seus produtos manufaturados passaram a ser trocados por 

matérias-primas e alimentos nos mercados periféricos. O Brasil, incluindo-se na ideia de 

mercado periférico, exportava café, açúcar, algodão, cacau, borracha e fumo. O primeiro 

tornou-se o principal item de exportação no século XIX. 

As excepcionais condições que havia no Brasil para essa cultura valeram aos 

empresários brasileiros a oportunidade de controlar a oferta mundial desse produto.12 

Porém, todas as técnicas utilizadas no plantio e colheita do café eram rudimentares, 

utilizando-se ainda de mão de obra escrava. As grandes fazendas de café eram administradas 

pelos próprios fazendeiros, que exerciam forte influência política, acarretando a concentração 

de renda. 

Há de se salientar que, com a chegada do imigrante no Brasil, após o fim da escravidão, 

este com um ideal capitalista advindo da Europa, passou a enxergar melhor a forma de se 

produzir no Brasil, passando também a concentrar renda.   

Contudo, até o século XVIII, o capital que predominava era o comercial. Havia, até 

então, prevalência do chamado pacto colonial, acordo firmado entre as metrópoles, que 

consistia no exclusivo comércio dos produtos produzidos nas colônias. Entretanto, este sistema 

começa a desaparecer pois “o antigo sistema colonial, fundado naquilo que se convencionou 

chamar Pacto Colonial, e que representa o exclusivismo do comércio das colônias para as 

respetivas metrópoles, entra em declínio”.13 

Já na segunda metade do século XVIII, ocorre uma profunda transformação econômica, 

ou seja, o aparecimento do capital industrial. Essa nova realidade veio de encontro com os 

monopólios até então formados. Ainda que com uma infraestrutura deficitária, o processo de 

industrialização promoveu muito bem o seu papel no processo econômico brasileiro. 

                                                           
12 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 2007. p.178. 
13 PRADO JUNIOR, op. cit., p. 123. 
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Os impérios perdem poder, e os conflitos internacionais agravam-se. E, com o 

enfraquecimento dos impérios, as colônias vão alcançando suas independências. 

Conquanto alcançando sua independência em 1822, o Brasil perdeu muito ao ter seu 

nascedouro em uma estrutura econômica básica de país colonial, onde se produziu para exportar 

e não houve organização para atender as suas necessidades, mas para servir interesses externos. 

O desenvolvimento da lavoura cafeeira no século XIX trouxe reajustamentos na vida 

econômica do Brasil. Porém, reforçou a estrutura tradicional da economia brasileira, voltada 

inteiramente para a produção intensa de poucos gêneros destinados à exportação. Por sinal, 

ainda havia aqui grandes propriedades rurais à base do trabalho escravo. Celso Furtado 

corrobora com este entendimento: 

 

[...] produto que permitiria aos pais reintegrar-se nas correntes em expansão 

do comercio mundial; concluída sua etapa de gestação, a economia cafeeira 

encontrava-se em condições de autofinanciar sua extraordinária expansão 

subsequente, estavam formados os quadros da nova classe dirigente que 

lideraria a grande expansão cafeeira. 14 

 

Depois do ano de 1865, quando ocorreu a abolição da escravatura nos Estados Unidos 

da América, apenas Brasil e Cuba mantiveram seus regimes escravocratas. A opinião 

internacional sobre o Brasil foi deveras preocupante. Assim, começou-se o movimento 

abolicionista, culminando na Lei Áurea, votada em 13 de maio de 1888. 

Após a queda do tráfico de seres humanos, o Brasil entrou em um novo período de 

prosperidade e intensa atividade econômica. A partir desse ponto, o país surgiu para a vida 

moderna de atividades financeiras. Iniciou-se um novo processo de concentração de capitais, 

com a chegada de bancos, empresas financeiras e companhias de seguros.  

Quando ocorreu a Proclamação da República, os investimentos estrangeiros se 

intensificam, com ações progressivas dos interesses financeiros internacionais, alastrando-se e 

infiltrando-se ativamente em todos os setores da economia brasileira. 

A vida econômica brasileira não é pautada em função de fatores e necessidades internos, 

mas de interesses e necessidades da população que habita no país, mas de contingências de luta 

de monopólios e grupos financeiros internacionais concorrentes. 

Nos quadros do tradicional sistema econômico nacional, voltado para a produção de 

gêneros exportáveis e mal aparelhado para servir ao mercado interno, surge a necessidade de 

transformação. Em consequência, as importações declinam fortemente. Afirma Prado Junior 

                                                           
14 FURTADO, op. cit., p. 172. 
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que “a transformação que apesar de tudo se operou, fez-se muitas vezes defeituosa, 

frequentemente apenas como expediente oportunista em frente a embaraços que iam surgindo”. 

15 

 Com o advento da I e II Guerras Mundiais, houve intenso crescimento da exportação de 

gêneros alimentícios e matérias-primas pelo Brasil. Efeito disso, a moeda brasileira adquiriu 

notável estabilidade cambial quase sem precedentes. Isso, somado à redução das importações, 

fomentou a indústria nacional. 

Porém, esse momentâneo equilíbrio e artificial prosperidade começam a declinar na 

medida em que desparecem as circunstâncias extraordinárias que os tinham provocado. O 

aumento do poder aquisitivo faz com que as importações voltem a crescer. E o capital 

estrangeiro volta a penetrar e, aos poucos, reinar em solo nacional. 

Contudo, salienta-se que a concentração de renda e a concentração econômica no Brasil 

tiveram seu início na era colonial.  

 Nesse sentido, Salomão Filho afirma que “a desigualdade e a pobreza estão no cerne 

desse processo e, mais do que um resultado indesejado do processo concentrador são elementos 

definidores da própria colonização”. 16 

 Desta feita, é inegável que a concentração econômica no Brasil se deu desde os tempos 

de colonização, e mais, teve, no meio de seu processo, a atividade dos produtores de café e do 

imigrante, especialmente o italiano, criando a desigualdade social que hoje se vê, não 

diferentemente no que tange às questões empresariais. 

 Ainda que se tenha aqui delimitado que a concentração econômica no Brasil se deu por 

meio da centralização de renda dos fazendeiros de café e dos imigrantes, para melhor 

elucidação, serve o momento para discorrer sobre o a evolução da concentração econômica.  

 Antes disso, necessário se faz conceituar de forma sumária o real significado de 

mercado, para, logo após, demonstrar seus regimes ou estruturas. Dessa forma, poder-se-á com 

maior facilidade conceituar concentração econômica. 

 O conceito advém da Macroeconomia que, segundo Garcia e Vasconcellos: 

 

Estuda a economia como um todo, analisando a determinação e o 

comportamento de grandes agregados, tais como: renda e produto nacionais, 

                                                           
15 PRADO JUNIOR, op. cit., p. 298. 
16 SALOMÃO FILHO, Calixto; FERRÃO, Brisa Lopes de Mello; RIBEIRO, Ivan Cesar. Concentração, 

Estruturas e Desigualdades – as origens coloniais da pobreza e da má distribuição de renda. São Paulo: 

Microart, 2008. p. 15. 
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nível geral de preços, emprego e desemprego, estoque de moeda e taxas de 

juros, balança de pagamentos e taxa de câmbio. 17 

 

 Assim, podem-se extrair os elementos que definem os contornos de determinado 

mercado, ou seja, renda e produto nacionais, nível geral de preços, emprego e desemprego, 

estoque de moeda e taxas de juros, balança de pagamentos e taxa de câmbio. 

 De uma forma mais sintetizada, tem-se por mercado o ambiente social que gera ou 

proporciona as condições de troca de bens e serviços.  

 De modo mais apurado, pode-se entender como a instituição ou organização mediante 

a qual os vendedores e os compradores estabelecem uma relação comercial objetivando a 

realização de transações comerciais. O mercado aparece no exato momento em que há a união 

de vendedores e de compradores, permitindo a articulação de um mecanismo de oferta e 

procura. 

 Conceituando mercado, Kotler afirma:  

 

O conceito de troca leva ao conceito de Mercado. Um mercado consiste de 

todos os consumidores potenciais que compartilham de uma necessidade ou 

desejo específicos, dispostos e habilitados para fazer uma troca que satisfaça 

essa necessidade ou desejo. Assim, o tamanho do mercado depende do número 

de pessoas que mostram a necessidade ou desejo, que têm recursos que 

interessam a outros e estão dispostos e em condição de oferecer esses recursos 

em troca do que desejam. 18 

 

 Ainda, segundo Samara e Morsch, o conceito de mercado aparece por intermédio do 

processo de troca: 

 

O processo de troca entre o grupo de produtores/vendedores e os 

consumidores acontece no ambiente que denominamos de mercado. Esse local 

de troca, que no passado era geralmente um espaço físico específico e 

delimitado, como mercado público ou feira, por exemplo, hoje se expandiu e 

envolve até mesmo o virtual, como o ciberespaço e as compras pela internet. 

O mercado representa também o conjunto de compradores reais ou potenciais 

em posição de demandar produtos. 19 

   

                                                           
17 GARCIA, Manuel Enriquez; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Fundamentos de 

economia. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 83. 
18 KOTLER, Philip. Administração de Marketing – Análise, Planejamento, Implementação e Controle. 

São Paulo: Atlas, 1998. p. 18. 
19 SAMARA, Beatriz Santos; MORSCH, Marco Aurélio.  Comportamento do Consumidor: Conceitos 

e casos. Campinas: Pearson, 2005. p. 22. 
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 Após conceituar mercado como o local onde se realizam os processos de oferta e de 

procura, atuando sujeitos em sinergia, denominados vendedores e compradores, passa-se a ver 

a origem do mercado. 

 Os primeiros mercados da história da humanidade funcionavam por intermédio do 

processo de troca, usualmente chamado de escambo. Contudo, com a instituição daquilo que se 

chama de dinheiro (a moeda, mais concretamente), começaram a desenvolver-se códigos de 

comércio. 

  Por outro lado, o aumento da produção resultou no aparecimento de intermediários 

entre os produtores e os consumidores finais. 

 A economia contempla a existência de diversas classes de mercados: há mercados 

retalhistas, mercados grossistas, mercados de matérias-primas e mercados de ações. Salienta-se 

que a análise dessas espécies de mercados não faz parte do objeto de pesquisa deste trabalho. 

 Conceituando estruturas de mercado, importante ponderar, segundo Spínola e Troster, 

que “as estruturas de mercado são modelos que captam aspectos inerentes de como os mercados 

estão organizados”. 20 

 Cada estrutura de mercado realça características essenciais da relação entre oferta e 

demanda. As estruturas de mercado presentes no conhecimento econômico contemporâneo se 

fundamentam em hipóteses e no destaque de características anteriormente observadas em certos 

mercados.  

 Essas características podem ser de ordem empresarial, inerentes ao produto, oriundas 

das relações entre o produto, a empresa e a sociedade, vindas de imperativos normativos 

governamentais ou de relações de concorrência entre vendedores ou consumidores, entre outras 

características de destaque. 

 O mercado ideal de concorrência perfeita é aquele onde nem os compradores nem os 

vendedores conseguem interferir no preço final do bem ou do serviço trocado. Esse sistema é 

afetado com o aparecimento de distorções, como os monopólios ou oligopólios que, por estarem 

em posição superior e destacada na concorrência, fixam os preços por vontade própria e quando 

e como bem entendem. 

 Desta feita, para a existência de um mercado com concorrência perfeita, deve-se 

obedecer a determinados requisitos, como a existência de um elevado número de vendedores e 

                                                           
20 BENEVIDES PINHO, Diva; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; TONETO JR., 

Rudinei. Manual de economia. 5. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2004. 
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compradores (onde a decisão individual de cada uma terá pouca influência sobre o mercado 

global), a homogeneidade do produto (todos os produtos oferecidos são iguais), a existência de 

transparência (os participantes têm pleno conhecimento das condições gerais em que opera o 

mercado) e o livre acesso à informação. 

 Entretanto, necessário se faz evidenciar que o mercado ideal, assim como o nome já 

evidencia, longe de ser uma realidade, traz azo a outros padrões de mercado, apropriados 

quando das operações e das dinâmicas que acontecem, mais precisamente, com as alterações 

circunstanciais existentes no binômio oferta-procura. 

 Dessa forma, o mercado angaria estruturas, fugindo do que se denomina mercado ideal. 

Vale lembrar que essas estruturas são originadas por meio das dinâmicas e mecanismos que há 

entre os agentes, ou seja, nas especificidades existentes entre oferta e procura. 

 Para Spínola e Troster, as estruturas básicas do mercado são divididas em três tipos: 

estruturas básicas clássicas; outras estruturas clássicas; modelos marginalistas de oligopólio.21 

 Para Pascoal Rossetti, existem quatro espécies de estruturas de referência, no que tange 

ao ponto organizacional mercadológico, assim listadas: concorrência perfeita; monopólio; 

oligopólios e concorrência monopolística.22 

 Elencam-se as estruturas de mercado, as quais, segundo Fábio Nusdeo, representam 5 

formas: concorrência perfeita, concorrência imperfeita ou monopolística, o oligopólio (com o 

seu correspondente oligopsônio), o monopólio (com o seu correspondente monopsônio) e o 

monopólio bilateral. 

 

Muito embora não haja separações absolutas, nem compartimentos estanques, 

podem-se identificar cinco grandes tipos ou estruturas de mercado. São elas: 

concorrência perfeita, concorrência imperfeita ou monopolística, o oligopólio 

(com o seu correspondente oligopsônio), o monopólio (com o eu 

correspondente monopsônio) e o monopólio bilateral.23 

 

 Feita a eleição pela classificação das estruturas de mercado de Nusdeo, diante das não 

menos importantes classificações de Spínola e de Rossetti, passa-se a conceituar, de forma 

sumária, cada um desses tipos. 

 Neste primeiro momento, conceituar-se-á a estrutura ou regime de mercado denominada 

Concorrência Perfeita.  

                                                           
21 Ibid. 
22 ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
23 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico. São Paulo: Revista dos 

tribunais, 2015. p. 212. 
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 Pode-se considerar que Concorrência Perfeita é aquela situação ideal de mercado, 

existindo grande quantidade de vendedores e grande quantidade de compradores. Esse 

panorama favorece o equilíbrio natural existente mediante o processo que ocorre nos preços por 

meio da relação entre a oferta e a procura. 

 A Concorrência Perfeita também pode-se ser denominada de concorrência pura, e é 

um conceito que não se verifica no mundo real, sendo mais um modelo teórico do que prático.  

Nusdeo ensina: 

 

É fácil verificar o quanto um regime como este representa muito mais uma 

abstração do que uma situação encontradiça na realidade. Trata-se obviamente 

de um modelo útil enquanto apresenta as condições ideais de funcionamento 

de uma economia de mercado e permite elaborar um padrão de referência para 

a análise de situações concretas.24  

 

 O estudo do mercado de concorrência perfeita, ainda que dificilmente encontrado em 

um mercado real, tem por objetivo buscar parâmetros de estudo da Ciência Econômica para que 

a teoria possa corroborar com o entendimento da prática: 

 

A concorrência perfeita representa na ciência econômica o que o vácuo ou a 

ausência de atrito representa para a física, isto é, situações teóricas cujo 

conhecimento revela-se necessário para melhor apreensão do que se passa na 

prática.25 
 

 E este estado ideal da concorrência perfeita se dá tendo em vista que a tendência é de 

que, no longo prazo, as receitas das empresas correspondam a seu custo total, o qual inclui o 

custo de oportunidade – a remuneração do empresário, também chamada de lucro normal.  

O lucro normal seria uma rentabilidade média do mercado, correspondendo a quanto o 

empresário ganharia se tivesse escolhido aplicar seu dinheiro em outra atividade. O mercado de 

concorrência ideal evita, portanto, o chamado lucro extra ou lucro extraordinário, que é a 

disparidade entre a receita e o custo. 

Fábio Nusdeo afirma: 

 

Nesse regime, não existiria o lucro, pois no custo estaria sempre incluída uma 

remuneração do empreendedor pelo seu custo de oportunidade, como já visto, 

isto é, pela remuneração que ele obteria em qualquer outra atividade afim. E 

enquanto o preço de mercado comportasse tal remuneração ao empreendedor, 

nele se manteria. Por outro lado, caso essa remuneração permitida pelo 

                                                           
24 Ibid., p. 213. 
25 Ibid., p. 213. 
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mercado superasse significativamente o custo   de oportunidade de seu 

trabalho, assistir-se-ia um fluxo de novos empreendedores, levando a um 

crescimento da oferta e, portanto, a uma queda de preços, com a consequente 

eliminação daquele excesso que poderia ser considerado como um lucro.26 
 

 Em uma situação de concorrência perfeita, o número de vendedores e compradores 

precisaria ser grande o suficiente para que nenhum player do mercado pudesse, sozinho, 

influenciar o seu equilíbrio. A integração entre eles deve ocorrer de forma recíproca. 

 Vicente Bagnoli, por sua vez, ao estabelecer a situação de concorrência perfeita, a qual 

classifica como mercado perfeitamente competitivo, esclarece: 

 

Tratar-se-ia de uma situação em que o preço do produto ou serviço estaria 

formado em uma perspectiva que atendesse às necessidades dos produtores e 

aos anseios do comprador, já que se praticaria o “preço justo” (preço normal 

de mercado), possibilitado pelo equilíbrio constate e inalterável da oferta e da 

demanda.27 
 

 Salienta-se também que nenhum desses compradores ou vendedores devem possuir 

importância que consiga exercer ingerência nas condições de compra e venda. 

 Assim, se um vendedor abaixasse ou aumentasse seu preço deliberadamente, esse 

movimento não teria influência na dinâmica do mercado como um todo. A redução do preço 

para valores abaixo dos praticados terminaria com o fim dos estoques desse vendedor, enquanto 

o aumento faria com que o consumidor migrasse imediatamente para outras marcas. 

 Além disso, para haver uma concorrência perfeita, os produtos oferecidos deveriam ser 

similares. Nesse ponto, há de se destacar que deverá haver homogeneidade dos produtos que 

integram as operações de compra e venda. 

 O mercado também precisaria ser permeável, isto é, totalmente aberto à entrada de 

novos concorrentes. Deverá, para a concorrência perfeita existir, haver a mobilidade plena dos 

agentes de mercado, permitindo a suas entradas e saídas sem nenhuma restrição ou barreira. 

 Por fim, deveria se verificar a livre circulação de informações, incluindo sobre lucros e 

preços. Aqui se trata do pleno acesso a todas as informações. 

 Expõem-se, então, sumariamente, os requisitos essenciais da concorrência perfeita.28 

Deve-se também rememorar que esta espécie de mercado é tida como ideal, uma situação 

                                                           
26 Ibid., p. 214. 
27 BAGNOLI, Vicente. Direito Econômico. São Paulo: Atlas, 2013. p. 191. 
28 Segundo Fábio Nusdeo (op. cit.), o regime de concorrência perfeita exige requisitos essenciais, que 

são: a) grande número de compradores e de vendedores em interação recíproca; b) nenhum deles 

suficientemente importante a ponto de exercer qualquer influência nas condições de compra ou de venda 

do produto em questão (atomização de mercado); c) homogeneidade do produto objeto das operações; 
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abstrata, não se encontrando na realidade. Seu estudo, por outro lado, é importante para que se 

construa um parâmetro de mercado perfeito, necessário para o desenvolvimento da ciência 

econômica. 

 Finalizada a análise da concorrência perfeita, passa-se à explicação do segundo regime 

de mercado, que é a concorrência imperfeita. 

 A concorrência imperfeita tem por característica principal, assim como o regime 

anteriormente comentado, a existência de um grande número de compradores e vendedores.  

 Por seu turno, e considerando como mercado imperfeitamente competitivo, conceituou 

Bagnoli: 

 

Em sentido oposto aos mercados perfeitamente competitivos, existem os 

mercados imperfeitamente competitivos onde, apesar de a concorrência 

ocorrer entre produtores e compradores, suas condições não são ideais, pois 

faltam os pressupostos dos mercados perfeitamente competitivos. 29 

  

 Como visto, esse regime não possui os requisitos do anterior, em especial, o da 

homogeneidade de mercado, pois “caem, porém, os demais requisitos do regime da 

concorrência perfeita, particularmente o da homogeneidade dos produtos negociados e da sua 

atomização”.30 

 Nesse regime, os compradores e vendedores não se encontram atomizados, e sim, por 

alguns fatores, como preferência por determinada marca, localização ou propaganda, acabam 

por escolher entre um ou outro fornecedor. 

 Desta feita – passando o comprador a ter o poder de escolha, mas não puramente, e sim 

por intermédio dos fatores acima elencados – afirma-se que a concorrência é imperfeita, ou 

seja, foge-se aos padrões da concorrência perfeita, a qual, como já visto, é apenas uma 

abstração. 

 Na concorrência imperfeita, um dos agentes – nesse caso, dentre os fornecedores – tem 

poder suficiente para influenciar os preços. Essa ingerência traz para a empresa, na concorrência 

imperfeita, uma posição de destaque na busca pelo mercado consumidor. 

 A concorrência imperfeita representa um regime ou estrutura de mercado que não pode 

ser inserida na concorrência perfeita, ou seja, aquela que possui pelo menos um fornecedor ou 

                                                           
d) plena mobilidade dos agentes operadores e de seus fatores, isto é, facilidade de acesso ao mercado e 

de retirada dele por parte de qualquer interessado; e) pleno acesso dos operadores a todas as informações 

relevantes; f) ausência de economias de escala e g) ausência de economias externas. 
29 BAGNOLI, op. cit., p. 192. 
30 NUSDEO, op. cit., p. 215. 

http://knoow.net/cienceconempr/economia/concorrencia-perfeita/
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comprador com poder suficiente para influenciar o preço de mercado e a quantidade que deverá 

ser comercializada.  

 Uma situação de concorrência imperfeita pode ocorrer mesmo quando da existência de 

algum poder que influencie preços de um ou de um número reduzido de compradores, não 

necessariamente apenas no poder de influência advindo dos fornecedores. 

 A concorrência imperfeita aparece basicamente pelo fato de a concorrência perfeita 

existir apenas no plano ideal. Na concorrência imperfeita, por óbvio, existe a concorrência, 

ainda que com alguns fatores que maculem a pureza da concorrência dita perfeita. 

 E esta comparação que existe entre um modelo de concorrência que sofre influências e 

outro, que apenas se apresenta no campo das ideias, faz com que os teóricos aceitem essa 

estrutura – imperfeita – como a usual no mercado. Nusdeo afirma: 

 

O mercado apresenta-se, pois, não uno, mas compartimentado, de sorte que 

em cada um desses compartimentos será possível sentir-se o peso ou a 

importância de um ou de alguns operadores. Obviamente, eles não são 

estanques e incomunicáveis e será sempre possível a passagem de um para o 

outro. Por isso, aliás, é que o regime ainda é chamado de concorrencial. Trata-

se, porém, de uma concorrência imperfeita, distinta daquela, justamente 

designada por perfeita, tão perfeita que praticamente não existe.31 

 

. Na concorrência imperfeita, a competição não ocorre de forma natural, necessitando de 

interferência estatal no mercado, fiscalizando e regulando, para que os agentes econômicos 

possam agir com uma determinada liberdade.32 

 A concorrência imperfeita é aceitável no mercado, desde que não haja práticas abusivas 

anticoncorrenciais e, ainda, que haja a devida regulação pelo Estado, por intermédio das 

Agências Reguladoras.33 

 Importante ressaltar que, para alguns autores, como José Pachoal Rossetti34, os regimes 

de mercado do Oligopólio, Monopólio e Monopólio Bilateral (Concorrência Monopolística) 

estão inseridos dentro da concorrência imperfeita, por apresentarem-se como imperfeições à 

concorrência perfeita. 

 Contudo, como dito alhures, neste trabalho, elegeu-se a teoria de Fábio Nusdeo, que 

considera o Oligopólio, Monopólio e Monopólio Bilateral como regimes autônomos. 

                                                           
31 Ibid., p. 215. 
32 BAGNOLI, op. cit., p. 192. 
33 Agência Reguladora é a pessoa jurídica de direito público interno, organizada quase sempre na forma 

de autarquia especial, para regular e fiscalizar a prestação de serviços públicos praticados pela iniciativa 

privada, primando pela manutenção da qualidade na prestação dos serviços. 
34 ROSSETTI, op. cit., p. 400. 
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 Seguindo na classificação dos regimes de mercado, o próximo a se considerar é o 

Oligopólio. Com origem nas palavras gregas oligos e polein, que significam, respectivamente, 

poucos e vender, esse regime de mercado caracteriza-se, precipuamente, no fato de a oferta 

estar concentrada nas mãos de poucos vendedores. 

 Rossetti conceitua Oligopólio, referindo-se a esta no plural: 

 

A palavra está no plural porque há, por definição, variadas formas de 

oligopólio. As estruturas oligopolistas não se caracterizam por fatores 

determinantes puros e extremados. Os tipos possíveis e, de fato, observados 

na realidade são de alta variabilidade.  Em todas as características desta 

estrutura de mercado, os conceitos são mais flexíveis, comparativamente aos 

casos extremados de concorrência perfeita e de monopólio.35 

 

 Nota-se que, no Oligopólio, os conceitos não são tão radicais, ou seja, não são tão 

extremados para um lado, ou melhor, não tão ideais como a concorrência perfeita, e nem tão 

distorcidos como o monopólio. 

 Mas é importante frisar que esse regime de mercado se caracteriza, basicamente, pelo 

pequeno número de fornecedores ou pela presença de grandes agentes econômicos. Assim, 

afirma Bagnoli: 

 

Outra situação é a dos mercados oligopolizados, identificados pelo pequeno 

número de produtores ou prestadores de serviço, ou ainda a existência de 

grandes agentes econômicos, ainda que em pequena quantidade, concorrendo 

com agentes de porte bem inferior e sem qualquer condição de alterar a 

situação de mercado. 36 
 

No que se refere ao fato de o oligopólio se dar na hipótese de grandes grupos econômicos 

se apresentarem no mercado e nas suas relações, vislumbra-se, nesse caso que, mesmo que 

outros fornecedores ingressem neste mercado, com o intuito de buscar a concorrência, a 

envergadura econômica dos grandes grupos não permitem uma concorrência salutar em 

detrimento dos pequenos grupos ou fornecedores. 

 

Isso sucede não apenas quando os vendedores formam realmente um pequeno 

grupo, como também quando, muito embora em grande número, há profunda 

diferença de envergadura econômica. Assim, por exemplo, a indústria 

automobilística constitui um oligopólio porque são poucas as fábricas de 

veículos. A situação não se alteraria substancialmente caso uma ou duas 

                                                           
35 Ibid., p 403. 
36 BAGNOLI, op. cit., p. 192-193. 
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dezenas de novas fábricas viesse a se instalar, porém, com uma capacidade 

produtiva muito inferior a das atuais.37 

 

Destarte, entende-se por Oligopólio o regime de mercado caracterizado pela 

concentração da oferta nas mãos de um número ínfimo de agentes econômicos, 

descompensando, ainda que com garantias mínimas de concorrência, o livre exercício de 

mercado. 

Contudo, outro fenômeno pode ser elencado, representando uma subespécie de regime 

de mercado do Oligopólio e que mutatis mutantis, se aproxima em grande intensidade daquele. 

Nesse momento, está a se falar do Oligopsônio. Bagnoli alerta: 

 

Nos casos dos monopsônios e os oligopsônios o raciocínio é muito parecido 

com os dos monopólios e oligopólios, só que o agente monopsionista ou 

oligopsionista detém esta posição essa posição em outro patamar da estrutura 

do mercado; no momento de adquirir produtos ou serviços de fornecedores 

para repassar ao consumidor final e, não propriamente no momento da oferta 

do produto ou serviço ao consumidor final.38 

 

Assim, como visto por intermédio da transcrição acima, Oligopsônio, muito parecido 

com o Oligopólio, pode ser conceituado como regime de mercado caracterizado pela 

concentração de agentes no polo comprador, ou seja, na procura. 

Fabio Nusdeo afirma que o Oligopsônio é o Oligopólio de compradores, diferindo do 

oligopólio na questão do polo da relação de oferta e procura: 

 

Não é preciso ressaltar que tudo quanto se disse sobre o oligopólio aplica-se 

mutatis mutantis, isto é, mudando o que deve ser mudado, ao oligopsônio, 

pois, como visto, este não passa de um oligopólio de compra, situação na qual 

poucos compradores se defrontam com vendedores atomizados. 39 

 

 Desta feita, para se entender o Oligopsônio, basta utilizar como matriz de pensamento 

as regras do Oligopólio e promover a inversão, ou seja, compreender que, nesta espécie de 

regime de mercado, haverá uma concentração do poder de compra nas mãos de poucos agentes 

de mercado. 

 Após o estudo do Oligopólio e do Oligopsônio, passa-se a analisar mais um regime de 

mercado, o Monopólio. 

                                                           
37 NUSDEO, op. cit., p. 216. 
38 BAGNOLI, op. cit., p. 195. 
39 NUSDEO, op. cit., p. 217. 



39 

 

 Diferentemente do Oligopólio, o Monopólio se caracteriza com a situação de mercado, 

em que apenas um agente de mercado se apresenta como a fornecedora de determinado produto 

ou serviço.40 

 Para Vicente Bagnoli, Monopólio são “marcados pela atuação de uma única empresa de 

mercado para ofertar um produto ou serviço sem a ameaça do ingresso de um concorrente”. 41 

 Podendo ser definido como a oposição ao que se entende por concorrência perfeita, o 

Monopólio apresenta-se como forma de unicidade de produtos no mercado, concentrados nas 

mãos de único fornecedor. 

 Fabio Nusdeo entende que o Monopólio: 

 

Corresponde a uma situação na qual apenas uma pessoa ou uma empresa se 

apresenta como vendedora de um dado produto. Manifesta-se aqui em toda a 

sua plenitude o poder econômico, pois o monopolista está em condições de 

atuar simultaneamente nas duas variáveis que caracterizam a compra e a 

venda, isto é, o preço e a quantidade. 42 

  

 Monopólio tem como significado a exploração sem concorrente por parte de um agente 

de mercado, em virtude de um privilégio. É a posse ou o direito em caráter exclusivo de um 

produto ou de uma espécie de serviço. 

 Pode-se entender por Monopólio a situação de usufruir da exploração de maneira 

abusiva, ou seja, vender um produto ou serviço sem a presença de concorrentes e por altos 

preços. Do grego monos, que significa um, e polein, que significa vender. 

 

Note-se que, contrariamente ao sucedido no regime de concorrência perfeita 

para o monopolista, a curva de procura não é horizontal, isto é, de elasticidade 

infinita. Para o monopolista, a curva de procura é a curva de procura do 

mercado, já que ele concentra em si o atendimento de todo o mercado. Logo, 

enquanto a única maneira de o vendedor em concorrência perfeita aumentar 

sua receita é jogar maior quantidade no mercado, o vendedor monopolista não 

necessariamente procederá assim, muito embora possa também levar a sua 

produção até o ponto em que o custo marginal iguale o preço.43 

 

 Assim, Monopólio é a situação em que um único agente de mercado domina a oferta de 

determinado produto ou serviço, sendo dominado por uma estrutura monopolista, e não pelas 

                                                           
40 Ibid; p. 218. 
41 BAGNOLI, op. cit., p. 193. 
42 NUSDEO, op. cit., p. 218. 
43 Ibid., p. 218. 
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regras de mercado, garantindo-lhe lucro exagerado. A maioria dos países possui um conjunto 

de leis com a finalidade do combate de monopólio.  

 Monopólios surgem devido a características particulares de um determinado mercado, 

ou devido à regulamentação governamental. O monopólio coercivo significa que a curva de 

demanda do bem fica negativamente inclinada, na medida em que a demanda da firma é a do 

mercado. 

 Contudo, importante salientar que o Monopólio, assim como a sua forma bilateral, 

representa, em grau de intensidade, o regime de mercado que maior atinge a livre concorrência. 

 Seus resultados são prejudiciais ao mercado, pois retiram a possibilidade de este se 

regular e de os consumidores praticarem o livre exercício de escolha. Assim, diante de mercados 

monopolizados, necessário se faz, para a consagração da livre concorrência, um olhar 

fiscalizador das autoridades concorrenciais: 

 

Os resultados podem ser desastrosos para a sociedade, pois, muitas vezes, uma 

parcela da população não consegue acompanhar os aumentos impostos pelo 

monopolista, e se vê excluída do consumo ou da utilização desse produto ou 

serviço. Daí a importância de atuação das autoridades concorrenciais e, 

também, reguladoras.44 

 

 Mas há de se considerar que nem sempre o Monopólio deve ser punido. Deve-se levar 

em conta a hipótese de que o agente de mercado, por seus méritos, alcança a preferência do 

mercado consumidor por meio de sua capacidade. 

 Também, existe a situação denominada de Monopólio Legal, que ocorre quando há a 

regulação do mercado, em que se entrega a exclusividade de exploração para uma entidade 

privada, contudo, sem deixar de se observar o bem-estar do mercado consumidor. 

 E, ainda, dentro dessa questão, pode-se falar em Monopólio Natural, o que ocorre 

quando o custo de exploração daquele mercado justifica a concentração nas mãos de único 

agente de mercado.45 

 Para Fábio Nusdeo: 

 

O monopólio natural corresponde na maioria das vezes a uma atividade na 

qual os custos de produção fixos, representados sobretudo pela maquinaria, 

instalações e base territorial, são desproporcionalmente elevados em relação 

aos custos variáveis, correspondentes principalmente a matérias-primas, 

energia e mão de obra.46 

                                                           
44 BAGNOLI, op. cit., p. 193. 
45 Ibid., p. 194. 
46 NUSDEO, op. cit., p. 218. 
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 O Monopólio natural, atendendo os fins de mercado e respeito ao consumidor, pode 

representar como uma medida viável ou necessária quando da necessidade de concentração nas 

mãos de um único agente, por se tratar de atividade que exige grandes investimentos em 

infraestrutura, não reúne condições de se encontrar nas mãos de vários agentes de mercado. 

Importante, também, salientar que o Monopólio pode ocorrer de maneira inversa, na 

forma de Monopsônio. Esse regime de mercado, considerado como uma subespécie, possui as 

mesmas características do Monopólio, mudando apenas o polo que promove a concentração do 

mercado. 

Diferentemente do Monopólio, é o agente econômico que figura no polo da procura, que 

concentra em si todas as possibilidades de compra dos produtos ou dos serviços. 

Sobre o Monopsônio, afirma Nusdeo: 

 

Corresponde à recíproca do monopólio no campo da procura. A atitude do 

monopsonista será quase sempre a de retardar as suas compras tanto quanto 

possível, a fim de forçar os vendedores a lhe entregar o produto a um preço 

mais baixo.47 

 

Ou seja, é o comprador quem distribui as cartas em um regime Monoposônico. Por ser 

o único adquirente dos produtos ou serviços de determinado mercado, o agente faz uma 

descompensação nas relações de livre concorrência, pois adquire poder suficiente para propor 

quantidades e preços. 

Por sua vez, Vicente Bagnoli com extrema precisão entende por monopsônio a “atuação 

de um único agente econômico no mercado para adquirir de fornecedores um produto ou serviço 

para ele, monopsionista, oferecer ao consumidor final”.48 

 No Monopsônio, o agente de mercado desvencilha-se da concorrência, criando uma 

submissão de seus produtos ou serviços perante o mercado fornecedor. Em razão do poder de 

mercado que possui, o agente de mercado no Monopsônio consegue definir preços, formas de 

pagamento e quantidade de oferta. 

 

Sem a ameaça da concorrência, ou, ainda, a possibilidade de os “fornecedores” 

ofertarem seus produtos ou serviços para outros agentes econômicos que 

atuariam junto ao consumidor final, cria-se uma sujeição dos fornecedores aos 

agentes monopsionista.49 

                                                           
47 Ibid., p. 220. 
48 BAGNOLI, op. cit., p. 195. 
49 Ibid., p. 195. 
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 Assim, nota-se que o agente de mercado monopsonista cria todas as relações de 

mercado, reduzindo os índices de concorrência a patamares quase que insignificantes: “É o 

monopsionista que poderá determinar preços e condições de pagamento e, caso o fornecedor 

não se sujeite a essas determinações, poderá ver restringida a oferta de seus produtos ou serviços 

ao consumidor final”.50 

 Salomão Calixto Filho ainda alerta que “o poder monopsonista faz com que o agente 

dotado desse poder possa reduzir o preço do produto adquirido através de uma redução da 

quantidade demandada”.51 

 Por fim, importante esclarecer que o Monopsônio adquire poder econômico que produz 

uma facilidade e tendência para a imposição de um monopólio. Desta feita, gera maiores danos, 

pois os prejudicados não serão somente os fornecedores, mas a sociedade de um modo geral. 

 Por derradeiro, no que se refere à análise dos regimes de mercado, e relembrando que 

este trabalho elegeu como espinha dorsal a classificação de regimes de mercado de Fabio 

Nusdeo, passa-se a analisar o Monopólio Bilateral. 

 Essa espécie de regime representa um mercado em que coexistem o Monopólio e o 

Monopsônio, sendo que, tanto o fornecedor quanto o comprador podem influenciar diretamente 

os preços. 

 O Monopólio Bilateral é o extremo oposto da Concorrência Perfeita, por não permitir 

nenhum tipo de variantes de mercado e concentrar a operação nas mãos de um fornecedor e de 

um comprador. Nusdeo conceitua: 

 

É o extremo oposto do regime de concorrência perfeita. Nele um único 

vendedor defronta-se com um único comprador. Trata-se de um caso 

absolutamente limite, constituindo uma categoria polar oposta à primeira, a 

concorrência perfeita. Aliás, nesta situação, dificilmente se poderá sustentar a 

existência de mercado propriamente dito, salvo pela potencial entrada de 

sucedâneos.52 

 

 Importante ressaltar que, conforme os ensinamentos de Nusdeo, em caso de Monopólio 

Bilateral, o mercado deixaria de existir, por não haver o mínimo de concorrência, mas apenas 

fornecedor e comprador discutiriam por questões de preço ou condições de pagamento. 

                                                           
50 Ibid., p. 195. 
51 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as estruturas. São Paulo: Malheiros, 2013. 
52 NUSDEO, op. cit., p. 220. 
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 No Monopólio Bilateral, tanto o fornecedor, que está em um Monopólio, ou o 

comprador, que está em Monopsônio, podem determinar os preços, as quantidades de produtos 

ou serviços e a maneira do pagamento.  

 O monopólio bilateral é bastante incomum, pois se situa principalmente em mercados 

que negociam bens não comuns, como é o caso da indústria tecnológica. 

 

O Monopólio Bilateral é também um regime bastante teórico, sendo pouco 

encontradiço na prática. Aproxima-se dele o mercado de transferência de 

tecnologia, no qual muitas das vezes o know-how é tão especializado que em 

um dado país ou região, apenas uma empresa esteja em condições de absorvê-

la e adotá-la. Em nível mundial, claramente isso seria muito difícil de 

ocorrer.53 

 

 Nessa espécie de Monopólio, tanto o comprador quanto o fornecedor estão em uma 

situação de negociação, porque o poder de monopólio e o poder de monopsônio contrapõem-

se.  

 Assim, o preço de mercado será determinado por ambas as forças por meio do poder de 

negociação do comprador e do fornecedor. Um modelo de monopólio bilateral é 

frequentemente usado em situações onde os custos de substituição de ambos os lados são 

proibitivos. 

 Desta feita, nota-se que o Monopólio Bilateral é aquele regime de mercado que possui 

apenas um fornecedor e um comprador. Não há, nesse regime, concorrência, pois os ouros 

agentes estão excluídos do mercado. 

 O que há, na realidade, no monopólio bilateral, são disputas de preços e condições de 

pagamento entre fornecedor e comprador, cada qual exercendo o seu poder econômico em prol 

de seus interesses comerciais. 

 Contudo, é necessário – após a análise das possibilidades nas quais a concorrência pode 

encontrar-se, rememorando que não existe fora do ambiente teórico o mercado concorrencial 

perfeito – conceituar a concentração econômica. 

 De antemão, adiantando, mas não ingressando propriamente no tema, haja vista que este 

será tratado posteriormente, a concentração econômica é uma condição reprovável de mercado 

por interferir de forma evidente na livre concorrência. 

 Por esse motivo, existe regulação no que se refere à sua formação. No Brasil, há 

legislação que impede a formação de determinados mercados concentrados, e mais, agência 

                                                           
53 NUSDEO, op. cit., p. 221. 
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reguladora que fiscaliza e pune este tipo de formação mercadológica. Mas, como já dito, o ponto 

será tratado adiante. 

 É oportuno destacar que a análise da abordagem histórica do Direito de Concorrência 

no Brasil será promovida adiante. 

 A conceituação da concentração econômica passa pelo entendimento posterior da 

questão do Poder Econômico. Sem este último conceito não existe lógica tratar do primeiro. 

 Todo poder está inserido em uma concepção política, pois traz um significado de 

dominação. A imposição do poder está presente tanto em regimes totalitários quanto 

democráticos. 

 Para iniciar a conceituação de poder econômico, nada mais oportuno do que trazer o 

significado de poder. Para este fim, inicialmente, segundo Norberto Bobbio: 

 

Em seu significado mais geral, a palavra Poder designa a capacidade ou 

possibilidade de agir, de produzir efeitos. Tanto pode ser referida a indivíduos 

e a grupos humanos como a objetos ou a fenômenos naturais (como na 

expressão Poder calorífico, Poder de absorção).54 

 

 Ainda, no intuito de conceituar o poder, o sociólogo Max Weber prescreve que: 

 

Poder significa toda probabilidade de impor a vontade numa relação social, 

mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade de 

poder significa toda probabilidade de impor a vontade numa relação social, 

mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade.55 

  

 E continua dizendo que o poder se manifesta em “toda oportunidade de impor a sua 

própria vontade, no interior de uma relação social, até mesmo contra resistências, pouco 

importando em que repouse tal oportunidade”.56 

 A questão de impor vontades sobre um indivíduo ou grupos sociais é a expressão de 

poder. As relações sociais, pautadas nos interesses egoístas de seus integrantes criam a ideia de 

poder. Os indivíduos ou organizações, munidos de alguma espécie de mecanismo de 

subordinação do outrem, exercem sua potência na garantia de seus próprios interesses.  

 Vicente Bagnoli explica a manifestação do poder: 

 

                                                           
54 BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1995. p. 

933. 
55 WEBER, Max. Economia e Sociedade. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1994, p. 33. 
56 Ibid., p. 16. 
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Dentre as formas do poder manifestar-se, tem-se o poder econômico, 

conforme a explicação de Abraham Kaplan e Harold Lasswell: ‘... Em 

situações concretas, é importante distinguir claramente entre o poder como 

valor e os valores sobre os quais o poder está sendo exercido. Uma pessoa 

pode ter poder sobre a riqueza ('poder econômico'), por exemplo, sem ocupar 

uma posição correspondente favorável com relação à própria riqueza - é o 

caso, por exemplo, de poderosos líderes sindicais. Uma pessoa pode controlar 

a distribuição do respeito sem ser respeitada - esse pode ser o caso de um 

editor ou publicista. E assim por diante’.57 

  

 O Estado e as instituições exercem papel relevante nesse panorama. Atualmente, o poder 

deve ser analisado e entendido como resultado de todas as interações sociais. Nesse sentido, em 

toda relação entre indivíduos, existe uma relação de poder. Nessa conjuntura, as instituições e 

o Estado exercem considerável papel na forma como será dada a relação de poder, mediante a 

criação de alguns mecanismos. 

 E na economia não é diferente. Considera-se o poder econômico como uma espécie de 

exercício do poder, em que o agente, munido de algum mecanismo de sujeição, passa a impor 

suas vontades. 

  E, dentro de uma perspectiva liberal, todo ato de poder que possa, de alguma maneira, 

influenciar na atuação e discernimento livres do indivíduo deve ser coibido por alguma espécie 

de mecanismo. 

 Nesse panorama, por se tratar o poder econômico de uma espécie de exercício de poder 

político, o Direito Econômico preocupa-se com a sua regulação, no sentido de evitar que, ainda 

existente entre as relações sociais, o seu uso não extrapole o ponderável, não sujeitando 

ninguém aos mandos de outrem. 

 Nesse sentido, segue ensinamento de Washington Peluso Albino de Souza: 

 

Na sociedade organizada de nossos dias, após toda uma evolução multi-

milenar em torno de tais interesses e o aperfeiçoamento das instituições 

políticas e jurídicas que lhe dizem respeito, o Direito Econômico preocupa-se 

em determinar-lhe as regras que corrijam as distorções elaboradas durante o 

longo período de sua consolidação. O condicionamento da política econômica 

à ‘ideologia constitucionalmente adotada’ é o caminho seguro para evitar a 

imposição das formas absolutistas de dominação econômica. O próprio Estado 

de Direito, do Liberalismo, não conseguiu desfazê-las. Revelam-se nas 

estruturas coloniais e nos expedientes das fórmulas da livre concorrência.58 

  

                                                           
57 BAGNOLI, Vicente. Introdução ao direito da concorrência: Brasil-Globalização-União Européia 

Mercosul-ALCA. São Paulo: Singular, 2005. 
58 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico.  3. ed. São Paulo: 

Editora LTR, 1994. p. 54. 
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 A ligação que existe entre o poder político e o econômico é vislumbrada quando da 

utilização dessa força em detrimento e julgo em relação às minorias e hipossuficientes. 

 Entretanto, para se enquadrar em equívoco do uso do poder econômico, ou seja, aquilo 

que se denomina de abuso, deve-se partir da análise de que não há contrariedade ao texto 

constitucional, mais especificamente, ao artigo 173, § 4°, que diz: 

 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 

direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária 

aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 

conforme definidos em lei. 

§ 4º - lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos 

mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.59 

 

 

 A própria Constituição Federal de 1988 cria mecanismos de proteção ao abuso do poder 

econômico. Com uma visão programática, caminhando no sentido de promover um ambiente 

de equilíbrio de mercado e justiça social, a Carta se vale dos artigos 170 e 173, mais 

especificamente, para combater o abuso do poder econômico. 

 Eros Graus ensina: 

 

Que a nossa Constituição de 1988 é uma Constituição dirigente, isso é 

inquestionável. O conjunto de diretrizes, programas e fins que enuncia, a 

serem pelo Estado e pela sociedade realizados, a ela confere o caráter de plano 

global normativo, do Estado e da sociedade. O seu art. 170 prospera, 

evidenciadamente, no sentido de implantar uma nova ordem econômica.60 

 

 Assim, está-se a mencionar acerca do poder econômico. A priori, poder econômico pode 

ser considerado como a capacidade do agente em realizar investimentos, produzir em larga 

escala ou até realizar grandes obras. 

 A ação efetiva de utilizar de força econômica, dos mercados, da oferta e da procura e 

dos meios de produção, no sentido de satisfazer suas próprias vontades, dentro de uma 

ambiência social, política ou mercadológica é a expressão clara do que se pode denominar de 

poder econômico. 

 E a utilização deste poder deve sempre culminar na imposição de vontade a outras 

pessoas que, teoricamente, são juridicamente livres. Assim afirma Isabel Vaz, citando Farjat 

                                                           
59 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 

Brasília, DF: Presidência da República, [2019]. Disponível em: 
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60 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 

153. 
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quando esclarece que “o poder econômico consiste na possibilidade de impor sua vontade a 

pessoas juridicamente autônomas”.61 

 Para Modesto Carvalhosa, o poder econômico, que se apresenta dentro de um ambiente 

de mercado, é de titularidade da empresa que, obedecendo ou não às leis da regulação da 

concorrência, toma decisões econômicas no sentido de se sobressair perante seu concorrente, e 

não só isso, subjugar a vontade do indivíduo consumidor. 

 

Capacidade de opção econômica independente, naquilo em que essa 

capacidade decisória não se restringe às leis concorrenciais de mercado. 

Titular do poder econômico, portanto, é a empresa que pode tomar decisões 

econômicas apesar ou além das leis concorrenciais do mercado.62 

 

 O Poder Econômico, usado em demasia, é totalmente prejudicial ao mercado e, 

consequentemente, à livre concorrência. Desta feita, há de se evidenciar que, ao impor suas 

vontades, o agente econômico que se utiliza desse poder, afronta o equilíbrio do mercado. 

 Entretanto, não se deve confundir poder econômico com posição dominante de 

mercado. Vicente Bagnoli afirma que, apesar de similares, os dois institutos apresentam 

inúmeras distinções. 

 A posição dominante é a participação que determinado agente econômico possui dentro 

de um mercado, resultando, dentre outros fatores, de uma prática concorrencial ética e eficiente. 

Essa situação não enseja nenhuma prática anticoncorrencial. 

 

Quando se fala em posição dominante, entende-se a participação que 

determinada empresa tem em um certo mercado. Essa participação pode ser 

resultado de sua eficiência concorrencial que lhe garantiu uma posição de 

destaque em decorrência da opção dos consumidores. Até então, nada se tem 

de anticoncorrencial.63 
 

 Nota-se que a posição dominante não é prática prejudicial à concorrência, haja vista que 

é conquistada com trabalho sério, ético e competente por parte do agente econômico que 

conquistou esta posição. 

 O que se não pode permitir é que o agente detentor dessa posição a utilize para fins 

anticoncorrenciais, abusando dessa situação, usando o benefício no sentido de reter 

mercadorias, diminuir a oferta e elevar preços indevidamente. 

                                                           
61 VAZ, Isabel. Direito Econômico das Propriedades. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. 
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 A ideia de posição dominante está vinculada à participação de mercado, o denominado 

market share. Entretanto, só haveria atuação das autoridades de defesa da concorrência se 

houvesse um flagrante uso indevido da posição.64 

 Por outro lado, o poder econômico está relacionando à reunião de condições econômicas 

que o agente, ou, melhor especificando, a empresa possui. Aqui está a se tratar de condições 

econômicas específicas.  

 Ainda que a empresa não obtenha a posição de mercado mais favorável (market share), 

utilizando de suas condições econômicas no intuito de obter vantagem, estará o agente 

utilizando-se do Poder Econômico. Bagnoli esclarece que “o poder econômico se traduziria em 

poder de mercado, ou seja, a empresa detentora de poder econômico teria condições de impor 

seus anseios ao mercado, já que detentora de poder de mercado”.65 

 Desta feita, delimitado o conceito de poder econômico, constata-se que o seu uso 

abusivo poderá ocasionar distorções concorrenciais que outrora foram debatidas neste trabalho. 

Contudo, também é de se notar que o poder econômico pode dar vazão a outras situações que 

prejudicam o mercado. 

 Assim, com a força do poder econômico, os agentes, especificando-se as empresas, 

podem reunir tamanha força que alcançam a condição de se unirem às outras no intuito de 

dominar o seu respectivo mercado. 

 Desse modo, a união entre empresas poderá ocasionar o domínio total do mercado, 

trazendo desequilíbrio concorrencial, devendo ser coibida pelas autoridades de defesa da 

concorrência. 

 O ato de junção de empresas com o objetivo de domínio de mercado é considerado 

concentração econômica. De antemão, importante salientar que o poder econômico é fator 

preponderante para que a já citada concentração se concretize. 

 Esses atos de concentração econômica, que representam falhas dentro da estrutura de 

mercado, devem ser fiscalizados pelas autoridades competentes, objetivando a busca por uma 

concorrência que se aproxime, ao máximo, daquela considerada perfeita. 

 Entretanto, evidencie-se que, para que haja um funcionamento adequado de mercado, 

no que se refere à questão concorrencial, não basta apenas que a autoridade fiscalizadora 

controle condutas prejudiciais, como o abuso do poder econômico. 

                                                           
64 Ibid., p. 196. 
65 Ibid., p. 197. 
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 Para a busca de um mercado saudável, necessário também é o controle de outra questão 

importante: as estruturas. Esse controle deve ser feito com a intenção de prevenir as distorções 

de mercado. As condutas, como o abuso do poder econômico, devem ser fiscalizadas em caráter 

principal. 

 Porém, o controle de estruturas se faz necessário para garantir a concorrência, haja vista 

que as condutas nem sempre são facilmente identificáveis. Desse modo, ensina Ana Frazão: 

 

Dessa maneira, o controle de estruturas apresenta propósito nitidamente 

preventivo e complementar ao controle de condutas, já que a sua finalidade 

não é a de impor nenhuma sanção, mas somente a de verificar se o ato de 

concentração submetido ao seu exame deve ser aprovado, rejeitado ou ainda 

aprovado com restrições. Parte-se da premissa de que a livre concorrência é 

um bem muito precioso para ser colocado em risco, até porque os danos 

causados por estruturas anticoncorrenciais podem ser irreparáveis. 66 

  

 O controle de estruturas encontra significado, principalmente, na função de evitar que 

as empresas (agentes econômicos), munidas de poder econômico, concentrem-se no objetivo 

de distorcer a concorrência e ganhar posição favorável no mercado. 

 Esse ato é denominado concentração econômica. Entretanto, trazer um conceito a essa 

espécie de estrutura econômica não se apresenta como tarefa das mais fáceis. Nem sempre 

fusões, aquisições ou incorporações, formas tradicionais se apresentam cristalinamente ao 

ponto de se evidenciar um ato de concentração. 

 O simples fato de se alcançar, por meio da concentração, a posição dominante de 

mercado não evidencia um ato anticoncorrencial. A análise da forma com a qual a posição foi 

alcançada é fator primordial no sentido de sua conceituação. Ana Frazão afirma: 

 

Não obstante, existe certo consenso no sentido de que não basta a exigência 

ou o reforço de posição dominante para que determinada situação seja 

submetida ao controle de estruturas. É imprescindível que haja ato de 

concentração como o meio pelo qual a posição dominante foi adquirida ou 

reforçada.67 

 

 A dificuldade de se conceituar concentração econômica se dá até em razão da 

dificuldade de conceituar poder econômico e seu abuso, devendo lembrar que esses fatos são 

os principais motivadores da concentração.  

                                                           
66 FRAZÃO, Ana. Direito da Concorrência: pressupostos e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 

109.  
67 Ibid., p. 114.  



50 

 

 Desta feita, para uma conceituação mais apropriada de atos de concentração econômica, 

deve-se valer, portanto, das definições que as leis concorrenciais trouxeram para aclarar a 

questão. 

 A revogada Lei nº 8.884/94, em seu artigo 54, de forma aberta e ampla, determinava 

que atos limitadores da livre concorrência deveriam ser submetidos à autoridade concorrencial. 

 

Art. 54 - Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de 

qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de 

mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação 

do CADE.68 
  

 A doutrina, na época, considerava o disposto no artigo 54, da Lei nº 8.884/94, como ato 

de concentração econômica. Esse entendimento causava muitas confusões por não apresentar 

um conceito fechado. 

 É que a citada lei revogada adotou um amplo conceito concernente aos atos de 

concentração, considerando como tal qualquer ato, qualquer operação que envolva participantes 

que alcancem os índices de faturamento previstos em lei ou que ultrapassasse a margem de 20% 

de participação de um mercado relevante. 

 Mas foi com o advento da Lei nº 12.529/2011 que a definição necessária acerca do 

conceito de ato de concentração econômica foi feita de forma mais clara. Os atos foram, então, 

classificados com base nos artigos 88 e 90. 

 Assim, foram usados dois critérios para a conceituação de atos de concentração 

econômica: o parâmetro de faturamento dos participantes e a existência dos atos de 

concentração. 

 O artigo 88, da Lei nº 12.529/11, declara os atos de concentrações que serão sujeitos à 

fiscalização da autoridade, com os seguintes critérios de faturamento: 

 

Art. 88. Serão submetidos ao Cade pelas partes envolvidas na operação os atos 

de concentração econômica em que, cumulativamente: 

I - pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado, no 

último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, 

no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 400.000.000,00 

(quatrocentos milhões de reais); e 

II - pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no 

último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, 

                                                           
68 BRASIL. Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994. Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras 

providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2019]. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8884.htm. Acesso em: 13 dez. 2019. 
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no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 30.000.000,00 (trinta 

milhões de reais).69 

 

 Importante informar que a Portaria interministerial n° 994/2012 alterou os parâmetros 

de faturamento em R$ 750.000.000,00 e 75.000.000,00, respectivamente. 

 Por sua vez, o artigo 90, da Lei nº 12.529/2011, mostra as hipóteses de atos de 

concentração, de se ver:  

 

Art. 90. Para os efeitos do art. 88 desta Lei, realiza-se um ato de concentração 

quando: 

I - 2 (duas) ou mais empresas anteriormente independentes se fundem; 

II - 1 (uma) ou mais empresas adquirem, direta ou indiretamente, por compra 

ou permuta de ações, quotas, títulos ou valores mobiliários conversíveis em 

ações, ou ativos, tangíveis ou intangíveis, por via contratual ou por qualquer 

outro meio ou forma, o controle ou partes de uma ou outras empresas; 

III - 1 (uma) ou mais empresas incorporam outra ou outras empresas; ou 

IV - 2 (duas) ou mais empresas celebram contrato associativo, consórcio 

ou joint venture. 

 

 Vislumbra-se com maior clareza os atos de concentração, pois “a lei identifica quatro 

hipóteses: fusão (inciso I), aquisição de controle por diversas formas (inciso II), incorporação 

(inciso III) e formação de joint venture, consórcio ou associação (inciso IV)”. 70 

 O inciso I refere-se às operações de fusão entre empresas, quando estes agentes 

independentes se fundem para formar uma nova empresa, sucedendo em direitos e obrigações.  

 O inciso II trata das aquisições direta ou indiretamente de participações societárias ou 

de ativos de terceiros, tangíveis ou intangíveis. Paula Forgioni destaca que as: 

 

Operações mediante as quais uma ou mais empresas adquirem, direta ou 

indiretamente, por compra ou permuta de ações, ou ativos, tangíveis ou 

intangíveis, por via contratual ou por qualquer outro meio ou forma, o controle 

ou partes de uma empresa. Incluem-se, portanto, nos atos de concentração a 

aquisição de: controle direito ou indireto de empresas; participações 

minoritárias; de direitos de propriedade industrial, tais como patentes, know 

how, desenhos industriais, etc.; ativos físicos, tais como maquinários. 71  

  

                                                           
69 BRASIL. Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; 

dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei nº 8.137, de 27 de 

dezembro de 1990, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e a Lei nº 7.347, 

de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de 

janeiro de 1999; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2019]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm. Acesso em: 13 dez. 2019. 
70 SALOMÃO FILHO, op. cit., p. 321. 
71 FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antritruste. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 

398. 
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Já o inciso III trata das incorporações de empresa que, segundo o artigo 227, da Lei nº 

6.604/76, é “a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes 

sucede em todos os direitos e obrigações”. 

 Por fim, o inciso IV trata dos consórcios, das celebrações de contratos associativos ou 

joint ventures. O consórcio é um acordo entre duas ou mais empresas, mediante o qual cada 

uma delas, dotada de personalidade jurídica própria, se compromete com as obrigações 

previstas no contrato, para a realização de um novo negócio jurídico, sendo seus requisitos 

formais expressos nos artigos 278 e 279, da Lei nº 6.604 (Lei das Sociedades Anônimas). 

 Ana Frazão identifica quatro grandes grupos no que se refere aos atos de concentração, 

podendo separá-los da seguinte forma: a) as chamadas operações de compenetração societária 

(mergers), que envolvem a criação ou extinção de pessoas jurídicas, como é o caso da fusão e 

da incorporação (incisos I e III); b) as aquisições de controle, por qualquer que seja a forma 

(inciso II); c) as aquisições de ativos (inciso II) e d) os contratos associativos lato sensu, de que 

são espécies os consórcios e as join ventures (inciso IV). 72 

 Por meio desses quatro grupos definidos como atos de concentração, evidencia-se que 

se parte de uma ideia central no intuito de sua conceituação, qual seja a reunião de agentes 

econômicos, bem como o acréscimo ou transferências de ativos empresariais ou controle de 

gestão. 

 

O que todas essas formas de concentração têm em comum é se basearem na 

ideia de reunião, aumento ou transferência de ativos empresariais ou de poder 

de comando ou gestão, entendendo-se este último não apenas como o controle 

societário, mas coo qualquer forma de influência decisiva na condução dos 

negócios empresariais. 73 

 

 A legislação, ao conceituar atos de concentração com base na junção de dois critérios, 

ou seja, no faturamento e na necessidade de existência de atos de concentração, aproximou-se 

da definição da utilizada pela União Europeia. 

 A União Europeia define atos de concentração econômica, por intermédio da Regulação 

nº 139/2004, partindo da ideia de fusão, incorporação ou aquisição de controle direto ou indireto 

do total ou de parte de um dos participantes, qualquer que seja o meio para se alcançar esse 

fim.74 

                                                           
72 FRAZÃO, op. cit., p. 121.   
73 Ibid., p. 121.  
74 VOGEL, Louis. European competition law. Paris: Lawlex, 2012. p. 356.  
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 Assim, pode-se considerar ato de concentração – também conhecido como concentração 

econômica – buscando esta conceituação em uma perspectiva jurídica no artigo 90, da Lei nº 

12.529/2011, as fusões de duas ou mais empresas anteriormente independentes; as aquisições 

de controle ou de partes de uma ou mais empresas por outras; as incorporações de uma ou mais 

empresas por outras; ou, ainda, a celebração de contrato associativo, consórcio ou joint 

venture entre duas ou mais empresas. 

 Imperioso destacar que, para que haja concentração econômica é necessário “o aumento 

de riquezas em poucas mãos”. 75 No direito concorrencial, a ideia de concentrar riquezas em 

poucos agentes econômicos caminha no sentido de dominar mercados, obter lucros abusivos, 

impor seus interesses e eliminar seus concorrentes. 

 Nuno Carvalhos define concentração econômica: 

 

Concentração de empresas é todo ato de associação empresarial, seja por meio 

da compra parcial ou total dos títulos representativos de capital social (com 

direito a voto ou não), seja através da aquisição de direitos e ativos, que 

provoque a substituição de órgãos decisórios independentes por um sistema 

unificado de controle empresarial. 76 
 

 A realização de um ato de concentração ocorre entre dois agentes dotados de autonomia 

decisória que, em um segundo momento, se unificam em um só partícipe ou em um novo ente, 

ocorrendo a modificação na estrutura proprietária ou de gestão de, no mínimo, um dos 

participantes. 

 Imperioso também destacar que os atos de concentração econômica possuem uma 

distinção doutrinária, conforme sua atuação em mercados relevantes ou nos impactos sobre o 

mercado. 

 É evidente que, para que haja o ato de concentração, é necessário que os agentes 

envolvidos, que promoveram essa nova estrutura econômica, obtenham expansão ou ganho da 

posição dominante de mercado. 

 Assim, as concentrações econômicas podem ser classificadas de três formas: 

concentrações horizontais, concentrações verticais e conglomerados. 

                                                           
75 FONSECA, João Bosco Leopoldino. Lei de proteção da concorrência: comentário à lei antitruste. 

Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 84. 
76 CARVALHO, Nuno T. P. Concentrações de Empresas do Direito Antitruste. São Paulo: Resenha 

Tributária, 1995. p. 91-92. 

 



54 

 

 A distinção em comento, segundo Pedro Dutra, serve apenas para questões 

metodológicas, no sentido de se analisarem os efeitos que a concentração econômica projeta no 

mercado concorrencial: 

 

A distinção de concentração do poder econômico em horizontal, vertical e 

conglomerado serve antes a propósitos metodológicos; esses são os planos 

sobre os quais os efeitos da concentração do poder econômico se projetam, no 

âmbito do mercado concorrencial. Historicamente varia o número dessas 

formas de projeção dos efeitos e, consequentemente, a análise delas e as 

respectivas posições doutrinárias; é certo, contudo, que a forma horizontal se 

apresenta, sempre, em número superior as demais. 77 

  

Contudo, passa-se a conceituar, em síntese, a distinção das estruturas de concentração 

econômica.  

 As concentrações horizontais são as que ocorrem entre concorrentes em um mercado de 

produtos ou serviços. Ocorrem entre rivais ou potenciais rivais em um mercado geográfico. 

Esse tipo de concentração é preocupante pelo eminente fato danoso de eliminação da 

concorrência. 78 

 Leonardo Vizeu Figueiredo define a concentração horizontal como a “estruturação de 

mercado que envolve agentes econômicos distintos e competidores entre si, que ofertam o 

mesmo produto ou serviço em um determinado mercado relevante”. 79 

 As concentrações verticais ocorrem entre agentes que não são concorrentes, mas que 

atuam na mesma cadeia econômica. Esse tipo de estrutura não desencadeia a perda direta da 

concorrência. Entretanto, apresenta potencial ofensividade à concorrência por atos coordenados 

ou não coordenados. 80 

 Concentrações verticais, segundo Eduardo Molan Gaban Juliana e Oliveira Domingues 

são atos de concentração “realizados entre agente econômicos situados em níveis distintos de 

uma mesma cadeia industrial”. 81  

 Por fim, os conglomerados se formalizam entre não concorrentes que atuam em 

mercados distintos e não relacionados. É espécie residual de concentrações econômicas 

                                                           
77 DUTRA, Pedro. A Concentração do Poder Econômico: jurisprudência anotada. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1999. p. 12. 
78 FRAZÃO, op. cit., p. 118. 
79 FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de Direito Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 289. 
80 FRAZÃO, op. cit., p. 119. 
81 GABAN, Eduardo Molan; DOMINGUES, Juliana Oliveira. Direito Antitruste. São Paulo: Saraiva, 

2012. p. 119. 
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consideradas não prejudiciais pois, em regra, ainda que promovam o aumento de poder 

financeiro, não confrontam ou aliam concorrentes diretos. 82 

 Os atos de concentração econômica, quando enquadrados no conceito trazido pela Lei 

nº 12.529/2011, afrontam a livre concorrência por promoverem alguma das distorções de 

mercado. 

 Para que haja a saúde da concorrência, é necessário que as distorções de mercado sejam 

coibidas e, para isso, a análise dos atos de concentração são de extrema importância. 

 Essa fiscalização, no que se refere aos atos anticoncorrenciais, é promovido pelo 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que se revela o objetivo do estudo do 

tópico que se inicia, mostrando, sobretudo e essencialmente, a sua competência. 

 

1.2 A COMPETÊNCIA DE ATUAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA 

ECONÔMICA 

 

 Ponto importante é o tratamento da competência do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE). Para tanto, se faz necessário, para o bom entendimento do proposto, tratar 

do percurso histórico da formação desse Conselho, para que, ao final, possa-se identificar a sua 

competência de atuação. 

 Como já visto, em razão da concentração econômica, resultado de uma falha de 

mercado, criou-se, no Brasil, um conselho denominado CADE, para regular todos os 

movimentos do mercado buscando encontrar equilíbrio. 

 Essa estabilidade se apresenta com importância tamanha quando se entende – e assim 

se faz pela leitura do artigo 170, IV, da Constituição Federal de 198883 – que a República 

Federativa do Brasil, no que se refere à sua Ordem Econômica, tem a finalidade de proteger a 

livre concorrência. 

 Contudo, para que haja a real proteção da livre concorrência, ainda que a Lei Maior a 

entenda como princípio, é necessária a sua posterior regulamentação, embora o Poder 

Constituinte Originário tenha referendado em sua expressão textual. 

                                                           
82 FRAZÃO, op. cit., p. 120. 
83 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 

seguintes princípios: [...] 

IV - livre concorrência; [...]. 
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 O citado artigo 170, da Constituição Federal, é norma constitucional de eficácia 

limitada. Segundo a teoria tricotômica de José Afonso da Silva 84, as normas constitucionais 

possuem eficácia, ou seja, produzem seus efeitos de formas diferentes. 

 Ainda que se possa concluir que todas as normas constitucionais possuem eficácia, umas 

possuem em maior grau em comparação com outras. Com efeito, é evidente que as normas 

constitucionais possuem eficácia. Entretanto, algumas possuem eficácia jurídica e social, 

enquanto outras, apenas eficácia jurídica. 

 Michel Temer assim explica: 

 

[...] eficácia social se verifica na hipótese de a norma vigente, isto é, com 

potencialidade para regular determinadas relações, ser efetivamente aplicada 

a casos concretos. Eficácia jurídica, por sua vez, significa que a norma está 

apta a produzir efeitos na ocorrência de relações concretas; mas já produz 

efeitos jurídicos na medida em que a sua simples edição resulta na revogação 

de todas as normas anteriores que com ela conflitam. 85 

  

 Assim, ao analisar o texto constitucional, nota-se que, no seu bojo, existem normas 

autoaplicáveis, sendo denominadas de normas constitucionais de eficácia plena, que 

independem de regulamentação por lei infraconstitucional para a produção real e efetiva de seus 

mandamentos.  

 Silva, assim conceitua as normas constitucionais de eficácia plena: 

 

[...] são as que recebem do constituinte normatividade suficiente à sua 

incidência imediata. Situam-se predominantemente entre os elementos 

orgânicos da Constituição. Não necessitam de providência normativa ulterior 

para a sua aplicação. Criam situações subjetivas de vantagens ou de vínculo, 

desde logo exigíveis. 86 

 

 Portanto, entendem-se como normas constitucionais de eficácia plena, aquelas que 

produzem seus efeitos de imediato, por ganharem do legislador constituinte força formativa 

suficiente, sem a necessidade de norma de integração, para produzir, de plano, seus efeitos. 

 Ainda segundo a teoria tricotômica, no texto constitucional, existem normas, que, 

mesmo que pareçam possuir a eficácia plena, de imediata aplicabilidade, podem ter sua força 

diminuída ou mitigada por intermédio de uma norma de integração.  

                                                           
84 Cf. SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2003. 
85 TEMER, Michel. Elementos do Direito Constitucional. 14. ed. revista e ampliada. São Paulo:  

Malheiros, 1998. p. 23. 
86 SILVA, op. cit., p. 262. 



57 

 

 Importante salientar que as leis infraconstitucionais, nesse panorama, são denominadas 

normas de integração.  Esse tipo de norma constitucional depende, para a produção efetiva de 

seus efeitos, que uma norma de integração venha posteriormente regulamentar. 

 Nesse sentido, para Michel Temer, as normas de eficácia contida:  

 

são aquelas que têm aplicabilidade imediata, integral, plena, mas que podem 

ter reduzido seu alcance pela atividade do legislador infraconstitucional. Por 

isso mesmo, aliás, preferimos denominá-las de normas constitucionais de 

eficácia redutível ou restringível. 87 

  

 Por fim, citam-se as normas constitucionais de eficácia limitada. Para que esse tipo de 

norma produza seus efeitos, é necessário valer-se de uma norma de integração para aumentar 

seu alcance eficacional. Sem a citada norma de integração, não haverá a possibilidade de 

exercer os direitos contidos na norma. 

 Barroso conceitua: 

 

normas de eficácia limitada são as que não receberam da constituinte 

normatividade suficiente para sua aplicação, o qual deixou ao legislador 

ordinário a tarefa de completar a regulamentação das matérias nelas traçadas 

em princípio ou esquema. Estas normas, contudo, ao contrário do que ocorria 

com as ditas não autoaplicáveis, não são completamente desprovidas de 

normatividade. Pelo contrário, são capazes de surtir uma série de efeitos, 

revogando as normas infraconstitucionais anteriores com elas incompatíveis, 

constituindo parâmetro para a declaração da inconstitucionalidade por ação e 

por omissão, e fornecendo conteúdo material para a interpretação das demais 

normas que compõem o sistema constitucional. 88 

  

 Ainda, deve-se evidenciar que as normas constitucionais de eficácia limitada se dividem 

em normas de eficácia limitada de princípio institutivo e de princípio programático. 

 As normas de eficácia limitada de princípio institutivo traçam as linhas basilares de 

estrutura dos órgãos e entidades. Luciano Dutra afirma: 

 

São aquelas que dependem de lei posterior para dar corpo a institutos jurídicos 

e aos órgãos ou entidades do Estado previstos na Constituição. Como 

exemplos, os arts. 88 e 102, § 1º. Essas normas podem assumir a natureza 

impositiva ou facultativa. As impositivas estabelecem um dever de legislar 

(arts. 33 e 88). Por seu turno, as facultativas trazem uma mera faculdade para 

o legislador (art. 22, parágrafo único). Acresça-se que as normas 

constitucionais de eficácia limitada definidoras de princípios institutivos 

                                                           
87 TEMER, op. cit., p. 27. 
88 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo – Os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 251. 
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possuem caráter subsidiário, isto é, se a norma constitucional depender de 

legislação infraconstitucional que lhe complete a eficácia e não for uma norma 

programática será institutiva. 89 

  

 Por fim, as normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático 

objetivam mostrar aos poderes competentes caminhos a serem seguidos no sentido de buscar 

determinados fins sociais.  

 

São as que estabelecem programas, metas, objetivos a serem desenvolvidos 

pelo Estado, típicas das Constituições Dirigentes. Impõe um objetivo de 

resultado futuro ao Estado, direcionando as ações legislativas dos órgãos 

estatais. Não diz como o Estado deverá agir, mas o fim a ser atingido. 90 

 

 Importante salientar que ainda que se utilize a doutrina de José Afonso da Silva, 

entende-se salutar a apresentação de conceitos de outros doutrinadores para o enriquecimento 

e pluralidade do aqui tratado. 

 E, na certeza de que o artigo 170, da Constituição Federal, é norma constitucional de 

eficácia limitada, por efeito, necessita de regulamentação por norma infraconstitucional para 

que se encontra eficaz. 

 Assim, para que haja a garantia da livre concorrência, necessário se fez a criação de leis 

que regulamentasse a forma de atuação dos agentes econômicos no mercado. 

 Contudo, é necessário, em prol do entendimento da legislação que regula a concorrência, 

tratar sobre a origem do Direito de Concorrência no Brasil. Esse tratamento também se faz 

importante haja vista que não há como se falar de CADE, como agente regulador, sem tratar do 

fundamento legal que o ampara e regulamenta. 

 Também chamada de Direito Antitruste, a legislação concorrencial no Brasil, pós-

Constituição Federal de 1988, teve como primeiro marco a Lei nº 8.884/94, a qual, segundo 

Schuartz, foi um passo importante para retirar do texto constitucional a defesa para a 

concorrência, dessa forma, desconstitucionalizando as regras de proteção. 91 

 A defesa da concorrência é tratada pela Lei nº 12.529/2011 (Lei de Proteção da 

Concorrência). O Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, ainda que não criado 

por intermédio dessa lei, foi aperfeiçoado no sentido de responder os anseios da sociedade e se 

amoldar as novas especificações sociais. 

                                                           
89 DUTRA, Luciano. Direito Constitucional Essencial. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 48. 
90 DUTRA, op. cit., p. 48. 
91 Cf. SCHUARTZ, Luis Fernando. A desconstitucionalização do direito de defesa da concorrência. 

Revista do IBRAC, v. 16, n. 1, p. 325-351, 2008. p. 327. 
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 O CADE foi criado pela Lei n° 4.137/62, em turno de seu artigo 8°, sendo vinculado, 

na época, ao Ministério da Justiça. Competia a fiscalização da gestão econômica e do regime 

de contabilidade das empresas. 

 

Art. 8º. É criado o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), 

com sede no Distrito Federal e jurisdição em todo o território nacional, 

diretamente vinculado à Presidência do Conselho de Ministros, com a 

incumbência de apurar e reprimir os abusos do poder econômico, nos termos 

desta lei.92 

  

Entre os anos 1960 (criação) até 1990, a atuação e expressividade do Conselho foi 

considerada de pouca influência, haja vista o cenário da época, com predominância de controle 

de preços pelo Estado, principalmente, por se tratar de uma fase da história em que o governo 

se apresentou com uma postura mais intervencionista. 

 O controle de preços de forma pura é ato que se distancia da livre concorrência, motivo 

pelo qual o CADE não teve tanta expressividade na época. 

Ainda, há de se considerar o fato de que as provas das supostas práticas 

anticoncorrenciais eram difíceis de se obter; outro motivo da inexpressão do Conselho de 

Defesa da Concorrência. 

No início dos anos 1990, com pouco tempo da promulgação da Constituição de 1988, 

e com a abertura econômica trazida pelo Governo Federal da época, a competência do CADE 

foi ampliada por intermédio da Lei nº 8.158/91, que, segundo Carvalho e Ragazzo, objetivou: 

 

apurar e propor medidas cabíveis para proteção de setores econômicos, 

empresas ou estabelecimentos, bem como de seus administradores e 

controladores, capazes de perturbar ou afetar, direta ou indiretamente, os 

mecanismos de formação de preços, a livre concorrência, a liberdade de 

iniciativa ou os princípios constitucionais da ordem econômica. 93 

 

No caminho da abertura econômica no Brasil, com a necessidade de promover uma 

fiscalização mais presente no que tange à prevenção de práticas que vão em desencontro com a 

livre concorrência, entrou em vigência, em 1994, a Lei n° 8.884/1994, transformando o CADE 

em autarquia especial, com jurisdição em todo o território nacional, vinculado ao Ministério da 

Justiça. 

                                                           
92 BRASIL. Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 1962. Regula e repressão ao abuso do Poder Econômico. Brasília, 

DF: Presidência da República, [2019]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-

1969/L4137.htm. Acesso em: 13 dez. 2019. 
93 CARVALHO, Vinicius Marques de. (org.). Defesa da Concorrência do Brasil 50 anos. Disponível 

em: <http:www.cade.gov.br>. Acesso em: 15 de Out. 2019, p. 51. 

http://www.cade.gov.br/
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A lei definiu a Secretaria de Direito Econômico, além de entregar as suas atribuições. 

Definiu também as atribuições da Secretaria do Acompanhamento Econômico, além da 

competência do CADE, formando o Sistema Brasileiro de Defesa Econômica. 

 

Essa Lei definia as atribuições da Secretaria de Direito Econômico – SDE, do 

Ministério da Justiça, da Secretaria de Acompanhamento Econômico – Seae, 

do Ministério da Fazenda, além do Cade. Esses três órgãos formavam o 

Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC e eram encarregados 

da política de defesa da livre concorrência no Brasil. Nessa estrutura, o Cade 

era responsável por julgar os processos administrativos relativos a condutas 

anticompetitivas e apreciar os atos de concentração (fusão, aquisição, etc.) 

submetidos à sua aprovação. Os processos eram instruídos pela SDE e pela 

Seae, que emitiam pareceres técnicos não vinculativos, e julgados 

posteriormente pelo Cade. 94 

  

Importante ressaltar que, segundo Fabiano del Masso, o CADE não possui função 

jurisdicional, mas apenas administrativa: 

 

O Cade na condição de autarquia não realiza função jurisdicional, é bom 

lembrar que o nosso sistema não é o francês. Quando lemos ‘jurisdição’ 

devemos pensar em aplicação administrativa da legislação contra o abuso de 

poder econômico, o que não veda a apreciação judicial quando for o caso. 95 

  

Adiante, mais precisamente, no ano 2000, a Lei n° 8.884/1994 obteve avanços no 

sentido de permitir ao CADE o endurecimento de sua fiscalização contra agentes que 

praticavam atos anticoncorrenciais, pois lhe foram atribuídas as faculdades da busca e 

apreensão, celebração de acordos de compromissos e de leniência. 

 Contudo, foi no ano de 2011 que a atual lei de defesa de concorrência entrou em vigor. 

Está-se a falar da Lei nº 12.529/2011, que reestruturou o novo Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência. 

 Nesse momento, o CADE ganhou a competência de instruir os processos 

administrativos de apuração de infrações à ordem econômica bem como na análise dos casos 

de concentração econômica. 

 

Em maio de 2012, com a entrada em vigor da nova Lei de Defesa da 

Concorrência, Lei nº 12.529/2011, o SBDC foi reestruturado e a política de 

defesa da concorrência no Brasil teve significativas mudanças. Pela nova 

legislação, o Cade passou a ser responsável por instruir os processos 

                                                           
94 BRASIL. CADE. Histórico do Cade. 05 abr. 2016. Disponível em: http://www.cade.gov.br/acesso-

a-informacao/institucional/historico-do-cade. Acesso em: 18 out. 2019. 
95 MASSO, Fabiano del. Direito Econômico: Esquematizado. São Paulo: Método, 2012. p. 160. 

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/historico-do-cade
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/historico-do-cade
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administrativos de apuração de infrações à ordem econômica, assim como os 

processos de análise de atos de concentração, competências que eram antes da 

SDE e da Seae. 96 

 

 Ainda, segundo o artigo 3°, da Lei nº 12.529/2011, o CADE ganhou nova estrutura, 

passando ser composto, então, pelo Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, pela 

Superintendência-Geral e pelo Departamento de Estudos Econômicos. 97 

 Desta feita, entende-que as atribuições do CADE são as de cuidar pelas práticas 

concorrenciais, tanto de forma preventiva, quanto repressiva e educativa.  

 Rosângela Tremel afirma que: 

 

O papel do CADE é zelar pela livre concorrência de forma preventiva (análise 

de atos de concentração e processamento de consultas); de maneira repressiva 

(investigação e punição de infrações à ordem econômica) e educativa 

(disseminação de boas práticas para um ambiente concorrencial saudável) 98 

  

 As formas de atuação do CADE, sempre visando à concretização da Livre Concorrência, 

representa-se na análise de atos de concorrência e procedimento de consultas, além de punir 

infrações à ordem econômica, bem como educar por meio da disseminação de boas práticas, no 

intuito de se criar um ambiente concorrencial saudável. 

 Evidente que, para que haja uma maior proteção ao mercado com concorrência legal e 

saudável, o papel do CADE é preponderante na busca dessa afirmação. Os agentes econômicos 

se alinham na atuação perante as regras concorrenciais, e alcançam inúmeros benefícios, que, 

segundo o próprio CADE: 

 

O mais elementar deles é a garantia de um ambiente concorrencialmente 

probo. Outro é a boa reputação no mercado e a boa aceitação por parte da 

opinião pública, visto que a sociedade cada vez mais toma consciência da 

importância da concorrência saudável, e cada vez mais as notícias sobre 

práticas anticompetitivas ganham espaço na mídia, o incentivo para cooperar 

com as autoridades e seguir as leis de forma sistemática vai além da mera não 

sujeição às sanções aplicáveis e estende-se para a garantia da boa imagem.99 

 

                                                           
96 CADE, op. cit. 
97 Art. 5º O Cade é constituído pelos seguintes órgãos: I - Tribunal Administrativo de Defesa Econômica; 

II - Superintendência-Geral; e III - Departamento de Estudos Econômicos. 
98 TREMEL, Rosângela. Livre concorrência, compliance e a atuação reguladora do CADE. In: SOUZA 

JUNIOR, Arthur Bezerra de; ASENSI, Felipe. Poder Econômico e Estado: Direito Concorrencial, 

Direitos Humanos e Direito Penal Econômico. Rio de Janeiro: Àgora 21, 2018. v. 2. p. 23. 
99 BRASIL. Guia programas de compliance, orientações sobre estruturação e benefícios da adoção dos 

programas de compliance concorrencial. Jan. 2016 Gabinete da Presidência do CADE. Disponível em: 

<http: www.cade.gov.br>. Acesso em: 18 out. 2019. 
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 Empresas éticas, em prol de um ambiente concorrencial, são bem vistas perante a 

opinião pública, sendo assim, beneficiadas com uma boa imagem perante a mídia e os 

consumidores. 

 Por fim, essa é a competência do Conselho Administrativo da Defesa Econômica, com 

base na Lei nº 12.529/2011: o de defender a livre concorrência de mercado. Reprimir as práticas 

abusivas e anticoncorrenciais no sentido de proporcionar um mercado mais justo e aberto, com 

o propósito de beneficiar tanto consumidores, quanto novos agentes econômicos que tenham 

vontade de empreender no Brasil. 
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2 DESCRIÇÃO FÁTICA A PARTIR DO SIGNIFICADO E DA 

REPRESENTATIVIDADE DOS ÍNDICES DE AUDIÊNCIA: MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO, TELEVISÃO E O PODER DO ESTADO 

 

O objetivo deste tópico caminha no sentido de demonstrar como o Estado, ao entender 

a popularidade e o alcance da televisão pós-metade do século XX, quando foram utilizadas suas 

prerrogativas no sentido de entregar concessões, com o intuito de obter vantagens no que se 

refere, especificamente, às questões de formação de opinião. 

 Assim, será tratada a importância da televisão no Brasil, bem como uma breve análise 

histórica no que se refere à concessão pública. 

 Também é tratada a concentração econômica nos meios de comunicação, utilizando 

como fator extra para sua conceituação, os índices de audiência.  

 

2.1 A CONCESSÃO PÚBLICA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO: TRANSCURSO 

HISTÓRICO 

 

 Quando se trata de fonte de informação, o primeiro veículo que vem à mente é a mídia 

televisiva. Nos países da América Latina, em sua maioria, existe um grande apreço pelo que se 

veicula ou se pode veicular pela televisão.  

 Os programas que a televisão apresenta, além de seus telejornais, na maioria dos casos, 

são voltados ao público que se encontra em classes sociais mais populares. Isso se dá em razão 

do que a televisão se tornou, ao longo da sua existência, uma das mídias (se não a mais) 

populares de todas. 

 Essa popularização se deu por intermédio do rádio. Ainda que se considere o rádio a 

primeira mídia de transmissão de médio e longo alcance, outros fatores ensejaram a 

popularização de sua sucessora, a televisão. 

 O rádio foi precursor de novas formas de exposição de informações, como o noticiário 

e, principalmente, o radioteatro, que trazia a proximidade com o cotidiano da população e a 

conjugação informacional com a tradição e a cultura dos países latino-americanos. 100 

 E, por se tratar de veículo de massa, a construção dos seus discursos baseados no 

imaginário dessas massas, com o objetivo claro e evidente de criar sensações, acaba por 

popularizar o rádio. Assim, explica Jesus Martín-Barbero: 

                                                           
100 Cf. MARTÍN-BARBERO, Jesus. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio 

de Janeiro: Editor UFRJ, 1997. 
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Daí, também, o papel peculiar de certos meios massivos que, como o cinema 

e o rádio, constroem seu discurso com base na continuidade do imaginário da 

massa com a memória narrativa, cênica e iconográfica popular, na proposta 

de uma imaginária e uma sensibilidade nacionais. 101 

 

 Dessa forma, o rádio alcança o gosto e a preferência social, em especial, das camadas 

menos favorecidas. O radioteatro, utilizando de meios comunicacionais populares, alcança os 

anseios da sociedade latino-americana, conquista uma aproximação social e cultural, a qual é 

fruto de impulsos advindos da indústria cultural e de veículos de massa que se originam no 

cotidiano, absorvidos por pessoas comuns. James Lull afirma: 

 

Os impulsos e imagens culturais se originam nos ambientes quotidianos e são 

posteriormente assistidos, interpretados e usados por pessoas comuns, - às 

vezes, mas nem sempre, de maneira resistentes, depois de terem sido 

transformados em mercadoria e circulado pelas indústrias culturais e veículos 

de massa. 102 

 

 Assim, conforme se vislumbra, o rádio alcançou status de mídia popular. Por sua vez, a 

televisão, o modelo de sucesso, aplicando linguagem similar à do rádio e à do radioteatro. 

 Em razão da citada popularização da televisão, que buscou as influências do rádio neste 

processo, notou-se, por parte dos governos nacionais, o poder que poderia ocasionar a 

centralização dos meios de comunicação. 

 Por se tratar de meio de comunicação de massa, a disseminação de informações teria 

resultado antes não visto. Dois fatores são preponderantes para o despertar do interesse da 

utilização dos meios de comunicação por parte dos governos: a popularidade e o poder de 

convencimento em razão da utilização de linguagem que se alinha com os costumes e tradições 

da população, mais especificamente, dos grupos menos favorecidos. 

 Desta feita, o Estado passou juridicamente a controlar o serviço denominado 

Comunicação Social, dada a importância que enxergou no sentido de influenciar e disseminar 

informações. 

 Voltando o foco para o Brasil, nota-se que a utilização dos meios de comunicação, mais 

precisamente, da televisão, teve seu momento inicial em meados do século XX, por meio dos 

movimentos populistas da época. 

                                                           
101 Ibid., p. 228. 
102 LULL, James. Media, communications, culture. New York: Columbia University Press, 1995. p. 74. 
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 Anteriormente, o rádio surgiu como o primeiro meio de comunicação social na América 

Latina, como também no Brasil, sendo o grande influenciador da popularidade alcançada pela 

televisão. Mattos ratifica essa influência, quando afirma que a televisão “teve de se submeter à 

influência do rádio, utilizando inicialmente sua estrutura, o mesmo formato de programação, 

bem como seus técnicos e artistas”. 103 

 Por sua vez, a primeira transmissão radiofônica ocorreu em 1922, em razão da 

comemoração dos 100 anos da Independência do Brasil. 104 Por grupos amadores, que gostavam 

do rádio, no ano de 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro faz a primeira transmissão 

regular de ondas no Brasil. 105 

 Contudo, o surgimento da televisão no Brasil se deu na década de 1950, com a 

inauguração do primeiro canal, a TV Tupi. Assim, afirma Rabelo: 

 

A partir da década de 1950, surge a televisão no Brasil. Esse veículo foi o 

único que teve a regulamentação aprovada antes de sua implantação, e 

também já nasce dentro do modelo privado. É inaugurado o primeiro canal de 

televisão no país, a TV Tupi, trazida por Assis Chateaubriand, dos Diários 

Associados. 106 

 

 Contudo, é no início da década de 1960 que a televisão alcança espaço no mercado, 

tornando-se hegemônica no início da década de 1970, haja vista as modificações ocorridas no 

que tange à regulamentação do setor, permitindo uma maior atuação estatal, bem como a 

abertura neoliberal que aconteceu no Brasil. Azevedo afirma: 

 

A partir da década de 1960, o mercado de televisão passaria por grandes 

modificações, até se estabelecer como completamente hegemônico entre o 

final dessa década e o começo dos anos 1970. Estas modificações tiveram sua 

origem, concretamente, por um lado, na grande quantidade de modificações 

na regulamentação do setor – demonstrando uma atuação mais forte do Estado 

sobre o setor neste período – e por outro, na crise estrutural do capital ao longo 

dos anos 1960, que culminariam na adoção da política econômica neoliberal 

a partir dos primeiros anos da década seguinte. 107 

                                                           
103 MATTOS, Sérgio. História da Televisão Brasileira: uma visão econômica, social e política. 

Petrópolis: Vozes, 2002. p. 49. 
104 Cf. ALMEIDA, André Mendes. Legislação de TV. In: ALMEIDA, Candido José Mendes de; 

ARAÚJO, Maria Elisa de (org). As Perspectivas da Televisão Brasileira Ao Vivo. Rio de Janeiro: Imago 

Ed.: Centro Cultural Cândido Mendes, 1995. p. 171. 
105 Cf. JAMBEIRO, Othon. A TV no Brasil do século XX. Salvador: EDUFBA, 2002. p. 47. 
106 RABELO, Melissa Silva Moreira. História da Televisão Pública Brasileira: da TVE à TV Brasil. 

Disponível em: file:///C:/Users/Arthur%20Junior/Downloads/GT6-

Melissa%20Silva%20Moreira%20Rabelo.pdf. Acesso em: 06 de Outubro de 2019, p. 03. 
107 AZEVEDO, Júlia Arantes. Políticas de comunicação e o Capitalismo no Brasil: uma relação de 

nunca acabar. In: Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Caxias do Sul, 2010. Disponível 

file:///C:/Users/Arthur%20Junior/Downloads/GT6-Melissa%20Silva%20Moreira%20Rabelo.pdf
file:///C:/Users/Arthur%20Junior/Downloads/GT6-Melissa%20Silva%20Moreira%20Rabelo.pdf
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 Nascendo com um modelo parecido como norte-americano, com cristalino viés 

comercial, a televisão, devido ao seu poder e alcance, despertou interesse no Estado. Assim, 

por exemplo, o Governo do Estado de São Paulo, no início da década de 1960, por meio da 

abertura da TV Tupi, iniciou a promoção de programas educativos, como se vê: 

 

Em 1961, os Diários Associados abriram espaço para a Secretaria de Educação 

do Estado de S. Paulo. Com quatro horas de cursos diários, foi o primeiro 

passo para a criação da TV Cultura. [...] Em 1967, o próprio governo comprou 

a emissora dos Diários Associados, naquela época 3 totalmente arruinada, e 

com dívidas por toda parte. [...] Em 69, uma vez analisados os problemas 

jurídicos e financeiros, o governo criou a Fundação Padre Anchieta e a TV 

Cultura começou a funcionar, em 16 de julho. Em 1975, sete dos 21 Estados 

brasileiros já tinham o seu canal educativo regional estatal. 108 

 

 Transitando pela criação da televisão do Brasil, importante cravar alguns marcos 

históricos desse processo. Sergio Mattos afirma que a evolução desta criação se deu em 6 (seis) 

fases. 109  

 Denominada de elitista, a primeira fase, que ocorreu entre os anos de 1950 e 1964, teve 

como principal característica o alto custo financeiro dos aparelhos de televisão, fato este que 

limitou a posse do receptor apenas aos mais abastados. 

 A segunda fase, marcada pelo início do regime de exceção em 1964, conhecida como 

populista, durou até o ano de 1975. Nesse período, com claros objetivos do governo vigente, a 

televisão foi utilizada como mecanismo de propagação de seus feitos. Uma de suas principais 

características espelhava-se na produção de programas de entretenimento popular, 

notadamente, os de auditório. 

 Já a terceira fase, tendo como principal característica a profissionalização, estendeu-se 

até o ano de 1985, quando se inicia o uso de tecnologias como o vídeo tape e as transmissões 

via satélite. Outro marco importante é a profissionalização da administração das empresas 

televisivas. 

                                                           
em: http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2010/lista_area_DT8-PC.htm. Acesso em: 30 set. 

2019. p. 08. 
108 OTONDO, Teresa Montero. Experiência - TV Cultura: a diferença que importa. In: RINCÓN, Omar 

(org.). Televisão Pública: do consumidor ao cidadão. São Paulo: Friedrich Ebert Stiftung, 2002. p. 267. 
109 Cf. MATTOS, Sérgio. A evolução histórica da TV brasileira. In: COUTINHO, I.; PORCELLO, F.; 

VIZEU, A. (orgs.). 60 anos de telejornalismo no Brasil: história, análise e crítica. Florianópolis: Insular, 

2010. 
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 Iniciando em 1985 e se estendendo até 1990, a quarta fase da evolução da televisão 

brasileira é marcada com a internacionalização de seus conteúdos, mais notadamente, a 

exportação de telenovelas. 

 O período compreendido entre 1990 e o ano de 2000 marca a quinta fase desse processo. 

É o momento de ingresso no Brasil da televisão paga e da globalização dos conteúdos, tanto no 

que se refere à exportação quanto à importação de programas. 

 Por fim, a partir do ano 2000, viu-se uma nova fase do processo de evolução da televisão 

brasileira, marcada pela digitalização e pela interatividade com os telespectadores. 

 Com esse feito, o Estado passou a entender o papel da televisão, principalmente, no uso 

do poder desta. Nota-se a importância da televisão, no que se refere ao alcance de objetivos 

bem definidos pelo Estado. 

 Certas condições, como as econômicas e políticas, exercem papel de influência, e o 

Estado não fica fora desta rol. Segundo Mattos, “no Brasil, as condições internas têm exercido 

sobre os veículos de massa influência muito mais forte do que os fatores externos.” 110 

 Corroborando com a perspectiva de que a televisão é o meio social de comunicação 

mais importante e popular do Brasil, segundo pesquisa promovida pela consultoria Teleco 

Brasil, no ano de 2014, o meio de comunicação mais utilizado pela população brasileira é a 

televisiva, perfazendo um índice de presença em 97,1% no que se refere à presença nos 

domicílios do país, seguida pelo rádio, presente em 72,1%. 

 

Tabela 1 – Domicílios Brasileiros (%) com Rádio e TV111 

- 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rádio 88,9% 87,9% 81,4% 83,4% 80,9% 75,7% 72,1% 

Televisão 95,0% 95,6% 95,0% 96,9% 97,2% 97,2% 97,1% 

Domicílios* 58.181 59.253 57.324 62.117 63.768 65.130 67.039 

 

 

*milhares de domicílios 

2010 segundo Censo 2010 

2001-2009/2011-2014 Os dados desta tabela foram reponderados pela revisão 2013 das projeções populacionais, incluindo a tendência 

2000-2010 

Fonte: PNAD (IBGE). 

  

 

                                                           
110 Ibid., p. 115. 
111 Estatísticas de Rádio e TV. Teleco. 21 dez. 2018. Disponível em: http://www.teleco.com.br/nrtv.asp. 

Acesso em: 30 out. 2019. 

http://www.teleco.com.br/pnad.asp
http://www.teleco.com.br/nrtv.asp
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 Ainda nesse sentido, segundo a Kantar IBOPE Media, a capacidade de envolvimento 

desse meio de comunicação representa outro fator de suma importância na análise que aqui se 

faz acerca da televisão. 

 Conforme pesquisa promovida pela consultoria em comento, nos últimos dez anos (de 

2008 a 2018), o tempo médio de consumo domiciliar de televisão nos lares brasileiros aumentou 

12% (doze por cento), passando da margem de 8h18 para 9h17 diárias. 112 

 A relevância da televisão não reside apenas no aspecto presença, nos lares dos 

brasileiros. Conforme as pesquisas apontadas, o consumo diário é alto, demonstrando o 

interesse nesse meio de comunicação por parte da população.  

 Assim, com base nos dados apresentados, constata-se a força que a televisão possui no 

Brasil, mesmo na era digital, com a democratização das mídias sociais e o acesso à internet 

facilitado.  

 Assim, o Estado trouxe para si o apoderamento desse forte meio de influência sobre a 

população. Constitucionalmente, o Estado atribui a si o poder e o exercício de outorgar e 

renovar concessões, permissões e autorizações para o serviço de radiodifusão sonora e de sons 

e imagens, pautado em um ideal principiológico que visa à complementaridade entre o privado, 

o público e o estatal. 113 

 O princípio da complementaridade, citado no caput do artigo 223, da Constituição 

Federal, vem ao encontro, diretamente, dos interesses do Estado. Ainda que se permita a 

concessão de serviços de transmissão de sons e imagens ao particular, o legislador constituinte 

originário guardou, no texto da Lei Maior, a possibilidade, ainda que não exclusiva, de retenção 

desse serviço ao Estado. 

 Conforme explica Sarmento114, o termo e a referência às telecomunicações na história 

constitucional brasileira foram permeados de um processo de identificação, progressivamente, 

dos serviços específicos. 

 Assim, ao longo do tempo, foram incorporadas as expressões telecomunicações, 

telegrafia, telefonia, entre outros, chegando ao atual texto constitucional, em divisões: serviços 

de telecomunicações stricto sensu e radiodifusão. 

                                                           
112 Televisão: a abrangência e a influência do meio mais presente na vida dos brasileiros. Kantar Ibope 

Media. 21 nov. 2018. Disponível em: https://www.kantaribopemedia.com/televisao-a-abrangencia-e-a-

influencia-do-meio-mais-presente-na-vida-dos-brasileiros/. Acesso em: 06 out. 2019. 
113 O artigo 223, caput, da Constituição Federal de 1988, prescreve que: Compete ao Poder Executivo 

outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons 

[...]. 
114 SARMENTO, Daniel. Comentários ao capítulo da Comunicação Social. In: STRECK, Lênio Luiz et 

al. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 2063-2064. 

https://www.kantaribopemedia.com/televisao-a-abrangencia-e-a-influencia-do-meio-mais-presente-na-vida-dos-brasileiros/
https://www.kantaribopemedia.com/televisao-a-abrangencia-e-a-influencia-do-meio-mais-presente-na-vida-dos-brasileiros/
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 Importante salientar que é a partir da Constituição Federal de 1934, em seu artigo 5°, 

VIII115, que os serviços do rol comunicação social foram elevados à categoria de prestação de 

serviço público. Desta feita, o Estado concentrou em suas mãos essa espécie de serviço, 

entregando, por concessão aos particulares. Sarmento afirma: 

 

A Constituição de 1934 (art. 5°, VIII), pela primeira vez, elevou ao status 

constitucional a disciplina do processo propriamente dito de prestação de 

serviço público ao enunciar a competência privativa da União para explorar 

os serviços de telégrafos, radiocomunicação e navegação aérea, inclusive as 

instalações de pouso, bem como as vias-férreas, cuja dicção foi reproduzida 

ipsis literis na Constituição de 1937 (art. 15, VII). 116 

 

 É importante citar que a Constituição Republicana de 1891 não evocou ao Estado a 

concentração desse serviço pois, em seus artigos 7° e 9°117, limitou-se apenas a disciplinar a 

competência tributária da União e dos Estados-Membros sobre os Correios e Telégrafos. 

 Já a Constituição de 1937 reproduziu ipsis literis o que previa a Carta antecedente. Em 

seu artigo 15, inciso VII, regulou-se como competência exclusiva da União explorar ou dar em 

concessão os serviços de telégrafos, radiocomunicação e navegação aérea, inclusive, as 

instalações de pouso, bem como as vias férreas que liguem diretamente portos marítimos a 

fronteiras nacionais ou transponham os limites de um Estado. 118 

 Porém, foi na Carta de 1946 que o serviço de radiodifusão foi trazido ao texto 

constitucional. Nas cartas anteriores, o serviço em comento era denominado de telégrafos e 

radiocomunicação. Portanto, a partir de 1946, o Estado passou a ter em suas mãos, por 

mandamento constitucional, o exercício do direito de entregar radiodifusão ao país. 119 

                                                           
115  Art. 5º - Compete privativamente à União: VIII - explorar ou dar em concessão os serviços de 

telégrafos, radiocomunicação e navegação aérea, inclusive as instalações de pouso, bem como as vias-

férreas que liguem diretamente portos marítimos a fronteiras nacionais, ou transponham os limites de 

um Estado; [...]. 
116 SARMENTO, op. cit., p. 2064. 
117 Art. 7º - É da competência exclusiva da União decretar: 4 º ) taxas dos correios e telégrafos federais. 

[...] 

Art. 9º - É da competência exclusiva dos Estados decretar impostos: [...] § 1º - Também compete 

exclusivamente aos Estados decretar: 2º) contribuições concernentes aos seus telégrafos e correios. 
118  Art. 15 - Compete privativamente à União:  [...] 

VII - explorar ou dar em concessão os serviços de telégrafos, radiocomunicação e navegação aérea, 

inclusive as instalações de pouso, bem como as vias férreas que liguem diretamente portos marítimos a 

fronteiras nacionais ou transponham os limites de um Estado; 
119  Art. 5º - Compete à União: XII - explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão, os 

serviços de telégrafos, de radiocomunicação, de radiodifusão, de telefones interestaduais e 

internacionais, de navegação aérea e de vias férreas que liguem portos marítimos a fronteiras nacionais 

ou transponham os limites de um Estado; [...]. 
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 Nota-se que a Constituição de 1946 utiliza, pela primeira vez, o termo radiodifusão. 

Então, pode-se dizer que serviços de radiodifusão são aqueles que promovem a transmissão de 

sons (radiodifusão sonora) e de sons e imagens (televisão), a serem direta e livremente recebidas 

pelo seu destinatário. 

 A previsão constitucional acerca da competência privativa da União em explorar e 

conceder serviços de radiodifusão aos particulares ganha contornos importantes haja vista que 

a televisão é o produto de maior consumo entre os espectadores no Brasil. 

 Possuir o Estado o gozo da exploração e a concessão do uso de serviços de radiodifusão 

é um grande trunfo em suas mãos. Possuir as condições de transmitir, por meio do seu ponto de 

vista, as informações que lhe são favoráveis é manter para si o poder da publicitação e do 

convencimento. 

 E mais, possuir a prerrogativa da concessão traz a garantia ao Estado, ainda que com 

uma roupagem educacional e informacional, de gerar aliados no sentido de se buscar uma 

propagação de informações que lhe são totalmente favoráveis. 

 Por seu turno, a Constituição de 1967, por força de sua emenda n° 1, inovou nesse 

campo, ao reunir todos serviços que antes eram tratados individualmente em um único termo. 

Assim, os serviços de telefonia, radiocomunicação, radiodifusão e telegrafia foram 

incorporados em uma única nomenclatura: o serviço de telecomunicações. 120 

 Há de se salientar que a Constituição de 1967, assim como a anterior, reservou à União 

a prerrogativa da exploração dos serviços de telecomunicação. 

 Já por sua vez, seguindo os anseios de mudanças que foram a pauta de toda construção 

legislativa do Poder Constituinte originário de 1988, no que se refere à comunicação social, em 

turno de seus artigos 21, XI e XII, “a”, a carta cidadã vigente passou a diferenciar em seu texto 

os serviços de radiodifusão de imagens e de sons da sonora: 

 

Inovando, a Constituição Federal de 1988 (art. 21, XI e XII, a) introduziu a 

distinção de tratamento entre serviços de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens passíveis de exploração direta ou mediante autorização, concessão 

ou permissão, de um lado, e os serviços públicos de telecomunicações, entre 

eles os telefônicos, telegráficos, e de transmissão restritos à exploração direta 

ou mediante contrato de concessão. 121 

 

                                                           
120 Art. 8° - Compete à União: XV – explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão: a) os 

serviços de telecomicações; [...] 
121 SARMENTO, op. cit., p. 2064. 
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 A Constituição de 1988 preservou a prerrogativa da União de explorar de forma direta 

os serviços de telecomunicações, passando a diferenciá-los de forma mais precisa. Ainda, 

permitiu a concessão de tais serviços mediante concessão, autorização ou permissão. 122 

 Importante salientar que, com a Emenda Constitucional n° 8, de 1995, o artigo 21, XI, 

XII, “a” foi alterado, no sentido de apenas distinguir entre serviços de telecomunicação. 

 Ainda, a Emenda Constitucional nº 36, de 2002, incluindo o § 3°, do artigo 222, 

absorveu os serviços de comunicação eletrônica dentro de seu conceito de comunicação social. 

Esse passo foi importante no sentido de se atualizarem os meios utilizados 

contemporaneamente, com a finalidade precípua de regular, em caráter constitucional, os meios 

referentes, principalmente, à internet, in verbis: 

 

Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 

dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que 

tenham sede no País.  

§ 3º Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da 

tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os 

princípios enunciados no art. 221, na forma de lei específica, que também 

garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções 

nacionais.123 

  

 Destarte, após a análise da regulação constitucional brasileira da comunicação social, 

via seu histórico, fica claro que o legislador constituinte se manteve firme, com o argumento 

acerca dos interesses nacionais, no caminho de entregar ao Estado a competência para explorar 

os serviços de comunicação social. 

 Contudo, autorizou que a exploração pode ser repassada a terceiros, mediante, entre 

outras modalidades, o Direito Administrativo, por intermédio da concessão. 

 E, não se furtando do debate, suscintamente, passa-se a conceituar o instituto da 

concessão, mas não sem antes conceituar serviço público.  

                                                           
122 Art. 21. Compete à União: I - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, 

os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a 

criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;    

II - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: a) os serviços de 

radiodifusão sonora, e de sons e imagens; [...]. 
123 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 

Brasília, DF: Presidência da República, [2019]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 13 dez. 2019. 
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 Serviço público – visando a atender as necessidades da sociedade, por intermédio de 

criação legislativa – é a atividade atribuída ao Estado para que promova fins públicos. Di Pietro 

expõe: 

 

é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça 

diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer 

concretamente às necessidades coletivas, sob regime total ou parcialmente 

público. 124 

  

 Por sua vez, Meirelles afirma que serviço público é o prestado pela Administração 

Pública, diretamente ou por intermédio de delegados, com a finalidade de atender as 

necessidades da coletividade: “serviço público é todo aquele prestado pela administração ou 

por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou 

secundárias da coletividade ou simples conveniência do Estado”. 125 

 Portanto, o serviço público pode ser concedido ao terceiro por meio de concessão. Assim 

conceitua Mello: 

 

É o instituto através do qual o Estado atribui o exercício de um serviço público 

a alguém que aceite prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, nas 

condições fixadas e alteráveis unilateralmente pelo Poder Público, mas sob 

garantia contratual de um equilíbrio econômico-financeiro. 126 

  

 Examinando o conceito de Mello, entende-se a concessão como o instituto de Direito 

Administrativo que permite ao Estado atribuir ao particular, por sua conta e risco, o exercício 

de um serviço público. 

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 175, prescreve o regime de concessão de 

serviços públicos: 

 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 

serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como 

as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou 

permissão; 

II – os direitos dos usuários; 

                                                           
124 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2004. p. 98. 
125 MEIRELES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 320. 
126 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 

2004. 
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III – política tarifária; 

IV – a obrigação de manter serviço adequado. 

  

 A Lei nº 8.987/95, em seu artigo 2°, afirma que a concessão de serviço público pode ser 

comum, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro 

privado, que é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas e algumas espécies, dentre 

elas, a concessão de serviço público e a concessão de serviço público precedida da execução de 

obra pública. 127 

 Mas o que se deve tratar é a concessão pelo Estado do serviço público de radiodifusão 

de imagem e som. Nesse ponto, será traçado um percurso histórico no que se refere à concessão 

do serviço de televisão no Brasil. 

 E, para que haja um recorte bem definido, mantendo a coerência do projeto de pesquisa 

que fundamenta este trabalho, passa-se, então, por questões metodológicas, a tratar das duas 

maiores emissoras de televisão do país, ou seja, a Rede Globo de Televisão e a Rede Record de 

televisão. 

 Com o grande sucesso da implementação da televisão na Europa e nos Estados Unidos 

da América, inserir esse sistema no Brasil virou um grande projeto, viabilizado pelo empresário 

Francisco Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. 

 Cronologicamente, a TV Tupi, inaugurada em 18 de setembro de 1950, foi a primeira 

emissora de televisão no Brasil, sob o controle de Assis Chateaubriand, dono dos maiores 

jornais impressos em circulação na época. Em 22 de novembro de 1950, são autorizadas as 

primeiras concessões para TV Record e TV Tupi (São Paulo), TV Jornal do Comércio (Recife). 

Nesse contexto, é importante transcrever um breve histórico das concessões desse 

serviço público. Segundo Sgrignolli e Ceneviva, na cidade de São Paulo, as entregas de licença 

iniciaram na década de 1950. 128 

                                                           
127 Art. 2° - Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

[...] 

II - Concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante 

licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 

capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado; 

III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a construção, total ou parcial, 

conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada 

pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou 

consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma 

que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço 

ou da obra por prazo determinado; 
128 SGRINGNOLLI, Ruth Carolina Rodrigues; CENEVIVA, Walter Vieira. A formação histórica da 

propriedade da radiodifusão no Brasil. In: SOUZA JUNIOR, Arthur Bezerra de; ASENSI, Felipe (orgs.). 
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 Foi com o Decreto no 28.854, de 13 de fevereiro de 1950, que se iniciou em São Paulo 

o histórico de concessões, com a outorga à Rádio Record S.A, com sede em São Paulo (SP), 

para estabelecer uma estação de radiotelevisão.  

 Por sua vez, o Decreto no 29.238, de 29 de janeiro de 1951, prorrogou por 10 anos a 

concessão outorgada à S. A. Rádio Tupi para estabelecer uma estação rádio difusora nesta 

Capital, que, posteriormente, se tornou a Rede Globo de Televisão. 

 O Decreto no 30.590, de 22 de fevereiro de 1952, outorgou a concessão à Rádio 

Televisão Paulista S.A., no intuito de estabelecer uma estação radiotelevisão na cidade de São 

Paulo (SP). 

 O Decreto no 30.816, de 5 de maio de 1952, outorgou concessão à Sociedade Cultura A 

Voz do Espaço, para estabelecer uma estação de radiotelevisão na cidade de São Paulo, capital 

do Estado de São Paulo, sendo mais tarde denominada de Fundação Padre Anchieta ou, como 

é mais conhecida, TV Cultura. 

 Adiante, em 12 de dezembro de 1958, mediante o Decreto no 45.047, foi outorgada a 

concessão à Rádio Bandeirantes Sociedade Anônima para instalar uma estação de 

radiotelevisão. 

 Por fim, o Decreto nº 45.283, de 26 de janeiro de 1959, outorgou a concessão à Fundação 

Casper Líbero para estabelecer uma estação de rádio-televisão na cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo. 

 Há de se salientar que, na década de 1950, houve a expansão da televisão por todo o 

país: 

 

Apesar disso, os anos de 1950 seriam marcados também pela expansão da 

televisão como uma rede de imagens nas principais cidades do país: de 1955 

a 1961 são inauguradas 21 novas emissoras. Em 1955 começa a funcionar a 

TV Itacolomi de Belo Horizonte. Quatro anos depois é a vez da TV Piratini 

de Porto Alegre e TV Cultura de São Paulo. Em 1960 são inauguradas a TV 

Itapoan, de Salvador, a TV Brasília, a TV Rádio Clube de Recife, a TV Paraná, 

a TV Ceará, a TV Goiânia, a TV Mariano Procópio de Juiz de Fora, a Tupi 

Difusora de São José do Rio Preto. E no ano seguinte, seria a vez da TV 

Vitória, TV Coroados, TV Borborema (Campina Grande/PB), TV Alterosa 

(Belo Horizonte/MG), TV Baré, TV Uberaba, TV Floroanópolis, TV Aracajú, 

TV Campo Grande e TV Corumbá. 129 

 

                                                           
Poder Econômico e Estado: Concentração e Poder Econômico. Rio de Janeiro: Ágora 21, 2018. v. 1. p. 

69. 
129 BARBOSA, Marialva. História da Comunicação no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 277. 
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 Além da expansão da televisão no Brasil, na década de 1950 e 1960, o Poder Executivo, 

detentor do poder de conceder o serviço público ao particular, entendeu o trunfo que possuía 

nas mãos. 

 A televisão, popularizando-se na década de 1960, passou a se tornar um canal direito 

com o público. Assim, utilizar, por meio de entregas não republicanas, os meios de 

comunicação, e mais precisamente a televisão, poderia se tornar um mecanismo de domínio e 

poder. 

 Então, nítida foi a percepção de que, nesse período, a outorga das concessões ocorreu 

por mecanismos de seleção não isonômicos, pois havia uma ligação pessoal entre políticos e 

detentores dos meios de comunicação. 

 

Uma influência recíproca pela qual os chefes do poder executivo outorgam as 

concessões a partir de critérios privilegiadamente políticos – o chamado 

clientelismo – e os proprietários de veículos escolhem ministros e ditam as 

regras que vão regulamentar o setor. 130   

 

 O Estado, por intermédio dos representantes do Executivo, passou a entender o poder 

que estava em suas mãos. 

 O recorte proposto analisa sumariamente dois momentos históricos no sentido de 

evidenciar o uso do poder da televisão em prol dos interesses do Estado. No primeiro momento, 

falar-se-á do Estado Novo e, depois, dos anos em quer o país esteve sob a égide de um governo 

militar. 

 No Estado Novo, na Era Vargas, embora a televisão ainda não tivesse sido 

implementada no Brasil, o rádio (que a antecedeu) exerceu um papel preponderante na busca 

de se criar uma ambiência, no sentido de construir um senso de nacionalidade e integração 

nacional. 

 Assim, como o antecessor da televisão, o rádio, por se tratar do veículo de comunicação 

de massas daquele momento histórico, levou o ideal de Getúlio Vargas à população como 

mostra Moacir Scliar: 

 

Em todos estes acontecimentos o rádio desempenhará um papel da maior 

importância. Leva, a todos os brasileiros, a palavra de Getúlio Vargas, cujo 

famoso ‘Trabalhadores do Brasil!’ despertava indescritível emoção. O jornal, 

que fora até então o principal veículo de comunicação, perde importância: ‘O 

                                                           
130 Mídia e Políticas Públicas de Comunicação. Andi. 2007. Disponível em: 

http://www.andi.org.br/politicas-de-comunicacao/publicacao/midia-e-politicas-publicas-de-

comunicacao. Acesso em: 20 out. 2019. 

http://www.andi.org.br/politicas-de-comunicacao/publicacao/midia-e-politicas-publicas-de-comunicacao
http://www.andi.org.br/politicas-de-comunicacao/publicacao/midia-e-politicas-publicas-de-comunicacao
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mundo, emudecido com Guttemberg, volta a falar com Marconi’ dizia 

Genolino Amado, cujas crônicas a voz de César Ladeira popularizou. 131  

  

 Durante o Estado Novo, Getúlio Vargas tratou de usar os meios de comunicação na 

intenção de construir uma visão nacionalista. Baseado no fascismo, de Mussolini, e no nazismo, 

de Hitler, buscou criar uma propaganda oficial para firmar a união nacional. 

 

No bojo da sua campanha anticomunista, Vargas, paralelamente, colocava em 

prática outra estratégia de objetivo semelhante: divulgação e fortalecimento 

da imagem paternal e heróica [sic], que já vinha sendo construída pela 

propaganda oficial. 132 

  

 E, para tanto, em seu segundo governo, entre os anos de 1937 e 1945, Getúlio Vargas 

criou o Departamento de Imprensa e Propaganda. Por meio do decreto presidencial assinado 

em dezembro de 1939, foi instituído com a intenção de propagar a ideologia do Estado Novo 

junto às camadas mais baixas. 133 

 Anteriormente, outro departamento havia sido criado na intenção de controlar a 

propaganda e a informação no Brasil. O Departamento Oficial de Publicidade, que surgiu em 

1933, e o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural (DPDC), em 1934, faziam as vezes 

de departamento controlador. 

  Em 1938, o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural (DPDC) transformou-se 

no Departamento Nacional de Propaganda (DNP), culminando, mais à frente, no DIP 

(Departamento de Imprensa e Propaganda). 

 O DIP contava com departamentos de divulgação, radiodifusão, teatro, cinema, turismo 

e imprensa. Competia coordenar, orientar e centralizar a propaganda interna e externa, fazer 

censura ao teatro, cinema e funções esportivas e recreativas, organizar manifestações cívicas, 

festas patrióticas, exposições, concertos, conferências, e dirigir o programa de radiodifusão 

oficial do governo.  

 Em muitos estados da federação, constavam órgãos filiados ao Departamento, os 

chamados Deips. Essa centralização permitia ao governo exercer o controle da informação, 

assegurando-lhe o domínio da vida cultural do país. 

                                                           
131 SCLIAR, Moacir. Maurício. Porta Alegre: Sulina, 1991. p. 22. 
132 JAMBEIRO, Othon. Tempos de Vargas: o rádio e o controle da informação. Salvador:  EDUFBA, 

2004, p. 90. 
133 As informações acerca do DIP foram pesquisadas no sítio eletrônico disponível em: 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EducacaoCulturaPropaganda/DIP. 

Acesso em 21 de out. 2019. 
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A uniformização das notícias que seriam veiculadas pela imprensa era responsabilidade 

da Agência Nacional. O DIP possuía a função de distribuição de forma gratuita.  

Poderia também distribuir como matéria subvencionada, dificultando o trabalho das 

empresas particulares. A Agência Nacional contava com aparato e numeroso staff de 

colaboradores com grandes qualificações, razão pela qual conseguia monopolizar o noticiário 

nacional. 

O Governo Vargas difundiu o uso do rádio nas escolas e nos estabelecimentos agrícolas 

e industriais, buscando consolidar a integração entre a União, os estados, os municípios e 

particulares.  

Vargas enxergou no rádio uma ferramenta capaz de influenciar a opinião pública e um 

instrumento capaz de legitimar o seu projeto desenvolvimentista, que tinha como foco o 

estímulo à urbanização e à indústria nacional. 134 

Ponto interessante foi a criação do famoso noticiário A Hora do Brasil. O DIP garantiu 

a transmissão do programa para todo o território nacional.  

O DIP criou o Cinejornal Brasileiro, baseado em documentários de curta-metragem 

que eram exibidos de forma obrigatória antes de qualquer sessão de cinema.  

Dentro da política de integração nacional e de monopólio da informação, o Cinejornal 

possuía papel preponderante, bem como A Hora do Brasil, por promoverem a crônica 

cotidiana da política nacional. 

As funções desempenhadas pelo DIP elevaram-no a uma categoria de Ministério de 

suma importância. Dentro de suas competências, estavam as de exercer a censura às diversões 

públicas. Também os serviços de publicidade e propaganda dos Ministérios, departamentos e 

órgãos da Administração Pública passaram à responsabilidade do DIP. 

 No Estado Novo, sob o comando de Getúlio Vargas, foram utilizados os métodos de 

convencimento por meio da mídia, conforme se verificou no fascismo e no nazismo. A 

concentração, o monopólio e a distribuição da notícia, ainda que com uma estampa de 

agregação, nada mais eram do que o exercício de um poder voltado à possibilidade de 

convencimento.  

 Por questões ideológicas ou mercadológicas, o Estado trouxe para si o monopólio dos 

serviços públicos de televisão, haja vista o forte fator de convencimento e propaganda que a 

tecnologia permite ao seu detentor. 

                                                           
134 C.f. JAMBEIRO, Othon. Regulando a TV. Salvador:  EDUFBA, 2004. 
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 Não é difícil constatar que a televisão alcança (ou, melhor afirmando, entrega a) o 

detentor de sua programação um poder tamanho, que pode, caso queira, influenciar 

comportamentos e ideologias das pessoas. 

 Ainda que de forma democrática, o poder político deve ser controlado, o Estado, munido 

do monopólio da televisão ou aliado aos detentores de sua concessão, absorve em si o poder da 

influência. Popper afirma: 

 

A democracia consiste em submeter o poder político a um controle. É 

essa a sua característica essencial. Numa democracia não deveria existir 

nenhum poder político incontrolado. Ora, a televisão tornou-se hoje em dia 

um poder colossal; pode mesmo dizer-se que é potencialmente o mais 

importante de todos, como se tivesse substituído a voz de Deus. 135 

  

Assim como ocorria nos currais eleitorais, a televisão passou a ser um instrumento de 

convencimento de voto.  E isso se dava haja vista que o Estado controlava o conteúdo que 

deveria ser veiculado na televisão, bem como ocorria no rádio. 

 Esse conteúdo, distribuído e controlado pelo Estado, incluía critérios culturais e 

econômicos, além de políticos, de acordo com seus interesses. O rádio e a televisão tiveram 

papel preponderante em criar uma indústria cultural e, também, convencendo quais papéis 

morais a sociedade deveria assumir. Mosco mostra que: 

 

Tanto o rádio quanto, posteriormente, a televisão, tiveram papel fundamental 

não apenas na criação de uma indústria totalmente nova, a indústria cultural, 

como também na divulgação da convicção de que era indissolúvel o 

casamento entre eficiência tecnológica e os valores morais de justiça, 

igualdade e bem público. 136 

  

Os meios de comunicação foram (e são) instrumentos de grande propagação de 

informações (que é a sua grande finalidade), independentemente da tecnologia usada. É fator 

de poder de convencimento de massa. 

 Interessante, para tanto, explicar os métodos usados pelo Terceiro Reich, por intermédio 

de Adolf Hitler, no sentido de utilizar os meios de comunicação para a finalidade precípua de 

propagar os ideais do nazismo, comandando uma máquina informativa que alcançou toda a 

sociedade alemã. 

                                                           
135 POPPER, Karl; CONDRY, John. Televisão: um perigo para a democracia. Lisboa: Gadiva, 1995. 
136 MOSCO, Vincent. The political economy of communication: rethinking and renewal. 

Londres: Sage, 1996, p. 34. 
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 Hitler, assumindo o poder em 1933, implementou o Ministério da Propaganda, no intuito 

de publicitar informações coordenadas, objetivando o convencimento da opinião pública. A 

propaganda nazista forneceu um instrumento crucial para a aquisição e a manutenção do poder, 

e para a implementação das suas políticas. 

 Tanto é que Adolf Hitler confirma o poder da comunicação social quando declara que 

“a propaganda consiste em forçar uma doutrina nos povos inteiros. A propaganda atua na 

sociedade, no ponto de vista de uma ideia e fá-las maduras para a vitória desta ideia”. 137 

 Hitler, assim como os líderes dos Estados em geral, incluindo o brasileiro, entendeu que 

a utilização dos meios de comunicação é fonte colossal de dominação ao convencer a opinião 

pública. Adorno e Horkheimer expõem:  

 

O preço que os homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação 

daquilo sobre o que exercem o poder. O esclarecimento comporta-se com as 

coisas como o ditador se comporta com os homens. Este conhece na medida 

em que pode manipulá-los. O homem de ciência conhece as coisas na medida 

em que pode fazê-las. É assim que seu em si torna para ele. Nessa 

metamorfose, a essência das coisas revela-se como sempre a mesma, como 

substrato da dominação. Essa identidade constitui a unidade da natureza. 138 

 

As sociedades estão suscetíveis à dominação quando impactadas pela informação 

abundante, pois se curvam ao ente que possui a informação. Essas sociedades estão vulneráveis 

ao controle social, mostrando o poder que os meios de comunicação social dão ao seu detentor 

(no caso em comento, trata-se da televisão). 

Voltando ao panorama brasileiro, o Estado entendeu esse fator de poder. Utilizando a 

televisão, passou a convencer a opinião pública acerca de seus interesses, sendo estes justos ou 

não. 

Tanto é que interesses, como o anticomunismo, foram taxativamente apregoados pela 

televisão, no sentido de alargar o público contrário a essa ideologia. A sociedade civil passou a 

ser ouvida: 

 

A revolução popular antevista no período pré-1964 causou pânico e medo e 

uniu as forças conservadoras do país em torno de um discurso comum, 

veiculado maciçamente pelos meios de comunicação: opunha-se 

deliberadamente democracia e comunismo. O temor se apoderava dos grupos 

dominantes frente à expressão de vozes populares que passavam a ser ouvidas. 

                                                           
137 HITLER, Adolf. Mein Kampf. Rio de Janeiro: Editora Leya, 2016. 
138 ADORNO, T.; HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento. Tradução de Guido Antônio de 

Almeida. Rio de Janeiro. Zahar: 1985. p. 7. 



80 

 

Era preciso alargar o auditório da propaganda anticomunista e, mais uma vez, 

os meios de comunicação foram fundamentais. 139 

 

Traça-se o segundo recorte histórico no sentido de se evidenciar o uso do poder da 

televisão por parte do Estado brasileiro. Nesse momento, fala-se da ditadura militar. Instaurado 

em 01 de abril de 1964, o regime durou até 15 de março de 1985, com a devolução da 

democracia ao povo. 

Com ideologia voltada basicamente à construção de um sentimento de Estado 

nacionalista e desenvolvimentista, o governo militar lutou contra a implementação de um 

suposto comunismo no Brasil. 

Seus principais mecanismos de imposição ideológica estavam ligados, mais 

precisamente, à supressão de direitos e garantias fundamentais. A censura que abatia 

frontalmente a liberdade de expressão e o controle social intermediado pela concentração da 

informação caracterizaram o uso do poder por parte do Estado. 

Barbosa afirma que: 

 

A esperança de que se viveria a liberdade plena e os projetos de uma juventude 

que protestava e que mudava os costumes do mundo, naqueles tempos de 

promessas de liberdade, foi abortada pelas transformações nos rumos 

políticos. Com o Golpe de 1964 o país ingressaria em mais uma fase de 

restrições violentas à liberdade de expressão. Falar dos anos 1960 é, portanto, 

também do ponto de vista de uma história da comunicação, referir-se a muitos 

processos em que as relações de poder atravessaram cada vez mais os meios 

de comunicação numa época em que a censura política se abateu 

violentamente sobre a imprensa. 140 

 

Como visto, os meios de comunicação foram utilizados no regime militar como método 

de exercício de poder. Tanto é que o próprio regime obteve apoio da sociedade civil, e os 

veículos de comunicação, ainda que incomodados com a censura, formaram fileira nesse apoio. 

O referido apoio de alguns veículos de comunicação se relacionava com as concessões 

advindas do Estado em anos anteriores. É de se rememorar que as concessões necessitam ser 

renovadas e nada mais interessante do que se manter alinhado àqueles que detêm o poder deste 

benefício. 

 

O golpe militar foi saudado por importantes setores da sociedade brasileira. 

Grande parte do empresariado, da imprensa, dos proprietários rurais, da 

Igreja Católica, vários governadores de estados importantes (como Carlos 

                                                           
139 BARBOSA, op. cit., p. 290. 
140 Ibid. p. 288. 
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Lacerda, da Guanabara, Magalhães Pinto, de Minas Gerais, e Ademar de 

Barros, de São Paulo) e amplos setores de classe média pediram e estimularam 

a intervenção militar, como modo de pôr fim à ameaça de esquerdização do 

governo e de se controlar a crise econômica. (Grifo nosso) 141 

 

Tanto é que, visando à monopolização da informação, o regime militar, usando o 

mecanismo de monopólio, trouxe para si a oportunidade de influenciar a população, no caso, 

telespectadores e ouvintes, no sentido de promover seus feitos, e mais: impor veladamente sua 

ideologia. 

Assim como aconteceu com Getúlio Vargas, no Estado Novo, por meio do rádio, o 

regime militar, que iniciou em 1964, utilizou a televisão para o mesmo propósito.  

Foi por meio dessa nova tecnologia que o governo militar intentou implementar a 

integração do Brasil, veiculando para todos os cantos do país seus valores e realizações.  

Há de se ressaltar que a televisão, nos anos de chumbo, teve importância além do 

conservadorismo e do intento de integração nacional por parte do Estado. Foi também o veículo 

em que artistas e autores de oposição veicularam obras de contestação ao regime, mostrando o 

poder que a televisão possuía (e possui até hoje), no sentido de conscientizar ou influenciar a 

opinião pública. 

Contudo, uma das caraterísticas trazidas pelo regime militar foi a modernização da 

televisão, com transmissões ao vivo, no sentido de alcançar o espaço nacional. Bucci assim 

afirma: 

 

Uma das marcas identitárias da cultura inaugurada pela ditadura militar no 

Brasil foi a consolidação do telespaço público posto pela instância da imagem 

ao vivo. O regime autoritário promoveu, a partir da iniciativa do Estado, a 

‘modernização’ tecnológica do sistema de mediações e midiatizações no 

espaço público nacional. 142 

 

O regime militar visava a uma rede de comunicação que abrangesse o país. Mirando a 

propagação do projeto de integração nacional, criou-se o sistema Embratel, com o objetivo de 

fornecer infraestrutura de comunicação no sentido de alcançar o espaço público nacional. 
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CPDOC. S. d. Disponível em: 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/AConjunturaRadicalizacao/O_golpe_de_1964. 

Acesso em: 22 out. 2019. 
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Tanto é que o Decreto nº 70.913, de 2 de agosto de 1972, trouxe uma nova roupagem 

para a Embratel, modificando seu regime jurídico. Em um primeiro momento, era uma empresa 

pública autônoma. Depois, transformada em Sociedade de Economia Mista. 

 Adiante, o Decreto nº 70.914 criou a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), 

também Sociedade de Economia Mista que teve a responsabilidade de incorporar a Embratel 

na sua estrutura organizacional: 

 

A inauguração da Telebrás e do Ministério das Comunicações representou a 

etapa final da centralização da política de telecomunicações nas mãos do 

Estado. Ao Ministério das Comunicações coube a função normativa, enquanto 

a Telebrás consolidar-se-ia como o órgão executor da nova diretriz. 143 

 

Utilizou o telejornalismo para anunciar o chamado milagre econômico, além das 

grandes realizações do regime. A televisão tornou-se, portanto, a porta-voz do Estado, até por 

que este detinha em mãos o poder de entregar, renovar e revogar as concessões de 

telecomunicações. 

A modernização dos meios de comunicação pelo regime militar andou em sentido 

oposto de seu real intento. Ou seja, a modernização obtinha viés de mitigar a política nacional, 

trazendo atraso ao debate democrático e, consequentemente, à cidadania. Bucci esclarece: 

 

A ditadura ‘modernizou’ a comunicação do País pelo mesmo gesto em que 

‘desmodernizou’ a política, quer dizer, a televisão no Brasil galgou avanços 

técnicos notáveis não apesar do atraso democrático (ou do déficit 

democrático), mas justamente porque se deu sob o peso desse atraso. 144 

  

A intenção do regime era a de suprimir canais democráticos. Em contrapartida, ofereceu, 

sob o manto da monopolização da informação, conteúdo que trazia a alienação política de seus 

espectadores. 

Assim, relegou o papel de fiscalizador do poder do Estado ao cidadão, ofertando-lhe um 

papel passivo ante as pautas políticas nacionais. Quem deveria receber a informação imparcial 

para que houvesse uma evolução no debate político passou a se contentar apenas como 

espectador dos supostos feitos do regime militar: 

 

O espetáculo midiático, nessa perspectiva, teria tido algo de mais ou menos 

catártico: oferecendo uma compensação à ausência de canais democráticos de 
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participação política. Não podendo agir como cidadã, como fonte e fiscal do 

poder, a sociedade foi chamada a participar como plateia. 145 

 

Desta feita, com a consequente alienação e passividade do espectador alinhado com o 

monopólio da informação, o regime militar galgou poderes no sentido de manipular ou 

convencer as massas de seus ideais. 

O regime implementou, de forma autoritária, um sistema de comunicação concentrado 

(monopolizado) que visava à propagação de informações benéficas no sentido de justificar sua 

ideologia.  

O autoritarismo do regime foi a tônica imposta na sociedade da época e, assim, também 

representou o sistema de comunicação social. A mão forte do Estado militar modernizou a 

tecnologia de comunicação, mas, paralelamente, mitigou o senso crítico da população, gerindo, 

a seu bel prazer, o resultado da manipulação de informação. Bucci continua esclarecendo: 

 

O choque entre ‘modernização’ e ‘desmodernização’ delineou o perfil do 

telespaço público tecido autoritariamente. Este nasceu sob a tirania e pela 

tirania foi usurpado. A ditadura plantou nesta terra a televisão via Embratel, 

integrou o imaginário nacional-continental em novas bases e encontrou meios 

de fazer com que o telespaço público que disso resultou fosse gerido a seu 

favor. 146 

 

 Estes foram os pontos principais que fizeram do sistema de comunicação social, por 

meio da televisão, um mecanismo de suma importância no sentido de permitir ao regime militar 

a monopolização de informações, em detrimento de posições contrárias. 

 A utilização da censura prévia, que não é objeto deste trabalho, foi um desses 

mecanismos. Mas o controle da informação foi o principal deles. Foi um fenômeno real, 

estrutural, estratégico e com resultados profundos e duradouros, que até hoje são vivenciados 

no país.  

 Pode se concluir que, dentro dos meios usados para alcançar seu projeto de poder, o 

regime militar usou a monopolização da informação: 

 

Vem dessa gênese o caráter da cultura sob a ditadura militar. Não se trata de 

um acontecimento eventual, lateral ou decorativo, mas de um movimento 

estrutural, com orientação estratégica e enraizamento profundo, combinando 

padrão tecnológico e projeto de poder, gerando efeitos que se mostraram 

duradouros e persistentes. Tão duradouros e tão persistentes que, como 
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veremos, estão atuantes e mesmo prevalentes até nossos dias, quando já se 

passam mais de cinquenta anos do golpe de 1964. 147 

 

 Os efeitos deste sistema implementado pós-1964 são vistos até hoje nas relações 

políticas nacionais. Efeitos duradouros e persistentes até os dias atuais, mostrando a força que 

a televisão possui no sentido de manipular massas ou convencer ideologias. 

 O rádio, com Getúlio Vargas e com Adolf Hitler, e a televisão, no regime militar, 

acarretaram efeitos contemporâneos, presentes na polarização de ideias e na busca desenfreada 

pela concentração da informação, precipuamente, por parte daqueles que detêm o exercício do 

Poder Executivo. 

 

2.2 PROPRIEDADE DA MÍDIA E CONCENTRAÇÃO MIDIÁTICA: OS ÍNDICES DE 

AUDIÊNCIA DA REDE GLOBO E DA RECORD TV COMO PARÂMETROS DE 

RESSIGNIFICAÇÃO 

 

 De antemão, importante frisar que a escolha da Rede Globo de Televisão e da Record 

TV como parâmetros para a discussão da concentração econômica nos meios de comunicação 

se deu, pois – conforme se comprovará adiante por dados – representam os dois maiores 

veículos televisivos do Brasil, tanto com relação aos números de geradoras e retransmissoras 

quanto aos valores recebidos em publicidade. 

 Importante adiantar que a análise de concentração deve transitar pelos índices de 

audiência bem como o alcance nacional do veículo. Quem convence mais tem potencial de se 

favorecer de muitos modos. 

 Conforme já analisado, para a configuração da concentração econômica, se faz 

necessário que os agentes envolvidos promoveram uma nova estrutura empresarial, obtendo 

uma expansão ou ganho da posição dominante de mercado. 

 Ainda que não se encontre nenhuma decisão do Conselho Administrativo de Defesa da 

Concorrência no sentido de se atestar a concentração econômica da Rede Globo de Televisão e 

da Record TV, importante que se desenvolvam algumas considerações no sentido contrário ao 

aqui afirmado. 
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 A discussão fora retomada pelo debate ocorrido no ano de 2003 sobre a concentração 

na propriedade dos meios de comunicação quando do surgimento de dois pontos que 

propulsionaram o debate. 

 Esses dois fatores são a decisão da agência reguladora nos EUA (Federal 

Communications Commissions – FCC) que trouxe uma flexibilização para as normas de 

controle da propriedade cruzada dos meios de comunicação, caminhando em sentido contrário 

ao processo iniciado pela Comissão de Comércio dos Estados Unidos, bem como a declaração 

exarada pelo ministro à época, Miro Teixeira, no debate acerca da existência ou não de 

concentração na televisão brasileira perante a Comissão de da Câmara dos Deputados. 

Fenômeno que ocorreu no mundo, no sentido de se evidenciar a concentração 

econômica dos meios de comunicação, pôde ser visto por meio da fusão das empresas AOL e 

Time Warner, em 2000, dando origem a um grupo com valor de mercado estimado em 350 

bilhões de dólares ou o equivalente à metade do PIB brasileiro. 148 

 E a concentração da mídia se dá via controle pelo mesmo grupo sobre diferentes 

veículos, como a televisão, jornais, rádios e sinais de satélite. Essa concentração se faz salutar, 

pois fere a democracia, evitando o debate plural de ideias por promover única ideia, a do grupo 

em si ou de fatores externos que possa vir a influenciar a mídia. Bagdikian afirma: 

 

Como uma mídia pode ser usada para promover 

a mesma ideia, produto, celebridade, ou político em 

outra mídia, ambas de propriedade da mesma empresa. Cada 

um dos novos gigantes globais busca o controle de tantas diferentes mídias 

quanto possível: jornais, revistas, rádio, televisão, livros, filmes, sistemas de 

cabo, canais de satélite, discos, videocassetes e redes de cinemas. 149 

 

 Reportando-se à brasileira, dois pontos – no sentido de se evidenciar uma velada 

concentração da mídia, e consequentemente da televisão – devem ser analisados. 

 Em suma, o monopólio do Estado, no sentido de conceder licença para o gozo do serviço 

público de comunicação social, com o interesse político no sentido da escolha do agente que 

receberá este serviço em concessão, cria um panorama extremamente propício para a 

concentração da mídia no Brasil. 

 Diferentemente do que ocorre nos países europeus, preocupados com a pluralidade de 

ideias, com o intuito de fomentar um real debate democrático, a legislação brasileira que regula 

                                                           
148 Aprovada fusão entre AOL e Time Warner. BBC Brasil. 14 dez. 2000. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2000/001214_fusao.shtml. Acesso em: 02 nov. 2019. 
149 BAGDIKIAN, Ben. The media monopoly. Boston: Beacon Press, 1992. p. 243. 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2000/001214_fusao.shtml
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o setor150 é omissa no que se refere ao controle de concentração da mídia, por não prover 

dispositivos que façam o controle de concentração da propriedade midiática. 

 Segundo Venício de Lima, são fatores que contribuem para a velada concentração 

econômica dos meios de comunicação no Brasil: 

 

não há cumprimento da norma legal (Decreto 236/67) que limita a      

participação societária do mesmo grupo nas empresas de radiodifusão a cinco 

concessões em VHF, em nível nacional, e a duas em UHF, em nível regional 

(estadual); 

o período de carência legal para venda das concessões de radiodifusão, isto é, 

para a troca legal de proprietários, é de apenas cinco anos e, mesmo assim, 

sabe-se que existem vendas antecipadas através da conhecida prática dos 

chamados ‘contratos de gaveta’. Isso faz com que os eventuais 

concessionários independentes se sintam atraídos pela possibilidade de 

negociar suas concessões com os grandes proprietários e/ou vice-versa; 

não há normas ou restrições legais para a ‘afiliação’ de emissoras de 

radiodifusão, isto é, para a formação de redes nacionais e/ou regionais. 151 

 

  

 A televisão no Brasil é exemplo de concentração (ainda que não haja, como já dito, a 

devida regulação), em especial, a Rede Globo de Televisão e a Record TV, por terem a 

potencialidade de alcançar suas coberturas no maior número de municípios do país, haja vista 

terem o maior número de retransmissoras. 

 Segundo números obtidos pelo Grupo Mídia152, publicados no ano de 2019, a Rede 

Globo de Televisão, com o maior número de emissoras comerciais por rede, possui 122 (cento 

e vinte e duas) geradoras de imagem e 122 (cento e vinte e duas) geradoras e retransmissoras. 

 A Record TV vem em segundo lugar com 51 (cinquenta e uma) geradoras de imagem e 

108 (cento e oito) geradoras e retransmissoras, conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 2 – Número de emissoras comerciais por rede153 

- Geradoras 
Geradoras 

Retransmissoras 

Rede Globo 122 122 

                                                           
150 O arcabouço legislativo que regula o setor se compõe principalmente com as Leis 4.177 de 27 de 

Agosto de 1962, Decreto Lei 236 de 28 de Fevereiro de 1967 e Lei 13.415 de 16 de Fevereiro de 2017. 
151 LIMA, Venício A. Existe concentração na mídia brasileira? Sim. Observatório da Imprensa. 01 jul. 

2003. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/primeiras-edicoes/existe-concentrao-na-

mdia-brasileira-sim/. Acesso em: 01 out. 2019. 
152 Disponível em: https://www.gm.org.br/midia-dados-2019 Acesso em: 01 de Out. 2019. 
153 Disponível em: https://www.gm.org.br/midia-dados-2019 Acesso em: 01 de Out. 2019. 
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Record TV 51 108 

SBT 45 110 

Rede Bandeirantes 24 101 

Rede TV! 5 155 

Rede Cultura 45 626 

CNT 6 62 

Record News 10 125 

TV Gazeta 1 183 

 

 

2019: segundo Grupo Mídia 

Fonte: OMD. 

 

 

  

 Importante ponderar, segundo a referida pesquisa, o índice de cobertura geográfica de 

cada emissora de televisão. Os dados se referem ao número de municípios alcançados, bem 

como ao alcance de domicílios com aparelhos de televisão. 

 Nesse aspecto, a Rede Globo não mantém sua hegemonia. A emissora tem alcance em 

98,33 % dos municípios brasileiros, atrás da Rede TV. Por sua vez, a Record TV não figura em 

segundo lugar nesse quesito, estando atrás do SBT, possuindo a razão de 75,71% de alcance. 

 

Tabela 3 – Cobertura Geográfica de TV154 

 Municípios 

- N° absoluto % 

Rede Globo 5.477 98.33 

Record TV 4.217 75,71 

SBT 4.897 87,92 

Rede Bandeirantes 3.562 63,95 

Rede TV! 5.560 99,82 

CNT 271 4,87 

Record News 400 7,18 

TV Gazeta 267 4,79 

                                                           
154 Disponível em: https://www.gm.org.br/midia-dados-2019 Acesso em: 01 de Out. 2019. 
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2019: segundo Grupo Mídia 

Fonte: OMD. 

 

 

  

Por outro lado, e o dado que realmente se faz necessário nesta análise, conjuntamente 

com o número de emissoras comerciais por rede, é o alcance de domicílios com aparelhos de 

televisão. 

 Ressalta-se que é mais importante alcançar o maior número de lares brasileiros do que 

abranger áreas geográficas (o que pode não refletir no maior número de audiência). Como 

exemplo, podem-se citar os estados de São Paulo, Roraima, Rondônia e Acre. É preferível 

alcançar todos os lares com aparelhos de televisão apenas do estado de São Paulo do que os 

demais citados juntos. 

 Nesse ponto, a Rede Globo mantém sua liderança, refletindo sua posição hegemônica 

no Brasil. Em números de lares alcançados, a emissora obtém a assombrosa marca de 99,45% 

domicílios alcançados, seguida pela Record TV, que alcança 96,71%.  

 

 

Tabela 4 – Cobertura Geográfica de TV155 

 Domicílios com TV 

- N° absoluto % 

Rede Globo 68.544.116 99,45 

Record TV 66.655.075 96,71 

SBT 66.539.742 96,55 

Rede Bandeirantes 62.131.624 90,15 

Rede TV! 68.547.305 99,46 

CNT 25.108.818 36,71 

Record News 30.766.663 44,64 

TV Gazeta 17.969.405 26,07 

 

2019: segundo Grupo Mídia 

Fonte: OMD 

 

  

                                                           
155 Disponível em: https://www.gm.org.br/midia-dados-2019 Acesso em: 01 de Out. 2019. 
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 A Rede TV! alcança a liderança nos índices geográficos, mas a métrica usada para expor 

as duas maiores redes do Brasil fez-se com a ponderação de todos os dados apresentados, além 

do índice de audiência que serão expostos posteriormente. 

 Outro ponto importante a se destacar é que a Record TV é considerada a segunda maior 

emissora de televisão do Brasil quando seus números são computados em conjunto com os da 

Record News. 

 Também há de se considerar que as verbas publicitarias e os índices de audiência 

corroboram com a análise proposta. 

 Antes de tratar dos índices de audiência é oportuno demonstrar quais emissoras recebem 

maior verba publicitária. Com esse benefício econômico, os veículos de comunicação poderão 

se apropriar de meios mais eficientes na busca de uma maior abrangência de seus conteúdos. 

 Dados históricos confirmam que a televisão é a mídia que mais concentra verbas 

publicitárias: 58,7% do investimento publicitário fora direcionado para a televisão no ano de 

2002. O total repassado para a Rede Globo, em 2001, foi de 78% do montante. 156 

 Os dados se repetem atualmente. A televisão permanece como o veículo de 

comunicação que mais recebe verbas publicitárias do Estado, e a Rede Globo continua com sua 

posição dominante no montante entregue. 

 No primeiro trimestre de 2019, ocorreu uma diminuição na entrega dessas verbas. 

Segundo dados da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social) do Governo Federal, o 

valor de repasse publicitário de veiculação de mídia diminuiu em 60%. 157 

 Segundo nota enviada pela Secom à Folha de São Paulo, contestando as informações 

publicadas158,  o governo, no primeiro trimestre de 2019, disponibilizou 13,3 milhões em verbas 

publicitárias, sendo 1,9 milhão para a Rede Globo, 1,4 milhão para O SBT e 1,2 milhão para a 

Record TV.   

 

Ao contrário do informado na matéria, a Secretaria Especial de Comunicação 

Social reduziu em 60% os gastos em publicidade no primeiro trimestre de 

2019. 

Cabe explicar que, no governo do ex-presidente Michel Temer, a Secom 

veiculou o total de R$ 33 R$ milhões em campanhas publicitárias no primeiro 

trimestre. No mesmo período de 2019, a Secretaria veiculou 13,3 milhões em 

publicidade. Portanto, as informações da matéria não procedem. 

                                                           
156 LIMA op. cit. 
157 PRAZERES, Leandro. Gasto do governo federal com publicidade cresce, e Record supera Globo. 

Folha de São Paulo.  15 abr. 2019. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/04/gasto-

do-governo-federal-com-publicidade-cresce-e-record-supera-globo.shtml Acesso em: 01 out. 2019. 
158 Ibid. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/04/gasto-do-governo-federal-com-publicidade-cresce-e-record-supera-globo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/04/gasto-do-governo-federal-com-publicidade-cresce-e-record-supera-globo.shtml
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Além disso, são inverídicos os dados publicados a respeito se investimentos 

feitos por canal de televisão. Em 2019, a Secom destinou à TV Globo o total 

de R$ 1,9 milhão. Para o SBT foi direcionado o total de R$ 1,4 milhão e, por 

fim, para a Record, R$ 1,2 milhão. 

Reiteramos o compromisso de transparência, da economicidade e do 

tecnicismo na aplicação e distribuição dos recursos publicitários. 

Secretaria Especial de Comunicação Social159 

  

 Assim, vê-se que a posição de oligopólio da Rede Globo na televisão aberta caminha no 

sentido da história da TV no Brasil. A partir dos anos 1970, constituiu-se um modelo evidente 

de concentração horizontal.  

 Por meio dos dados apresentados sobre a participação, comparada da Rede Globo, 

dentro do mercado nacional em relação às demais emissoras, nota-se a sua concentração 

econômica. 

  Todos os números de comparação – como o total de emissoras (próprias, associadas e 

afiliadas), cobertura geográfica por municípios e por domicílios e participação e distribuição de 

verbas publicitárias – denotam a hegemonia total da Rede Globo, ainda mais absolutamente 

como fora antigamente, por motivos como o que hoje ocorre, ou seja, a mudança de visão 

política e trocas no Poder Executivo. 

 Salienta-se que a Record TV, por intermédio dos dados coletados e apresentados, 

coloca-se em segundo lugar no famigerado ranking das emissoras com maior concentração no 

Brasil. Aqui, a análise deve se proceder com base na junção de seus números junto com a 

Record News. 

 Ademais, a audiência nacional de televisão, em horário nobre, é o quarto fator que 

corrobora com a construção da ideia de que existe concentração econômica por parte da mídia 

no Brasil. 

 Marinalva Barbosa corrobora com este pensamento: 

 

Na mesma década, o público da televisão definitivamente se transformará em 

índices de audiência, num momento em que o valor comercial do meio começa 

a ser inquestionável. E público passa a ser um número aferido pelos índices 

determinados a partir da quantidade dos que estão frente aos aparelhos de TV. 

160 

 

                                                           
159 Ibid. 
160 BARBOSA, op. cit., p. 290. 
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 O valor comercial e de convencimento que os índices de audiência promovem ao veículo 

que os detêm gera um efeito fulminante: a possibilidade de ressignificar a verdade e os 

discursos. 

 Porém, antes de discutir a ligação existente entre índices de audiência e 

manipulação/ressignificação de discursos, importante ponderar o significado de índices de 

audiência. Segundo o Manual Básico de Mídia, “numa definição simplificada, audiência é o 

conjunto de pessoas que estão assistindo a determinado programa de TV”. 161 

 Importante destacar que a métrica utilizada (horário nobre), para a análise dos índices 

de audiência, é o horário em que as famílias assistem aos noticiários conjuntamente e formam 

a opinião coletiva. Aí reside a importância do convencimento dos índices de audiência. 

Juan Ordenave avalia que o impacto dos meios de comunicação fica mais evidenciado 

para aqueles que detêm os maiores índices de audiência e cresceu de forma tal que se tornou 

fator preponderante de poder e domínio de toda atividade humana: “O impacto dos meios sobre 

as idéias [sic], as emoções, o comportamento econômico e político das pessoas cresceu tanto 

que se converteu em fator fundamental de poder e domínio em todos os campos da atividade 

humana”. 162 

 E, para esse mister, passa-se a demonstrar os índices de audiência em horário nobre, por 

meio da pesquisa promovida pelo Grupo Mídia. Vê-se que, em 2018, a Rede Globo lidera este 

índice com 33,03%, seguida da Record TV, com 16,53%. 

 

Tabela 5 – Participação da audiência nas redes163 

- 
Índice de 

Audiência 

Rede Globo 31,80% 

Record TV 15,65% 

SBT 14,93% 

Rede Bandeirantes 3,49% 

Rede TV! 1,10% 

                                                           
161 Audiência de TV. Comercial Rede Globo. S. d. Disponível em: 

http://comercial.redeglobo.com.br/informacoes_comerciais_manual_basico_de_midia/manual_basico_

audiencia.php. Acesso em: 04 nov. 2019. 
162 ORDENAVE, Juan E. Díaz. O que é comunicação. São Paulo: Brasiliense, 1982. p. 33. 
163 Disponível em: https://www.gm.org.br/midia-dados-2019 Acesso em: 01 de Out. 2019. 
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Outras 30,92% 

 

 

 

 

2019: segundo Grupo Mídia 

Fonte: OMD 

 

 A Rede Globo e a Record TV são as duas maiores emissoras de televisão do país, em 

função dos índices de audiência, motivo que culmina na concentração econômica da mídia, o 

que não é salutar para o desenvolvimento democrático brasileiro, pois, na busca de alcançar 

patamares maiores de audiência e verbas publicitárias, a emissora passa a veicular informações 

pertinentes a seus patrocinadores, geralmente, no sentido de convencer seu público. Marcos 

Francisco Urupá Moraes de Lima afirma: 

 

Essa concentração se coloca como um dos empecilhos para a democratização 

da comunicação no Brasil e como um dos elementos chaves nos processos 

decisórios da disputa política brasileira. O viés aqui agora é a prevalência dos 

interesses econômicas das empresas de comunicação. Em geral, por verbas 

publicitarias do Estado e claro, manter uma boa relação com o governo que 

vaio assumir. 164 

  

 A Constituição Federal, em seu artigo 220, § 5°, determina que os meios de 

comunicação não podem ser objeto de monopólio ou oligopólio: 

 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 

restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

[...] 

§ 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser 

objeto de monopólio ou oligopólio. 
 

 Entretanto, não é o que realmente ocorre no Brasil. Existe, como já mostrado, o 

oligopólio comercial da Rede Globo, ao utilizar de mecanismos como o da formação de cadeias, 

operando por afiliadas, burlando a fraca regulamentação do Decreto-Lei nº 236/1967. 165  A 

utilização de emissoras afiliadas faz com que as redes avancem em seu alcance de audiência 

em âmbito nacional. 

                                                           
164 DE LIMA, Marcos Francisco Urupá Moraes. Direito à Comunicação na Constituição Federal 

Brasileira: Os desafios 30 anos depois. In: COSTA, Pedro Vitor Melo; FREITAS, Aline Silva; 

BENEDITO, Alessandra. Constituição Federal 30 anos: Há o que comemorar? Londrina: Editora 

Thoth, 2019. p. 515. 
165 Segundo o Decreto-Lei nº 236/1967, cada agente econômico poderá operar com, no máximo, 10 

emissoras de TV. 
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O modelo e formação de cadeias é proibido no Decreto Lei 236/1967, mas não 

é cumprido. Isso porque as redes operam com operadoras afiliadas, fazendo 

com que atinja a quase totalidade da cobertura de municípios brasileiros. Este 

é o caso do Grupo Globo, que mantem cinco concessões de televisão próprias, 

não violando a assim a Lei, mas consegue alcance nacional com esse modelo. 

166 

 

 Na evidência da fraca regulamentação e no sentido de se evitar concentração nos meios 

de comunicação, desde 11/08/2004 tramita no legislativo federal o Projeto de Lei nº 4026/2004, 

do Deputado Cláudio Magrão, no sentido de impor legalmente limites à concentração 

econômica nos meios de comunicação social. 167   

 O escopo do PL 4026/2004, ao alterar o Decreto-Lei nº 236, de 1967, é o de enrijecer, 

no sentido de proibir, os mecanismos de concentração velada por parte da grande mídia, 

detentora de grandes valores de publicidade e alcance nos índices de audiência. 

 Tanto é que o autor do Projeto de Lei em comento explica que “os limites de audiência 

podem ser critérios para restringir essa concentração econômica”. 168   

 Segundo o projeto, a operação de emissoras em rede não poderá alcançar audiência 

nacional superior a 50% das residências, em qualquer horário do dia. Além disso, a 

programação de cada emissora só poderá ser veiculada por uma estação em cada localidade.  

 Salienta-se que essa limitação não se aplica às rádios comunitárias e às repetidoras e 

retransmissoras de TV pertencentes às geradoras. 

 Os agentes econômicos que não cumprirem as regras terão um prazo de quatro meses 

para regularizar a infração. Caso assim não faça, haverá pena de suspensão da operação do 

veículo e, em caso de reincidência, de cassação de sua outorga.  

 A suspensão das atividades seria mantida até que o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE) decida sobre a prática de domínio de mercado. 

  A concorrência ajuda a promover um debate saudável. Com um maior poderio de 

audiência, não se pode falar em posição dominante de mercado, mas sim em concentração 

                                                           
166 DE LIMA, op. cit., p. 516. 
167 BRASIL. PL 4026/2004. Dispõe sobre os limites à concentração econômica nos meios de 

comunicação social, e dá outras providências. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, [2019]. Disponível 

em:  https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=261833. Acesso em: 

05 nov. 2019. 
168 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto limita audiência de emissoras de rádio e TV. Brasília, DF: 

Câmara dos Deputados, [2019]. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/52872-projeto-

limita-audiencia-de-emissoras-de-radio-e-tv/. Acesso em: 03 nov. 2019. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=261833
https://www.camara.leg.br/noticias/52872-projeto-limita-audiencia-de-emissoras-de-radio-e-tv/
https://www.camara.leg.br/noticias/52872-projeto-limita-audiencia-de-emissoras-de-radio-e-tv/
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econômica, pois não só conquistam maiores parcelas de verbas publicitárias, o que já denota a 

distorção. 

 

A concorrência entre veículos do mesmo setor é fundamental para garantir as 

pluralidades de informação e de conteúdo, considerando atinentes a esses 

conteúdos, a observância dos critérios adotados pela Constituição Federal, 

como desejáveis na programação: finalidade educativa, cultural, artística e 

informativa. 169   
 

 É que, com a concentração econômica, os meios de comunicação também obtêm maior 

índice de audiência, alcançando a maior parte possível da massa populacional. Assim, o viés 

ideológico e político do veículo será transmitido com maior facilidade. 

 Importante relembrar que as concessões se dão basicamente por critérios políticos, o 

que torna o veículo concentrado uma máquina de formação de opinião pública e 

convencimento, obtendo poder para ressignificar determinados discursos. 

 Nesse sentido, Pierre Bourdieu defende o posicionamento de que os índices de audiência 

são fatores de manipulação das informações. Para tanto, necessário se faz conceber um breve 

relato de sua obra Sobre a Televisão. 170 

  O pensamento do autor, revelado no citado livro, objetiva demostrar os ocultos 

mecanismos de censura que estão camuflados nas imagens e, especialmente, nos discursos 

veiculados pela televisão. 

  Segundo Bourdieu, esses discursos são capazes de influenciar as diferentes esferas da 

sociedade, a ponto de pautar todo o caminhar da produção cultural. 

 O autor demonstra os motivos de sua severa crítica aos mecanismos televisivos, 

esclarecendo que suas análises não objetivam atacar gratuitamente jornalistas e meios de 

comunicação televisivos. Sua análise possui fundamentos. 

 Esclarece que seu pensamento corrobora na tentativa de evitar que a televisão – que se 

tornou o maior instrumento de comunicação de massas, importante para a criação de uma 

ambiência democrática – se transforme em um fator de propagação daquilo que conceituou de 

opressão simbólica.  

 

Embora eu tenha todas as razões para temer que elas sirvam sobretudo para 

alimentar apenas a complacência narcísica de um mundo jornalístico muito 

propenso a lançar sobre si um olhar falsamente crítico, espero que possa 

contribuir para dar ferramentas ou armas a todos aqueles que, enquanto 

profissionais da imagem, lutam para que o que poderia ter se tornado um 

                                                           
169 SGRINGNOLLI, op. cit., p. 115. 
170 BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Zahar, 1997. 
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extraordinário instrumento de democracia direta não se converta em 

instrumento de opressão simbólica. 171 

 

 Pierre Bourdieu questiona a censura que ocorre na televisão, que, muitas vezes, passa 

despercebida pelo seu espectador. Alega que as pautas dos debates já são preparadas e que 

aqueles que fogem do que fora pautado correm o risco de nunca mais serem convidados. Afirma 

que “não se pode dizer grande coisa na televisão, muito especialmente sobre a televisão”. 172 

 A censura velada apontada por Bourdieu advém da prática da exclusão daqueles que 

promovem um discurso contra a própria televisão, no sentido de que, se não colaboram com 

nossas intenções, não terá a visibilidade que pode ser dada. 

 A televisão passou a representar uma espécie de espelho de Narciso, pois, como dito no 

parágrafo anterior, passou a ser um local de reconhecimento pelos escritores, filósofos e pelos 

jornalistas. O alcance da televisão é fascinante pois sustenta inúmeros projetos de poder. 

 Bourdieu nos apresenta o conceito de fatos-ônibus que faz parte de um mecanismo de 

ação simbólica. Esse conceito se explica quando da escolha da televisão em veicular 

informações banais, de interesse coletivo, mas que não estimulam o pensamento crítico. Aqui 

se apresenta uma forma de censura invisível ou velada que “faz da televisão um formidável 

instrumento de manutenção da ordem simbólica”. 173 

 

Os fatos-ônibus são fatos que, como se diz, não devem chocar ninguém, que 

não envolvem disputa, que não dividem, que formam consenso, que 

interessam a todo mundo, mas de um modo tal que não tocam em nada 

importante. 174 

 

 É evidente que os fato-ônibus são mecanismos de alcance de índices de audiência. Ora, 

ao veicular informações desnecessárias que não envolvem choques ideológicos, a televisão 

alcança o maior número de pessoas possíveis, pois não haverá a radicalização. 

 Assim, a televisão não cumpre seu verdadeiro papel informativo, mas vive pautada em 

interesses de agrado da maioria e, com o alcance de grandes índices de audiência, 

consequentemente, logram a concentração econômica por intermédio das vernas publicitárias. 

 O domínio da televisão se releva via manipulação dos debates. Bourdieu exemplifica 

isso por meio dos conceitos de debates verdadeiramente falsos ou falsamente verdadeiros. 

                                                           
171 Ibid., p. 13. 
172 Ibid., p. 15. 
173 Ibid., p. 23. 
174 Ibid., p. 23. 
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Demonstra as formas de manipulação dos debates, como entonação de voz, direcionamento da 

pauta e arranjo anterior do discutido. 175 

 Especificamente sobre os índices de audiência, Bourdieu relaciona a busca pelo sucesso 

comercial ao fato de que a urgência disso tem prejudicado as discussões críticas, devido à falta 

de tempo para aperfeiçoar o pensamento, o que tem feito surgir os fast thinking, ou seja, as 

pessoas que pensam por “ideias feitas”, as quais geram audiência capaz de cumular poder. 

 A televisão, especialmente na área de jornalismo, segundo Bourdieu, sofre pressão 

econômica e busca, de todo modo, os melhores índices de audiência: “O universo jornalístico 

é um campo, mas que está sob a pressão do campo econômico por intermédio do índice de 

audiência”. 176 

 A televisão, por sofrer a pressão econômica, busca mecanismos, como os vistos pelo 

pensamento de Pierre Bourdieu, no sentido de aumentar seu índice de audiência, de forma a: 

 

ocultar mostrando, mostrando uma coisa diferente do que seria preciso 

mostrar caso fizesse o que supostamente faz, isto é, informar; ou ainda 

mostrando o que é preciso mostrar, mas de tal maneira que não é mostrado ou 

se torna insignificante, ou construindo-o de tal maneira que adquire um 

sentido que não corresponde absolutamente à realidade. 177 

  

 Em pensamento contrário, evidencia-se que, com maior audiência, alcançada pelos 

mecanismos aqui estudados, a televisão consegue chegar ao maior número de pessoas, 

moldando discursos em prol do interesse da referida mídia. 

 Os índices de audiência, ainda que vistos em via contrária, fazem parte da revelação do 

poder econômico dos meios de comunicação, e, consequentemente, pode-se considerar como 

fator de concentração econômica, pois, em um ambiente televisivo, distorce a concorrência. 

 Essa distorção se dá por meio da possibilidade de se angariarem maiores fatias 

publicitárias, do Estado e da iniciativa privada, ao passo que veicule os interesses de quem lhe 

patrocinou.  

 Nesse aspecto, os meios de comunicação concentrados adquirem blindagem e poder 

tamanhos que podem, sem temer represálias, judiciais ou não, extrapolar os limites da liberdade 

de expressão. 

                                                           
175 Ibid., p. 42. 
176 Ibid., p. 42. 
177 Ibid., p. 25. 
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 Portanto, é de se considerar que os maiores índices de audiência são fator primordial 

para um maior convencimento da realidade, podendo promover discurso de ódio com uma 

roupagem de liberdade de expressão. 
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3 DISCURSO DO ÓDIO E AS GRANDES VERDADES “INQUESTIONÁVEIS”  

 

3.1 AS MINORIAS RELIGIOSAS  

 

 Há de se esclarecer, de início, que é totalmente inapropriado o desenvolvimento de um 

capítulo voltado para a análise da origem e conceituação de discurso do ódio sem que antes se 

busque o conceito de minorias. 

 Ocorre que, para que se identifique um discurso propagador de ódio178, atentando-se 

para que o fato de que esse papel será cumprido posteriormente, é necessária a identificação do 

destinatário desse discurso. 

 O destinatário desse discurso deverá ser, necessariamente, uma minoria devidamente 

identificada. Aqui, reside a real necessidade de, antes de se falar em discurso do ódio, 

conceituar minorias. 

 E não só a conceituação de minorias se faz necessária aqui, bem como a conceituação 

das minorias religiosas, que fazem parte do recorte metodológico deste trabalho. 

 Para tanto, se faz, em um primeiro momento, a conceituação de minorias, passando, em 

um momento posterior, ao desenvolvimento de minorias religiosas. 

 Uma das mazelas sociais mais impactantes, e que há muito tempo se encontra no 

mundo da existência, é a opressão oposta a determinados grupos étnicos ou de vulneráveis. E 

essa opressão, embora possa se considerar como branda e talvez imperceptível para alguns, 

já se demonstrou agressiva, direta e com fins bem aclarados por aqueles que a cometiam. 

 Grupos étnicos, como judeus e negros, sofreram violência de toda a espécie, ao ponto 

de registrar-se a morte de inúmeros indivíduos. 

Devem-se considerar também os grupos que não são caracterizados pela etnia, pois 

sofrem, seja pela agressão direta ou pelo trauma de agressões cometidas tanto no passado 

como nos dias de hoje, em razão da não aceitação, irracional, e, por isso, injusta, de um grupo 

mais poderoso em conviver com outro diferente ou economicamente mais fraco. 

 As afrontas enfrentadas por estes grupos minoritários, ocasionando quase sempre na 

falta de sua aceitação social, leva a um enorme descontentamento nos indivíduos integrantes 

desses grupos, e até em terceiros, espectadores dos abusos cometidos, gerando uma sensação 

de instabilidade dentre os membros da sociedade. 

                                                           
178 Esclarece-se que a definição de discurso do ódio será formulada no sub-tópico seguinte deste 

capítulo. 
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 A criação da sensação de injustiça ocasionada por essas agressões a esses grupos é 

fonte de sofrimento e infelicidade que precisa ser combatida. Essa situação – a sensação de 

injustiça ocasionada por agressões e ataques – não se dissipa com o desenrolar da história, 

mas com medidas concretas, capazes de sanar tais atos irracionais e reestabelecer a 

normalidade social. 179 

 Dentro deste espectro, o Direito é elevado como o meio eficaz na busca de solucionar 

os conflitos sociais.  

 Desta feita, define-se o Direito como a ciência que busca a pacificação social e que, 

para tanto, utiliza outras ciências como auxílio, no intuito de tornar mais eficaz e eficiente 

tanto o conhecimento das causas dos problemas sociais quanto a solução desses.  180 

 E, para este processo de pacificação social, podem ser utilizados outros instrumentos 

que se colocam a serviço do Direito e, consequentemente, da pacificação social: as leis, que 

determinam como devem ser conduzidas as relações na sociedade, dizendo quais são os 

direitos e inibindo os atos ilícitos por meio da sanção; a jurisdição, por meio do processo 

judicial, que soluciona os casos concretos e as soluções extrajudiciais, ou seja, a própria 

sociedade resolvendo suas insatisfações sem violência, desde que de forma reconhecida pelo 

Direito. 

 E, ao final, por seu lado, deve se analisar o papel do Estado neste contexto que é a 

fiscalização, forçando nos cidadãos e nele próprio a obrigatoriedade de criar situações que 

possam colocar em risco a paz social. 

 Por seu turno, a Constituição Federal de 1988 afirma que todos são iguais perante a 

lei. No ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio da igualdade substancial, 

determinando um tratamento entre os particulares e entre estes e o Estado, de uma maneira 

que as desigualdades sejam efetivamente suprimidas, ditando ainda tal princípio que os 

desiguais devem ser tratados desigualmente na medida em que se desigualam. 

 De antemão, necessário se faz informar que o direito à igualdade se encontra no artigo 

5º, caput, da Constituição Federal, in verbis:  

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à IGUALDADE, à segurança e à propriedade... 

 

                                                           
179 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 26. 
180 Ibid., p. 25. 
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 A Constituição Federal brasileira é clara em instituir a igualdade entre todos os 

brasileiros e entre brasileiros e estrangeiros. Contudo, essa igualdade deve, como já dito acima, 

ser encarada na sua perspectiva substancial. 

 Caso se vislumbre a igualdade no seu sentido literal, pode-se promover uma 

desigualdade indesejada. Como exemplo, ao utilizar o inciso I, do artigo 5º, quando afirma que 

homens e mulheres são iguais perante a lei e, caso se exija a mesma demonstração de resistência 

física para homens e mulheres em uma prova de concurso público, gerar-se-ia desigualdade, e 

não igualdade, haja vista que é de conhecimento popular que o homem tem maior força física 

do que a mulher. Assim, a ideia de justo se tornaria injusta. 

 Na doutrina constitucional, a igualdade se divide em formal e substancial. Assim, 

conforme o exemplo, exigir a mesma resistência entre homens e mulheres representa igualdade 

formal e acarreta injustiça. 

 Em um primeiro momento, insta esclarecer que a igualdade era considerada na sua 

concepção formal: 

 

Na sua primeira fase de reconhecimento, o princípio da igualdade, como já 

anunciado, correspondia a noção de que todos os homens são iguais, 

compreendida no sentido de uma igualdade absoluta em termos jurídicos, 

correspondendo ao direito de toda e qualquer pessoa estar sujeita ao mesmo 

tratamento previsto na lei, independentemente do conteúdo do tratamento 

dispensado e das condições e circunstâncias pessoais, razão pela qual, nesta 

perspectiva, o princípio da igualdade de certo modo correspondia à exigência 

da generalidade e prevalência da lei, típica do Estado constitucional de matriz 

liberal. 181 

 

 Contudo, para que a própria lei não se manifestasse de forma injusta, ao garantir apenas 

a igualdade formal, buscou-se o entendimento de se equipararem os desiguais na medida de 

suas desigualdades, passando-se, então, a se enxergar a igualdade em uma concepção material 

ou substancial.  

 Desta feita, a igualdade substancial se apresenta no tratamento desigual na busca pela 

justiça. Aristóteles já disse que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, 

na medida de sua desigualdade. 182  

 Martins, na oportunidade de comentar a Constituição Federal, destaca que: 

 

                                                           
181 GARCIA, Maria Glória. Estudos sobre o princípio da igualdade. Coimbra: Almedina, 2005. p. 52 
182 Cf. ARISTÓTELES. Ética a Nicomaco. São Paulo: Martin Clarin, 2010. 
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A igualdade material pode ser entendida como um ‘mandamento de 

otimização’, como um princípio que anseia pela maior concretização possível, 

sobretudo em face de outros princípios que gozam também de dignidade 

constitucional, estando no mesmo grau de hierarquia, como o princípio da 

Liberdade. A igualdade material pode, nada obstante, ser mais bem entendida 

como regra que, no caso concreto, será cumprida ou descumprida. A 

compreensão teoria dos direitos fundamentais pode variar (direitos 

fundamentais são regras ou princípios?). Tal diferença não afasta e também 

não diminui a necessidade de o Estado ter que justificar sua ação em face dos 

direitos assegurados. 183 

 

 Dessa forma, a desigualdade se reverte em igualdade. O ordenamento jurídico nacional 

possui inúmeros dispositivos que geram igualdade nas relações entre desiguais, por exemplo, a 

CLT, e o Código de Defesa do Consumidor.  

 Assim, Alexandre de Moraes indica que o princípio da igualdade alcança dois planos 

distintos: 

 

O princípio da igualdade consagrado pela Constituição opera em dois planos 

distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao próprio executivo, na 

edição, respectivamente, de leis, atos normativos e mediadas provisórias, 

impedindo que possam criar tratamentos abusivamente diferenciados a 

pessoas que encontram-se [sic] em situações idênticas. Em outro plano, na 

obrigatoriedade do interprete, basicamente, a autoridade pública, de aplicar a 

lei e atos normativos de maneira igualitária, sem estabelecimento de 

diferenciações em razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas, 

raça, classe social. 184 

 

 Assim, nota-se que o princípio da igualdade alcança duas dimensões bem definidas: 

aquela que impõe ao legislador a tarefa de legislar no sentido de proteger as desigualdades e, 

do outro, a de o intérprete da lei buscar a melhor hermenêutica para a aplicação mais justa, 

buscando a concretização da igualdade no seu aspecto material. 

  A verdadeira igualdade é um misto da igualdade formal, em que são garantidos por lei 

direitos iguais a todos e também a igualdade material do Estado, ao observarem-se as diferenças 

socioeconômicas, para a garantia, de fato, de que todos tenham acesso aos direitos. 

 Assim, todos merecem a proteção do Estado e o respeito a um tratamento diferenciado 

perante os particulares, quando houver razoável necessidade, o que permite a adoção de 

medidas protetivas especiais para as pessoas que sofrem constante discriminação por causa 

de sua cultura, etnia, cor ou credo. 

                                                           
183 MARTINS, Leonardo. Comentário ao Artigo 5°. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar 

F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (coords.) Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: 

Saraiva/ Almedina, 2013. p. 223. 
184 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2015. p. 37. 
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 San Tiago Dantas afirma: 

 

Quanto mais progridem e se organizam as coletividades, maior é o grau de 

diferenciação a que atinge seu sistema legislativo. A lei raramente colhe no 

mesmo comando todos os indivíduos, quase sempre atende a diferenças de 

sexo, de profissão, de atividade, de situação econômica, de posição jurídica, 

de direito anterior; raramente regula do mesmo modo a situação de todos os 

bens, quase sempre se distingue conforme a natureza, a utilidade, a raridade, 

a intensidade de valia que ofereceu a todos; raramente qualifica de um modo 

único as múltiplas ocorrências de um mesmo fato, quase sempre os distingue 

conforme as circunstâncias em que se produzem, ou conforme a repercussão 

que têm no interesse geral. Todas essas situações, inspiradas no agrupamento 

natural e racional dos indivíduos e dos fatos, são essenciais ao processo 

legislativo, e não ferem o princípio da igualdade. Servem, porém, para indicar 

a necessidade de uma construção teórica, que permita distinguir as leis 

arbitrárias das leis conforme o direito, e eleve até esta alta triagem a tarefa do 

órgão do Poder Judiciário. 185 

 

 Todavia, por mais que exista uma norma estabelecendo uma conduta, uma cominação 

de pena para quem a infringir, um órgão estatal que julgue e já tenha julgado diversos casos 

em que houve a determinação do cumprimento de penas, a sanção pela sociedade por meio 

de uma recriminação e rejeição à pessoa do infrator, e a consciência por parte de todos que 

os atos ilícitos correm grande possibilidade de serem descobertos, ainda assim, as ilicitudes 

se repetem excessivamente, em especial, as ditas excludentes das minorias. 

 Sendo assim, há uma falha na aplicação do Direito, ou existem casos que fogem ao 

alcance dessa ciência (quer dizer: o Direito não se destina a resolver todos os problemas 

sociais?). Ora, é da definição da própria ciência jurídica, e é unânime entre o meio científico, 

que o Direito tem como objetivo estabelecer e manter a paz social, seja lá qual for o problema 

e quem o sofre. Dessa forma, há uma falha na operação do Direito, quando, insistentemente, 

um mal se repete no seio de uma sociedade. 

 Havendo essa falha, mesmo com a utilização de todos aqueles instrumentos de 

pacificação social, o que tem o Direito a fazer? Talvez utilizar tais instrumentos de outras 

formas, principalmente, quando o problema é cultural e deve ser resolvido por meio de uma 

revolução no modo de pensar das pessoas. 

 No contexto das minorias sociais, vê-se, frequentemente, e é sensível a todos, a 

ocorrência de abusos cometidos a grupos sociais hipossuficientes no Brasil, ainda nos dias de 

                                                           
185 DANTAS, F. C. San Tiago. Igualdade perante a lei e o due processo f law: contribuição ao estudo da 

limitação constitucional do Poder Legislativo. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 116, p. 357-367, 1948. 
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hoje e com a vigência de leis específicas, consideradas excelentes por muitos juristas, 

inclusive. 

 Dinamarco, sobre o princípio da igualdade na concepção material, afirma: 

 

Neutralizar desigualdades significa promover a igualdade substancial, que 

nem sempre coincide com uma forma igual de tratamento porque esta pode 

ser, quando ocorrente essas fraquezas, fonte de terríveis desigualdade. A tarefa 

de preservar a isonomia consiste, portanto, neste tratamento formalmente 

desigual que substancialmente iguala. 186 

 

 Desta feita, para que haja a devida proteção às minorias, necessária é a construção de 

um conjunto de normas que privilegiem não só a igualdade formal, mas que criem 

mecanismos que igualem as diferenças, dando a cada um o que lhe é devido. 

 Após a análise da perspectiva da igualdade e sua faceta substancial no processo de 

formação de proteção aos desiguais, reserva-se o momento para a conceituar minorias.  

 Atualmente, as questões relacionadas às minorias ganharam destaque nas pesquisas 

acadêmicas, mais precisamente, nas Ciências Sociais e Jurídicas. Como visto, existe a 

necessidade de regular as relações desiguais para que haja a verdadeira igualdade.  

 E a defesa das minorias é obrigatória, notadamente, pelo fato de que a democracia 

ocorre com a inclusão de todos em seu debate; no caso, a democracia participativa, e não só 

a representativa. 187 

 Assim, o trato com as minorias tem seu lugar, ainda mais pelo fato de que a própria 

Constituição Federal expressa, em seus princípios, a necessidade da proteção. 

 Otero e Minhoto destacam: 

 

[...] veremos que a questão do trato das minorias pela e na sociedade brasileira 

contemporânea é tema com maturidade já alcançada e com amplas condições 

instrumentais de ser exemplo de aplicação concreta de ideias e princípios 

previstos em nossa Constituição na vida cotidiana social. 188 

 

 A Constituição Federal, devidamente denominada Constituição Cidadã, traz princípios 

que visam à inclusão social e, como desdobramento, tem o condão de proteger minorias. 

                                                           
186 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil: Os Fundamentos e as 

Instituições Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 43. 
187 Segundo o parágrafo único, do artigo 1°, da Constituição Federal de 1988: “Todo o poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 
188 OTERO, Cleber Sanfelici; MINHOTO, Antonio Celso Baeta. Portador de Deficiência, Federação e 

Inclusão Social. In: MINHOTO, Antonio Celso Baeta (org.). Constituição, minorias e inclusão social. 

São Paulo: Rideel, 2009. p. 16. 
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 Pode-se citar então, em primeiro lugar, o artigo 1°, em turno do seu inciso III, que traz 

como fundamento da República, a dignidade da pessoa humana, a qual pode ser conceituada 

como: 

 

A dignidade da pessoa humana está intimamente relacionada com o respeito 

ao indivíduo no que tange a sua singularidade. É a garantia mínima de 

resguardo de direitos, tanto pelo Estado quanto pelo seu semelhante e de 

elementos mínimos para o bem-estar individual. 189 

 

 Continua:  

 

É a garantia de liberdade, igualdade, paz e desenvolvimento, não podendos 

ser apenas citadas, nesta oportunidade, ações positivas como a efetivação de 

direitos, mas também, a atuação de abstenção no tocante a tratamentos que 

geram situações degradantes em relação ao indivíduo. 190 

 

 Ainda, Sarlet afirma: 

 

Temos por dignidade da pessoa humana 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 asseguram a pessoa contra todo e 

qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 

condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. 191 

  

Para finalizar a análise, Comparato ensina que: 

 

Todos os serem humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e 

culturais que os distinguem entre si, merecem igual respeito, como únicos 

entes no mundo capazes de amar, descobrir a verdade e criar a beleza [...] 

ninguém – nenhum indivíduo, etnia, classe social, grupo religioso ou nação – 

pode afirmar-se superior aos demais. 192 

  

                                                           
189 SOUZA JUNIOR, Arthur Bezerra de. Ativismo Judicial e o Direito à Saúde: uma análise do Supremo 

Tribunal Federal. Rio de Janeiro: Multifoco, 2015. p. 86. 
190 Ibid., p. 86. 
191 SARLET, Ingo Wolfang. Dignidade da Pessoa humana e Direitos Fundamentais na Constituição 

Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 88. 
192 COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 

2001. p. 01. 
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 Pelo princípio da dignidade da pessoa humana, nenhum indivíduo é superior a outro, 

muito menos um grupo em relação a outro.  

 Também oportuno demonstrar o artigo 3°, que afirma que os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil são: 

 

Art. 3° - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II – garantir o desenvolvimento nacional; 

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 

e regionais; 

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

 Nota-se que, entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, estão 

a promoção do bem-estar de todos, sem nenhuma forma de discriminação. Atender aos anseios 

e proteger as minorias é vontade do legislador constituinte, afirmada no texto constitucional. 

 Para um devido debate democrático, existe a necessidade de chamar estas minorias para 

a sua participação. A Constituição Cidadã foi feliz ao deixar como princípio da nação a 

promoção do bem de todos. 

 E, quando se fala em bem de todos, deve-se incluir tanto maiorias quanto minorias. 

Entretanto, é difícil a definição do termo minoria, haja vista que a expressão comporta várias 

interpretações.  

 Entretanto, para este trabalho, deve-se utilizar uma linguagem técnica para fins de 

conceituação, o que se passa a fazer. Mas, antes, deve-se entender que podem ser encontradas 

contradições entre a palavra minoria, no sentido coloquial, e no sentido técnico, nesse caso, 

mais precisamente, no sentido jurídico. 193 

 Na linguagem comum, a palavra minoria alcança o significado de menor quantidade. 

De outra forma, cumpre salientar que, nas ciências humanas, esse termo pode ter outro alcance, 

por vezes, até contraditório em relação ao que se entende comumente. Para Otero e Minhoto: 

 

Assim, o significado da palavra minoria, compreendida na linguagem comum 

com o sentido de uma quantidade menor em comparação ao todo, pode ganhar, 

nas ciências humanas como o direito, a antropologia, a economia, a história e 

a sociologia, um contorno diverso, que chega, por vezes, a revelar algo 

contrário à própria acepção originária de inferioridade numérica. 194 

                                                           
193 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito: técnica, decisão e dominação. 

São Paulo: Atlas, 2001. p. 251. 
194 OTERO; MINHOTO, op. cit., p. 17. 
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 Para as ciências humanas, o termo minoria não pode ser considerado como 

inferioridade numérica, mas como a inferioridade de condições diante de um todo.  

 Necessário, antes da conceituação final, buscar a significação geral do termo, tanto em 

questões semânticas quanto morfológicas. Após, será proposta uma conceituação com uma 

visão mais técnica. 

 Para tanto, inicia-se utilizando a significação extraída no Dicionário Caldas Aulete, com 

a apresentação do termo minorias relacionado à inferioridade numérica. Assim, minorias são 

pequenos grupos em quantidade: 

 

MINORIA, s. f. Inferioridade de número: A minoria dos casos mostra que a 

epidemia vai em declínio. A parte menos numerosa de um corpo deliberativo 

(contrapõe-se à maioria): a minoria da Câmara absteve-se de votar. 

Representação das minorias (polít.), sistema que concede aos eleitos 

vencidos, dos vários círculos políticos, o direito de apresentarem um candidato 

por certo número fixo de vontades. F.r.lat. Minor. 195 

 

 Entretanto, não só a questão quantitativa deve servir para conceituar minorias. Melhor 

dizendo, questões numéricas são insuficientes para sua conceituação, uma vez que o termo 

encontra guarida nas ciências sociais.  

 Nesse sentido, o dicionário Novo Aurélio da Língua Portuguesa remete minorias no 

aspecto: 

 

Minoria. [Do Lat, minore, ‘menor’, + ia.] S. f. 1. Inferioridade numérica. 2. A 

parte menos numerosa duma corporação deliberativa, e que sustenta ideias 

contrárias às do maior numero. 3. Menoridade (2). 4. Antrop. Sociol. 

Subgrupo que, dentro de uma sociedade, considera-se e/ou é considerado 

diferente do grupo maior e dominante, em razão de características étnicas, 

religiosas, ou de língua, costumes, nacionalidade, etc., e que em razão dessas 

diferenças não participa integralmente, em igualdade de condições, da vida 

social. 196 

 

 O conceito acima identificado, com o devido olhar das ciências sociais, traz à tona uma 

aproximação do que o Direito, enquanto ciência, entende por minorias. De antemão, salienta-

se que as minorias, independentemente de maioridade ou menoridade numérica, são assim 

                                                           
195 AULETE, Caldas. Dicionário contemporâneo da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Delta, 1974. 

p. 2369. 
196 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: O dicionário da Língua 

Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. p. 1341. 
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consideradas pelo fato de, por características peculiares, não possuírem vez na participação 

social, e também, não expressarem suas vozes no debate democrático. 

 O significado do termo minorias continua trazendo a ideia de quantidade, ainda que a 

construção do significado esteja relacionada à Ciência Política. As questões de características 

peculiares ainda se encontram no sentido político. 

 

MINORIA. Derivado do latim minor (menor), é empregado para, em 

comparação a outro número ou quantidade, demonstrar inferioridade daquele 

a que se refere. É o oposto, assim, à maioria, cujo sentido demonstra o número 

ou quantidade contrária. 

Minoria. Em sentido político, assim se designa o agrupamento de pessoas, 

originadas da mesma raça, falando o mesmo idioma e tendo a mesma religião 

e costumes, existentes em localidade não pertencente ao país de origem. As 

minorias, assim, pretendem ser pedaços de terras estrangeiras, fixados em 

outros países, com os seus respectivos habitantes. E nesta razão, querem uma 

vida igual à vivida em seus país de origem, evitando qualquer assim qualquer 

assimilação com o povo, em cujo país vivem, embora tenham os mesmos 

direitos civis e políticos. 197 

 

 Ainda, para a Ciência Política, o significado de minoria pode ser dividido em minorias 

raciais ou nacionais: 

 

MINORIA. 1. Inferioridade em número ou quantidade. 2. Parcela menos 

numerosa de uma corporação deliberativa. 

MINORIA RACIAL. Ciência Política. Povo que pertence a uma dada raça e 

faz parte da população de um Estado, onde há predominância de raças 

diversas. 

MINORIAS NACIONAIS. Ciência política. Grupos pertencentes a outro 

Estado, mas que estão sob a égide do país onde se encontram, submetendo-se 

às suas leis, desfrutando de garantias constitucionais apesar de sofrerem 

algumas restrições em certas atividades econômicas, no exercício de 

determinados cargos políticos, etc. 198 

 

 Pelo significado extraído do dicionário jurídico de Diniz, pode-se vislumbrar que o 

conceito de minorias, assim como já observado antes, sempre está atrelado, em um primeiro 

momento, à questão quantitativa. Entretanto, mais adiante, no encerrar deste tópico, será 

afirmado de forma sucinta que nem sempre minorias se destacam ou se expressam pela 

quantidade inferior em relação ao todo. 

 Mas o que interessa momentaneamente é extrair o significado das minorias, divididas 

em raciais e nacionais, lembrando que essa divisão é dada pela Ciência Política. 

                                                           
197 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 918-919. 
198 DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 283. 
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 Minorias, em uma acepção racial, traduz a ideia de um determinado povo, que está 

incluso em determinada raça, porém, minoritariamente dentro da totalidade do Estado. Por 

outro lado, minorias, na acepção nacional, traz a ideia de estrangeiro, que se encontra dentro 

de um Estado, em inferioridade numérica, mas com a devida proteção da ordem jurídica interna. 

 Assim, para a Ciência Política, existem dois grupos minoritários dentro de um 

determinado Estado: aqueles nativos, mas que se identificam no que tange à questão da cultura, 

religião ou raça e aqueles que, minoritariamente, se encontram em um Estado estrangeiro. 

 Mas não há como tratar o termo minorias apenas no sentido de grupos em quantidade 

inferior dentro de um Estado, sendo nativo ou estrangeiro. Outros fatores devem ser 

considerados para a devida formulação de um sentido real de minorias. E esse sentido deve se 

atrelar à questão de representatividade. 

 Grupos numericamente maiores podem encontrar-se em desvantagem em questões de 

proteção e representatividade em relação a outros grupos, mais bem protegidos e com outras 

oportunidades. 

 

Assim, o elemento quantitativo relativo à compreensão de um subgrupo 

numericamente inferior não pode servir para a definição, na medida em que 

há segmentos representativos de uma maioria, como as mulheres (maioria da 

população do Brasil e de muitos países), os afrodescendentes (na época do 

‘apartheid’ na África do Sul) e os miseráveis (em muitos países, os miseráveis 

são a maioria da população. 199 

 

 Desta feita, deve-se entender o real significado de minorias não só os pelos grupos 

sociais que se encontram em situação de inferioridade numérica em relação ao todo na 

sociedade. A questão quantitativa é importante para o entendimento desse conceito, mas não o 

único a ser analisado para o deslinde da questão proposta. 

 Contudo, existem grupos, em determinadas sociedades, que não se encontram em 

desvantagem numérica, mas que podem – e devem – ser considerados como tais. Exemplo a 

ser dado são os grupos indígenas em países Andinos e os afrodescendentes no Brasil. 

 Há de se salientar que determinados grupos, ainda que em maioridade numérica no 

grupo social, não possuem representatividade suficiente para ingressar, de maneira efetiva, no 

devido debate democrático.  

 Determinados grupos, mesmo aqueles que não são considerados contrários às maiorias 

(em questões numéricas), deverão ser considerados como minorias por estarem 

                                                           
199 OTERO; MINHOTO, op. cit., p. 20. 
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comprovadamente em situação de vulnerabilidade social no que se refere ao todo. Mas ainda, 

para sua classificação, determina-se uma análise de certa conjuntura: que esses grupos possuam 

a mesma origem, cultura, posicionamento ideológico ou etnia, conforme os requisitos alhures 

já identificados e comentados. 

 Há, então, duas análises a serem feitas: a identificação dos membros em um determinado 

grupo e a sua vulnerabilidade ou falta de representatividade perante o todo social. Assim, 

determinadas maiorias podem sofrer a classificação de minorias, quando aquelas se 

encontrarem fora ou abandonadas no que se refere ao debate democrático. 

 Tais grupos, ao serem identificados, devem ter um cuidado maior e proteção 

diferenciada pelo Direito, para que haja a concretização da igualdade substancial, prevista na 

Constituição Federal de 1988 e, desse modo, ocorra, concretamente, a tão perseguida e 

aclamada justiça social. 

 Francesco Caporti, em 1971, de forma incompleta, definiu minorias como: 

 

Um grupo numericamente inferior em relação ao resto da população de um 

Estado, em uma posição não-dominante, cujos membros – nacionais do 

Estado – possuem etnia religião ou características linguísticas que diferem do 

restante da população e mostram, somente implicitamente, um senso de 

solidariedade, dirigido a preservar a cultura, tradições, religião e língua. 200 

  

A incompletude do conceito dado por Capotorti ocorre ante a falta de se entender que 

minorias não se relacionam apenas com a inferioridade. Ainda que se reconheça que o conceito 

externa a ideia numérica, outros fatores devem ser trazidos para o bom entendimento de 

minorias. 

 Existem minorias que, ainda que não se encontrem numericamente inferiores a outros 

grupos, não possuem idêntica representatividade democrática. Assim, para se identificar uma 

minoria, importa analisar se determinado grupo possui determinadas características. 

 Minhoto afirma que as minorias possuem as características da incapacidade da 

autoproteção (demandantes de especial proteção Estatal), vulnerabilidade social, 

distanciamento do padrão hegemônico e opressão social. 

 

Incapacidade de Auto-Proteção. As minorias se mostram incapazes, no mais 

das vezes ao menos, de se protegerem e de protegerem seus interesses de modo 

independente ou autônomo. 

                                                           
200 CAPORTI apud WUCHER, Gabi. Proteção internacional em prol da democracia. São Paulo: Juarez 

de Oliveira, 2000. p. 44-45. 
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 Demandantes de Especial Proteção Estatal. Justamente em decorrência de 

uma reconhecida e notória incapacidade de articulação e autonomia na busca 

de defesa de seus interesses, os integrantes das minorias demandam especial 

atenção do Estado, manifestada através de mecanismos, de instrumentos, de 

estruturas cujo escopo final seja oferecer aos integrantes destas minorias, tal 

como aqui exposto, as mesmas oportunidades oferecidas aos não integrantes 

destes grupos. 

Vulnerabilidade Social. Por diversas e variadas razões, ou por vezes em 

decorrência de poucos motivos, o integrante de uma minoria encontra-se em 

situação de vulnerabilidade social.  

Distanciamento do Padrão Hegemônico. Esta outra característica das minorias 

tem a peculiaridade de gerar efeitos deletérios aos integrantes das minorias 

ainda que estes nenhum tipo de ação tomem com relação a si mesmos frente a 

este padrão. É uma ação involuntária com relação a tais indivíduos e atuante 

de modo “automático” por parte da sociedade majoritária, ou seja, a sociedade 

como um todo, excluídas as minorias.  

Opressão Social. Cujos graus serão variáveis e diferenciados em face de cada 

grupo minoritário, bem como em face de diversas variáveis, muitas delas 

altamente subjetivas e prenhes de aspectos mutáveis, o que torna sua própria 

dinâmica movediça e frequentemente imprevisível. 201 

 

 As características expostas são preponderantes para a indicação de quais grupos sociais 

se enquadram na condição de minorias. Nota-se que todas as características indicam que os 

grupos devem estar em condições de opressão e vulnerabilidade.  

 Assim, evidencia-se o fato de que minorias não se relacionam necessariamente com 

questões quantitativas. Não se deve pensar em minorias levando-se em consideração apenas 

quantidade de indivíduos, mas também questões quantitativas, ou seja, vulnerabilidade, 

opressão social e outros. 

 Luís de Gonzaga Mendes Chaves conceitua minoria: 

 

A palavra minoria se refere a um grupo de pessoas que de algum modo e em 

algum setor das relações sociais se encontra numa situação de dependência ou 

desvantagem em relação a um outro grupo, “maioritário”, ambos integrando 

uma sociedade mais ampla. As minorias recebem quase sempre um tratamento 

discriminatório por parte da maioria. 202 

  

A questão discriminatória também se faz presente na análise da condição de minorias. 

Ainda que se possa entender que a discriminação já esteja presente no espectro da opressão 

social, essa característica é muito mais preocupante. 

                                                           
201 MINHOTO, Antonio Celso Baeta. Minorias religiosas e laicidade Estatal: proteção à liberdade de 

crença e tolerância religiosa no Brasil Contemporâneo. Conpedi Law Review, v. 2, n. 2, p. 275-293, 

2016. 
202 CHAVES, Luís de Gonzaga Mendes. Minorias e seu estudo no Brasil. Revista de Ciências Sociais, 

Fortaleza, v. 1, n. 1, 1970. p. 149. 
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 A discriminação anda de mãos dadas com o racismo e com a repulsão de determinados 

grupos. As minorias enfrentam não só o afastamento do debate democrático, mas são alvos 

frequentes dos ataques de ódio. 

 As minorias devem ser identificadas para que possam receber a efetiva proteção estatal, 

no sentido de concretizar a igualdade, preceito constitucionalmente consagrado com umas das 

cargas valorativas mais importantes do seu texto. 

 Por fim, importante ponderar que a ONU, por intermédio de Resolução oriunda do ano 

de 1954, conceituou minoria afirmando ser “aqueles grupos não dominantes dentro de uma 

população, que possuem e desejam preservar tradições ou características étnicas, religiosas ou 

lingüísticas [sic] marcadamente diferentes do resto da população” 203 

 Algumas religiões também enfrentam discriminação e apresentam as demais 

características que lhes enquadram como minorias. O Brasil, mesmo com tradição religiosa 

católica, possui uma pluralidade de denominações em seu território. 

 Porém, todas as outras denominações estão aquém no número de fiéis com relação à fé 

católica, conforme mostra pesquisa do Censo IBGE em 2010: 

 

Tabela 6 – Grupos Religiosos no Brasil204 

 1980 1991 2000 2010 

Católicos 89,2% 83,3% 73,7% 64,6% 

Evangélicos 6,6% 9,0% 14,4% 22,2% 

Espíritas 0,7% 1,1% 1,4% 2,1% 

Afro-brasileiros 0,6% 0,4% 0,3% ------ 

Outras religiões 1,3% 1,4% 1,8% 3,2% 

Sem religiões 1,6% 4,8% 7,3% 9,2% 

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 

  

Desta feita, impende conceituar as minorias religiosas. Contreras Mazarío diz que: 

                                                           
203 C.f. CAPORTI, Francesco. Estudo sobre os Direitos das pessoas pertencentes a minorias étnicas, 

religiosas ou lingüísticas. Organização das Nações Unidas, 1991. Disponível em:  

http//www.europarl.europa.eu/news/news/public/focus_page/037-20989 Acesso em 17 de novembro de 

2019. 
204 BRASIL. IBGE. Censo 2010: número de católicos cai e aumenta o de evangélicos, espíritas e sem 

religião. 29 jun. 2012. Disponível em: https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-

censo?id=3&idnoticia=2170&view=noticia. Acesso em: 12 nov. 2019. 

https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo?id=3&idnoticia=2170&view=noticia
https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo?id=3&idnoticia=2170&view=noticia
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[...] pode-se considerar que uma minoria religiosa é um grupo de pessoas 

residentes no território do Estado, numericamente inferior e não dominante 

em relação ao restante da população, cujas convicções e práticas religiosas, 

que a individualiza por serem diferentes da maioria ou do restante da 

população, pretende-se manter, conservar e promover para o futuro, embora 

implicitamente, de maneira coletiva e solidária como grupo, com lealdade ao 

Estado no qual vive, e com independência do grau de reconhecimento jurídico 

que o grupo tenha atribuído no Estado do qual faz parte. 205 

  

Portanto, as minorias religiosas são os grupos numericamente inferiores ou que sofrem 

alguma forma de opressão ou discriminação, sendo retiradas do debate democrático, pelo fato 

de sustentarem suas convicções e práticas, diferenciando-as da maioria. 

 Religiões são, portanto, destinatárias de discurso do ódio, sofrendo violência, 

discriminação e segregação social e do debate democrático. 

 

3.2 ENTRE A CRÍTICA IDEOLÓGICA E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

 A Constituição da República Federativa do Brasil consagra, em seu rol de direitos 

fundamentais, um dos pilares para a concretização do Estado Democrático de Direito, que é a 

liberdade de expressão.   

 Esse direito está intrinsecamente relacionado com a liberdade de expressão intelectual, 

artística, científica e de comunicação. Sua proteção fixa-se no fato da inexigibilidade de licença 

prévia e na proibição de censura, conforme artigo 5°, inciso IX c/c artigo 220, § 2°, da 

Constituição Federal: 

 

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 liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença; [...]. 

 

Por sua vez, o artigo 220 declara: 

 

                                                           
205 CONTRERAS MAZARÍO, M. Minorias y Nações Unidas. Especial referencia al concepto de 

minoria religiosa. In: Derecho constitucional para el siglo XXI: actas dei VIII Congreso Iberoamericano 

de Derecho Constitucional. Sevilha: Aranzadi, 2003. 
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Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 

restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

[...] 

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 

artística. [...]. 

 

 Os dois artigos citados constroem a base constitucional de proteção da liberdade de 

expressão que, segundo Sankievicz, é “gênero que compreende um conjunto de liberdades 

comunicativas ao serviço das mais diversas finalidades”. 206 

 Esse direito fundamental está intimamente ligado ao processo de concretização da 

democracia, que se desdobra na possibilidade de o cidadão expressar suas opiniões. Pinto e 

Simão asseveram sobre sua importância: 

 

Tendo como norte a proteção desses importantes valores sociais, a liberdade 

de expressão foi positivada de forma bastante ampla no texto constitucional, 

com menção expressa em diversos dispositivos, tanto no rol de direitos e 

garantias individuais quanto no capítulo dedicado à comunicação social. 207 

  

 A liberdade de expressão constitui garantia fundamental e que se inclui no rol de 

direitos da personalidade. É direito indisponível e inato ao ser humano, representando o 

direito de se expressar.  

 Não existe vida digna sem que o sujeito possa expressar seus desejos e convicções. É 

preceito essencial para a formação da personalidade humana, bem como a concretização de um 

ambiente democrático. 

 Stuart Mill, um dos precursores na defesa da liberdade de expressão, desenvolveu sua 

luta contra a opressão pública. Acreditava que os pensamentos pequenos tornavam os homens 

medíocres e, por consequência, a sociedade manipulada pelo governo e pela tirania, causando 

a intolerância e a opressão humana. 

 

Se toda a humanidade, menos uma pessoa, fosse de uma mesma opinião, e 

esta pessoa fosse de opinião contrária, a humanidade seria da mesma forma 

injusta se impedisse uma única pessoa de falar como se, tendo o poder 

bastante, impedisse que a humanidade falasse. Se a opinião fosse um bem 

pessoal que somente tivesse valor para seu dono; se impedir sua utilização 

                                                           
206 SANKIEVICZ, Alexandre. Liberdade de Expressão e Pluralismo: Perspectivas de Regulação. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p.16. 
207 PINTO, Felipe Chiarello de Souza; SIMÃO, José Luis de Almeida. As liberdades de expressão e de 

imprensa na jurisprudênciado Supremo Tribunal Federal: análise crítica da consistência das decisões 

envolvendo as liberdades comunicativas. Revista Jurídica da Presidência, Brasília, v. 20, n. 122, 2019. 

p. 601. 
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ocasionasse apenas um prejuízo particular, não haveria diferença se este 

prejuízo fosse de muitas ou poucas pessoas. No entanto, a peculiaridade do 

mal, que consiste em impedir a expressão de uma opinião, é que comete um 

roubo à raça humana, à posteridade tanto quanto à geração atual; àqueles que 

dissentem desta opinião, mas, todavia, àqueles que participam dela.208 

 

 Stuart Mill defendeu que a liberdade de expressão seria o meio adequado de promover 

o debate, a controvérsia, a oposição de ideias, todos capazes de fazer emergir a verdade. A 

liberdade de expressão preserva a verdade, caso contrário, seria suprimida pela informação 

monopolizada. 

 Contudo, importante salientar que existe diferença entre liberdade de expressão e 

liberdade de informação, pois aquela é uma das dimensões do direito geral à liberdade. 209 

 Diferentemente da liberdade de expressão, a liberdade de informação é a possibilidade 

de todos, sem a ação contrária do Estado e da sociedade, promoverem suas opiniões, por isso, 

refere-se ao direito de ser informado, ou seja, de receber informações verídicas. 210 

 O direito em comento representa um dos direitos fundamentais mais tratados e 

discutidos no mundo ocidental, especialmente previsto na maioria dos textos constitucionais. 

Tamanha sua importância, que o legislador constituinte o elevou à categoria de cláusula pétrea.  

 Mas essa consagração advém da influência de diversos tratados internacionais que 

protegem a liberdade de expressão. Pode-se citar, em primeiro lugar, a Declaração dos Direitos 

dos Homens e dos Cidadãos, de 1789, que, em turno de seus artigos 10° e 11°, prescreve: 

 

Art. 10º. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões 

religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública 

estabelecida pela lei. 

Art. 11º. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais 

preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, 

imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos 

termos previstos na lei. 211 

 

 Também, a liberdade de expressão é garantida na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948: 

                                                           
208 MILL, John Stuart. Sobre a liberdade. Lisboa: Edições 70, 2006, p. 77. 
209 Cf. NOBRE, Freitas. Imprensa e liberdade: os princípios constitucionais e a nova legislação. São 

Paulo: Summus, 1988, p. 30 
210 A liberdade de expressão assegura não apenas o direito de informar, mas também o direito de ser 

informado. A sociedade tem o direito de ser informada (a esse respeito, vide KROTOSZYNSKI JR., 

Ronald J. The firstamendment in cross-cultural perspective – a comparative legal analysis of the 

freedom of speech. New York: New York University Press, 2006. p. 15 et seq).  
211 Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-

humanos/declar_dir_homem_cidadao.pdf> acesso em 14 de out. 2019. 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-humanos/declar_dir_homem_cidadao.pdf
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-humanos/declar_dir_homem_cidadao.pdf
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Art. 19 - Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este 

direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, 

receber e transmitir informações e idéias [sic] por quaisquer meios e 

independentemente de fronteiras. 212 

  

 Por fim, o Pacto de San José da Costa Rica, em turno de seu 13°, também protege a 

liberdade de expressão: 

 

Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão 

1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse 

direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias 

[sic] de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou 

por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua 

escolha. 

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito 

à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser 

expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar: 

a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 

b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da 

moral públicas. 

3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais 

como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de 

frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão 

de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a 

comunicação e a circulação de idéias [sic] e opiniões. 

4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o 

objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância 

e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 

5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda 

apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à 

discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. 213 

 

 Desta feita, nota-se que a liberdade de expressão se relaciona diretamente com a garantia 

de voz aos cidadãos na manifestação de seus pensamentos sobre a visão do mundo, política e 

ideologias. É uma garantia advinda da luta pela concretização dos direitos humanos. 

 Pode-se afirmar, ainda, que se trata de direito genérico de emitir, sem a interferência de 

terceiros ou do Estado, opiniões, comentários, avaliações, críticas ou julgamentos sobre 

quaisquer assuntos ou pessoas, incluindo o direito de não se expressar ou de se calar. 

                                                           
212 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 14 out. 

2019. 
213 Convenção Americana de Direitos Humanos (1969). Disponível em: 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm. Acesso em: 14 

out. 2019. 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm
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 Nesse sentido, Meyer-Pflug afirma que a liberdade de expressão: 

 

Consiste, pois, no direito de cada indivíduo pensar e abraçar as ideias que lhe 

aprouver sem sofrer qualquer restrição ou retaliação por parte do Estado. O 

homem é livre para pensar e manifestar seus pensamentos. É o direito de cada 

indivíduo de escolher as ideias que quer adotar ou não, de ser livre para decidir 

e exteriorizar seus pensamentos. 214 

 

 É um direito que todo indivíduo tem de exprimir suas ideias sem o temor da repressão 

ou da hostilização. Cabe ao Estado garantir e assegurar o desejo de se expressar. 

 A liberdade de expressão se perfaz na garantia assegurada a qualquer indivíduo de se 

manifestar, buscar e receber ideias e informações de todos os tipos, com ou sem a intervenção 

de terceiros, por meio de linguagens oral, escrita, artística ou qualquer outro meio de 

comunicação.  

 O princípio da liberdade de expressão deve ser protegido pela Constituição de uma 

democracia, impedindo, os Poderes Legislativo e Executivo, o governo de impor a censura. 

 Assim, esse direito revela-se mediante a escolha do meio por que se vão exprimir o 

pensamento ou as emoções; forma de expressão, que pode se dar pela via escrita, oral, plástica, 

sonora, mímica, e escolha do conteúdo do que se vai expressar. 215  

 O indivíduo possui discernimento e capacidade para escolher a forma de se expressar e 

manifestar suas opiniões. Essa prerrogativa faz parte do desenvolvimento da liberdade. 

 A partir do conceito de Chiarello, nota-se que a liberdade de expressão, além de 

representar a possibilidade de opinião, sem ingerências do Estado, tem por finalidade a busca 

da verdade: 

 
Finalizando, ressaltamos nossa posição afirmativa com relação à liberdade de 

expressão do pensamento, dizendo que nenhum governo tem o direito de 

impedir que os indivíduos de sua nação deixem de exprimir, seja na forma 

escrita, seja na falada, suas considerações respeito de qualquer assunto que 

lhes interessa, valendo-se, no entanto, de afirmações verdadeiras. Deste modo, 

as considerações feitas ao acaso sem comprovação e que prejudiquem a 

outrem, devem ser punidas na forma em que a lei indicar. 216 

 

                                                           
214 MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. Liberdade de expressão e discurso do ódio. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2009. p. 67. 
215 FARACO, Alexandre Ditzel. Democracia e regulação das redes eletrônicas de comunicação – rádio, 

televisão e internet. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 73. 
216 PINTO, Felipe Chiarello de Souza. Os símbolos nacionais e a liberdade de expressão. São Paulo: 

Max Limonad, 2001. p. 101. 
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 Entretanto, a busca pela verdade não se refere diretamente à liberdade de expressão, mas 

sim ao seu desdobramento, que é a liberdade de informação, cuja garantia não se condiciona 

com a prova da verdade da opinião. 

 Essa exigência se dá apenas no que se refere à liberdade de informação. Por referir-se a 

fatos, sua divulgação deve ser precedida de um trabalho de apuração sobre sua veracidade. 217 

 Em um sentido apertado ou estrito da liberdade de expressão, as opiniões não estão 

vinculadas à sua veracidade. Por outro lado, a liberdade de informação encontra limitações, 

sendo esta a verdade, por objetivar a informação da sociedade. 

 Ainda que a liberdade de expressão não se atrele à verdade, este direito fundamental 

encontra limites impostos. Até Stuart Mill, incansável na busca da liberdade e da pluralidade 

individual de opiniões, não deixou de perceber que havia limites para a liberdade de expressão: 

 

A única finalidade pela qual o poder pode, com pleno direito, ser exercido 

sobre um membro de uma comunidade civilizada, contra sua vontade, é evitar 

que prejudique aos demais...A única parte da conduta de cada um pela qual é 

responsável perante a sociedade, é a que se refere aos demais. 218 

  

 É certo que, no Brasil, a liberdade debatida não é absoluta. Tratando-se de direitos 

fundamentais constitucionais, há claridade de entendimento de que um preceito constitucional 

não pode revogar outro, por se encontrar no mesmo patamar hierárquico, devendo, pelo 

princípio da unidade, serem sopesados em caso de colisão. 219  

 Bobbio, nos casos de colisões, explica: 

 

Na maioria das situações em que está em causa um direito do homem, ao 

contrário, ocorre que dois direitos igualmente fundamentais se enfrentem, e 

não se pode proteger incondicionalmente um deles sem tornar o outro 

inoperante. Basta pensar, para ficarmos num exemplo, no direito à liberdade 

de expressão, por um lado, e no direito de não ser enganado, excitado, 

escandalizado, injuriado, difamado, vilipendiado, por outro. Nesses casos, que 

são a maioria, deve-se falar de direitos fundamentais não absolutos, mas 

relativos, no sentido de que a tutela deles encontra, em certo ponto, um limite 

insuperável na tutela de um direito igualmente fundamental, mas concorrente. 

E, dado que é sempre uma questão de opinião estabelecer qual o ponto em que 

um termina e o outro começa, a delimitação do âmbito de um direito 

fundamental do homem é extremamente variável e não pode ser estabelecida 

                                                           
217 CHEQUER, Cláudio. A liberdade de expressão como direito fundamental preferencial prima facie. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 12. 
218 MILL, John Stuart. A liberdade. Utilitarismo. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 116. 
219 Cf. SARMENTO, Daniel. A ponderação de Interesses na Constituição Federal. 1. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Júris, 2002. 
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de uma vez por todas. 220 

  

 Entretanto, há de se salientar que a liberdade de expressão, na circunstância de 

ponderação, em caso de colisão de direitos fundamentais, tem prevalência sobre os outros 

direitos. Tanto é que, no julgamento da ADPF 130221 (Lei de Imprensa), o ministro relator Ayres 

Brito foi enfático no seu voto, ao declarar que a liberdade de expressão tem “posição 

preferencial” em relação aos outros direitos fundamentais. 

 Ainda, em turno da ADPF 187222 (Marcha da Maconha), O ministro relator Celso de 

Mello entendeu que “liberdade de expressão só pode ser proibida quando for dirigida a incitar 

ou provocar ações ilegais iminentes”. 

 Nota-se que, segundo a jurisdição constitucional brasileira, exercida pelo Supremo 

Tribunal Federal, a liberdade de expressão tem primazia sobre qualquer direito fundamental, 

mais notadamente, quando se fala em direito à honra, imagem ou personalidade. 

 E isso se dá, sobretudo, para que haja a concretização da democracia, tão necessária para 

um debate plural, proporcionando a informação e a propagação de ideias. 

 Entretanto, encoberta pelo manto da preferência perante outros direitos constitucionais, 

a liberdade de expressão não é absoluta. Uma cautela deve ser tomada, como explica Sarmento: 

 

Contudo, há que se ter redobrada cautela na admissão de restrições à liberdade 

de expressão, baseadas num juízo de desvalor sobre o conteúdo das 

manifestações, pois isto pode conduzir à submissão deste direito às pautas do 

‘politicamente correto’, em detrimento do dinamismo da esfera comunicativa 

e do direito à manifestação aqueles que tiverem ideias impopulares. Por isso, 

as restrições devem ser preservadas para casos extremos, após uma detida 

ponderação dos interesses em jogo. 223 

 

 Ainda que exista a cautela em restringir os discursos que ultrapassem alguns limites, a 

liberdade de expressão não deve ser tolhida por qualquer motivo. Tanto é que a Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 5°, inciso IX, proíbe a censura. 

                                                           
220 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 

1992. p. 24. 
221 Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130. Distrito 

Federal. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Carlos Britto. 
222 Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 187. Distrito 

Federal. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Celso de Mello. 
223 SARMENTO, Comentário ao artigo IV, p. 626. 
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 E, no que tange à questão da censura, é oportuno afirmar que, no Brasil, por construção 

constitucional, não se admite a censura prévia, ou seja, a deliberação prévia à publicação de 

qualquer informação ou expressão que enseja a proibição. 

 Conforme a teoria do prior restraint doctrine224, não haverá censura prévia, porém, a 

responsabilização dos atos publicitados. 

 Assim, ainda que a liberdade de expressão possa ser relativizada por outros direitos 

fundamentais, como honra, imagem e intimidade, é certo que as manifestações não podem 

sofrer censura, mas apenas a responsabilização dos seus emitentes, em um momento posterior. 

 Essa ideia nasceu na Inglaterra e, segundo a Suprema Corte Americana, é dever apenas 

a responsabilização após a publicação do ato. Nesse sentido: 

 

Existe uma distinção honrada pelo tempo entre proibir uma expressão no 

futuro e penalizar expressão passada. A doutrina da restrição prévia se 

originou no common law da Inglaterra, onde as restrições prévias à imprensa 

não eram permitidas, mas tão somente a penalização depois da publicação. 225 

   

 No Brasil, conforme prescrição constitucional, a censura é inadmissível. Contudo, há de 

se notar a responsabilização daqueles que extrapolam a liberdade de expressão. Sarlet e Robl 

Filho, analisando a jurisprudência do Supremo tribunal Federal, demonstram: 

 

Nesse contexto e de acordo com a precisa e oportuna síntese de Daniel 

Sarmento, muito embora a posição adotada pelo Ministro Carlos Ayres de 

Britto no julgamento da ADPF n. 130, quando sustentou que nenhum limite 

legal poderia ser instituído em relação à liberdade de expressão, pois as 

limitações existentes seriam apenas aquelas já contempladas no texto 

constitucional, cabendo tão-somente ao Poder Judiciário fazer as ponderações 

pertinentes em caso de tensões com outros direitos, o Ministro Gilmar Ferreira 

Mendes, no voto condutor que proferiu no Recurso Extraordinário n. 

511.961/SP, observou que as restrições à liberdade de expressão em sede legal 

são admissíveis, desde que visem a promover outros valores e interesses 

constitucionais também relevantes e respeitem o princípio da 

proporcionalidade. 226  

 

                                                           
224 Para melhor entendimento do tema, indicada a leitura da obra O formalismo na Liberdade de 

Expressão, de Fernando M. Toller, publicada pela Editora Saraiva, no ano de 2010. 
225 REHNQUIST, Justice, lead opinion, United States Supreme Court, Alexander v. United States, 509 

U.S. 544,553 (1993). 
226 ROBL FILHO, Ilton; SARLET, Ingo Wolfgang. Estado democrático de direito e os limites da 

liberdade de expressão na constituição federal de 1988, com destaque para o problema da sua colisão 

com outros direitos fundamentais, em especial, com os direitos de personalidade. Constituição, 

Economia e Desenvolvimento, Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional, Curitiba, v. 

8, n. 14, p. 112-142, 2016. 
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 Assim, ainda que haja a relativização da liberdade de expressão no Brasil, os atos 

publicados só poderão trazer responsabilidade aos autores após a publicação, não incorrendo 

em atos de censura. 

 A liberdade de expressão se depara com alguns aspectos polêmicos que podem ser 

utilizados para relativizar o seu exercício e alcance. 

 Nesse aspecto, importante ponderar e debater o fato de se entender se o discurso do ódio, 

bem como a incitação à pornografia e o financiamento público às atividades culturais e artísticas 

estão ou não abarcados pelo direito fundamental à liberdade de expressão. 227 

 

Atualmente no âmbito da proteção à liberdade de expressão, os Estados vêm 

se deparando com alguns aspectos polêmicos, quais sejam, o discurso do ódio, 

a incitação à pornografia e o financiamento público às atividades artísticas e 

culturais e de campanhas eleitorais. 228  

  

 Desta feita, passa-se a analisar se o discurso do ódio é alcançado pelo manto de proteção 

da liberdade de expressão. Em primeiro lugar, passa-se a discorrer sobre a solução americana. 

 O direito americano prevê que o discurso do ódio está protegido pela liberdade de 

expressão, desde que não se cometam crimes contra a honra dos indivíduos. Para que o discurso 

esteja sobre essa proteção, deve-se permanecer no mundo das ideias, não podendo incitar a 

violência contra as minorias. 

 Sobre a baliza da proporcionalidade, a Suprema Corte pondera os interesses do Estado 

e do indivíduo para, ao final, decidir. Mas existe uma prevalência da liberdade de expressão 

nos Estados Unidos. 

 Meyer-Pflug finaliza: 

 

Como já referido, a solução adotada pelo sistema americano no combate ao 

discurso do ódio tem sido conferir mais liberdade de expressão para a parte 

atingida para que, por meio do debate aberto e livre possa evitar manifestações 

desse jaez. 229 

  

 O sistema americano adota, portanto, para o deslinde dessa questão, a teoria do livre 

mercado de ideias 230, com a fluência do dos debates no sentido de desconstruir o discurso do 

                                                           
227 MEYER-PFLUG, op. cit., p. 93. 
228 Ibid., p. 92. 
229 Ibid., p. 148. 
230 Mesmo que opinião dominante não seja apenas verdadeira, mas constitua também a verdade por 

inteiro; a não ser que se deixe que seja vigorosa e honestamente contestada [...] In: MILL, John Stuart. 

Sobre a liberdade. Lisboa: Edições 70, 2006. p. 101. 
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ódio por meio da dialética de opiniões, para que a verdade venha à tona, prevalecendo, portanto, 

a liberdade de expressão. 

 Já o sistema europeu, apesar de constar na maioria das Constituições de seus países a 

proteção à liberdade de expressão, não há exercício de forma absoluta. 

 Diferentemente dos Estados Unidos da América, a Europa sofreu latentemente a 

intolerância e o ódio, motivo pelo qual não assume uma posição libertária no que tange a essa 

garantia.  

 

Na Europa, a maioria dos países assegura em suas Constituições a liberdade 

de expressão, mas não de forma absoluta, pois o próprio Texto Constitucional 

traz limites para o seu exercício. O sistema europeu de proteção à liberdade 

de expressão em grande parte não é regido pelo ‘princípio da neutralidade’ do 

Estado ante quaisquer conteúdos imagináveis de um discurso, como ocorre no 

sistema americano. 231 

 

 No sistema europeu, vigora o combate à teoria revisionista que nega a existência de 

determinados fatos históricos. Passou-se, então, a criminalizar o revisionismo, para que não 

haja a possibilidade de incitação da volta de algumas barbáries. O discurso do ódio pode se 

utilizar também da teoria revisionista. Ela tem por finalidade questionar e até negar a existência 

do holocausto, ocorrido durante a 2º Guerra Mundial. Alguns países entendem que, ao se 

questionar a existência dessa barbárie, está-se, na realidade, incitando a volta daquele regime e 

a sua política discriminatória. Pode-se afirmar que, após o fim da 2° Guerra Mundial, na Europa, 

ganhou força a preocupação dos países em evitar o retorno do antissemitismo. Nesse sentido, 

passou-se a criminalizar as teorias revisionistas. 232 

 Tanto é que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH), em 03 de outubro de 

2019, rejeitou queixa do ex-deputado estadual alemão Udo Pastörs, do Partido Ultranacionalista 

de Direita, por ter sido condenado por negar o holocausto. Desta feita, seguindo a jurisprudência 

dos Tribunais Alemães, os juízes em Estrasburgo entenderam que negar o holocausto não está 

protegido pela garantia da liberdade de expressão. 233 

 No Brasil, apesar de o Supremo Tribunal Federal possuir jurisprudência flutuante no 

que se refere à proteção da liberdade de expressão, ora decidindo de uma forma, ora de outra, 

na maioria das vezes, aproxima-se do sistema europeu. 

                                                           
231 MEYER-PFLUG, op. cit., p. 149. 
232 Ibid., p. 98. 
233 Negar Holocausto não é liberdade de expressão, decide corte europeia. DW. S. d. Disponível em: 

https://www.dw.com/pt-br/negar-holocausto-n%C3%A3o-%C3%A9-liberdade-de-express%C3%A3o-

decide-corte-europeia/a-50697201. Acesso em: 27 nov. 2019. 
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https://www.dw.com/pt-br/negar-holocausto-n%C3%A3o-%C3%A9-liberdade-de-express%C3%A3o-decide-corte-europeia/a-50697201
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 Tanto é que, por intermédio do Habeas Corpus 82.424-RS, a Suprema Corte Brasileira 

firmou as balizas de seu entendimento acerca da dicotomia entre a liberdade de expressão e 

discurso do ódio. 

 Assim, passa-se a relatar o referido caso, sem aprofundamento nas análises dos votos 

dos ministros da Corte. 234 

 Siegfried Ellwanger, escritor gaúcho, defendeu, em livro de sua autoria, que o 

holocausto judeu seria uma mentira forjada. Em razão desse discurso, sofreu denúncia de 

racismo pelo Ministério Público do estado do Rio Grande do Sul.   

 Ellwanger foi absolvido em primeira instância da suposta prática do crime de racismo. 

Entretanto, houve recurso de apelação, e a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

– RS reformou a sentença, condenando-o.  

 A discussão bateu às portas do Supremo Tribunal Federal, por meio do Habeas Corpus 

nº 82.424, com a alegação de que não haveria a tipificação do crime de racismo pela prática 

ali discutida. 

 No Habeas Corpus impetrado pela defesa de Ellwanger, constou a alegação de que os 

judeus não são uma raça, sendo assim, não poderia ser tipificado como racismo. 

 O cerne da discussão se deu acerca do limite da liberdade de expressão, pois o a alegação 

afirmava que o paciente estaria apenas utilizando o seu direito constitucional. Contudo, o 

alcance do termo racismo ganhou destaque na discussão do caso, configurando tema 

inafastável no conteúdo do voto de cada ministro. 235 

 O ministro Sepúlveda Pertence alertou que o debate fulcral se encontrava desvirtuado, 

pois o cerne a ser discutido era a liberdade de expressão, e não o alcance do termo racismo, 

como todos elencavam. 

 Mesmo trazendo fundamentos como a necessidade de se preservarem o livre mercado 

de ideias e o exercício social da tolerância, que educaria a sociedade a ouvir e ser ouvida, a 

Corte impôs limites à admissão dos discursos de ódio. 

 O Supremo Tribunal Federal entendeu que o exercício da liberdade de expressão não 

deveria ter prevalência no caso. Com a finalidade de se evitar a proliferação das ideias odiosas, 

negou-se provimento ao Habeas Corpus, pois as manifestações contidas na obra literária não se 

                                                           
234 Cf. OMMATI, José Emílio Medauar. Liberdade de Expressão e Discurso de ódio na Constituição 

de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. 
235 BRASIL. Notícias STF. STF nega Habeas Corpus a editor de livros condenado por racismo contra 

judeus. 17 set. 2003. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=61291. Acesso em: 26 nov. 2019. 
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resumiriam a um discurso crítico, mas possuíam uma nítida intenção de provocar ódio contra 

os judeus. 

 Assim, estabeleceram-se dois limites ao discurso do ódio, a presença de ambiente 

propício para a deflagração do risco de se propagar a ideia odiosa e a não constatação do caráter 

meramente jocoso, mas da natureza ofensiva do discurso. 

 Na oportunidade, atuando como amicus curiae, Lafer declarou: 

 

O crime de Siegfried Ellwanger é o da prática do racismo, crime de que nós 

queremos livrar, em todas as suas vertentes, para construir uma sociedade 

digna. Tem a especificidade de querer preservar, por meio de publicações, 

viva, a memória de um antisemitismo racista. Foi esse anti-semitismo que 

levou, no Estado Racial em que se converteu a Alemanha nazista, à escala sem 

precedentes o mal representado pelo Holocausto. O Holocausto é a recusa da 

condição humana da pluralidade e da diversidade, que contesta, pela violência 

do extermínio, os princípios da igualdade e da não discriminação, que são a 

base da tutela dos direitos humanos. O crime de Siegfried Ellwanger, por 

apontar nessa direção do mal, não admite o esquecimento. 236 

 

 A garantia fundamental da liberdade de expressão não garante o direito à incitação ao 

racismo. No caso, ficou declarado pelo STF que a publicação de obras literárias propagando o 

antissemitismo equipara-se à incitação do ódio, com o agravante do conteúdo racista, pois as 

consequências históricas dos atos negados são evidentemente danosas. 

 No Brasil, existe a relativização da liberdade de expressão, notadamente, quando ocorre 

a colisão com a prática de discurso de ódio. E a mitigação desse direito fundamental é 

importante, pois o Estado que concretiza essa defesa terá mais chances de promover a 

tolerância.  

 Ao final, é importante ponderar, existe uma corrente que afirma que a crítica ideológica 

não deve ser objeto de responsabilização, pois, ainda que o discurso seja rude, encontra lugar 

no ambiente dos debates no intuito de se encontrar a verdade, pois não há verdade absoluta. 

 Meyer-Pflug explica: 

 

Nenhuma opinião ou ideia é infalível. E mesmo que essa ideia seja falsa, ela 

não teria o direito de ser discutida e de forma vigorosa? Não é por meio da 

discussão, da existência de opiniões conflitantes que se alcança a busca da 

verdade? Não seria esse um caminho para combater, ou melhor, desqualificar 

o discurso do ódio? 237 

 

                                                           
236 LAFER, Celso. Parecer-o caso Ellwanger: anti-semitismo como crime da prática do racismo. Revista 

do Senado, Brasília, a. 41 n. 162, abr./jun. 2004. 
237 MEYER-PFLUG, op. cit., p. 100. 
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 Não se pode confundir discurso contrário, crítica ideológica ou opinião conflitante com 

discurso do ódio. A dialética é fundamental na busca pela verdade. 

 O que se aparenta é que a liberdade de expressão sofrerá a limitação em seu exercício, 

quando o excesso propagar ódio, intolerância e fomentar ou gerar a violência contra as minorias, 

que, pelo seu aspecto, se encontram em situação desconfortável e vulnerável em meio às 

relações sociais. 

 

3.3 DISCURSO DO ÓDIO 

 

 Para o desenvolvimento deste trabalho, torna-se necessário reservar um momento para 

conceituar o discurso do ódio. E essa necessidade se apresenta em razão do objetivo 

apresentado, que é o de demonstrar se existe o fenômeno da ressignificação dessa realidade por 

intermédio dos meios de comunicação. Entretanto, salienta-se que a pretensão é trazer apenas 

um conceito de discurso do ódio. 

 O ódio avança em todo o mundo. Uma preocupante e ameaçadora onda de intolerância 

e violência está atingindo e prejudicando minorias espalhadas por todo o planeta. 

  Situado em um panorama de um complexo equilíbrio entre direitos e princípios 

fundamentais, que inclui, principalmente, a liberdade de expressão e a dignidade humana, o 

discurso do ódio se revela como um fenômeno que relativiza o exercício daqueles direitos.  

 É que não se pode pensar em um direito de liberdade que avance no sentido de 

desrespeitar a liberdade de outrem. O ódio está presente na sociedade contemporânea, e não só 

nela. 

 Na história da humanidade, vislumbram-se inúmeros episódios de manifestação de ódio. 

Das Cruzadas até a Segunda Guerra Mundial, transitando pelo holocausto até o terrorismo tão 

presente nos dias atuais, foi incitada a violência contra determinados grupos. 

 Até em uma dimensão reduzida, o ódio pode se manifestar. Entre familiares, torcidas, 

grupos religiosos, partidos políticos e adversários ideológicos, o discurso pode extravasar a 

barreira da crítica, gerando violência. Glucksmann afirma que: 

 

[...] o ódio existe, todos nós já deparamos com ele, tanto a escala microscópica 

dos indivíduos como no cerne de coletividades gigantescas. A paixão por 

agredir e aniquilar não se deixa iludir pelas magias da palavra. As razões 

atribuídas ao ódio nada mais são do que circunstâncias favoráveis, simples 
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ocasiões, raramente ausentes, de liberar a vontade de destruir simplesmente 

por destruir. 238 

 

 O ódio está presente na sociedade, mas também na individualidade do ser humano. A 

vontade de agredir ignora as proposituras, alertas e proibições expostas pelas palavras. É a 

vontade de atacar e destruir por prazer, sem razões ou justificativas. 

 Esse sentimento explode de forma radical, ignora tudo que existe para culminar num 

ódio que leva à morte autoprovocada.  

 Seus reflexos resultam em uma irracionalidade do ser humano que o tornam egoísta, 

ressentido e vitimado.  

 

O ódio acusa sem saber. O ódio julga sem ouvir. O ódio condena a aeu bel 

prazer. Nada respeita e acredita encontrar-se em um complô universal. 

Esgotado, recoberto de ressentimento, dilacera tudo com seu golpe arbitrário 

e poderoso. Odeio, logo existo. 239 

  

 Esse sentimento de ódio presente na sociedade corrobora com a propagação de discursos 

que possuem um efeito assolador, pois disseminam a intolerância, a discriminação e a violência. 

 Meyer-Pflug afirma que o discurso do ódio “consiste na manifestação de ideias que 

incitam a discriminação racial, social ou religiosa em relação à determinados grupos, na maioria 

das vezes, as minorias”. 240 

 Para Brugger, “o discurso do ódio é uma das formas de discurso repugnante”241 e refere-

se a palavras que tendem a insultar, intimidar ou assediar pessoas:  

 

De acordo com a maioria das definições, o discurso do ódio refere-se a 

palavras que tendem a insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude de 

sua raça, cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou religião, ou que têm a 

capacidade de instigar violência, ódio ou discriminação contra tais pessoas. 242 
 

   Portanto, o discurso de ódio é definido como a manifestação que ataca e incita ódio 

contra determinados grupos sociais, baseada em fatores como raça, etnia, gênero, orientação 

sexual, religiosa ou nacionalidade. 

                                                           
238 GLUCKSMANN, André. O discurso do ódio. Rio de Janeiro: Difel, 2007. p. 11. 
239 Ibid., p. 12. 
240 MEYER-PFLUG, op. cit., p. 97. 
241 BRUGGER, Wienfried. Proibição ou proteção do discurso do ódio? Algumas observações sobre o 

direito alemão e o americano. Instituto Brasiliense de Direito Público, Brasília, a. 4, 2007. p. 117. 
242 Ibid., p. 118. 
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 Os discursos ofensivos que podem gerar ódio, intolerância e violência têm a 

possibilidade de atingir vários grupos da sociedade, identificados pelo gênero, posição 

ideológica, partidária e política, religiosos, orientação sexual, identidade entre outros. 243 

Portanto, todas as manifestações de pensamento que ofendam, ameassem, insultem, 

discriminem determinado grupo de pessoas, baseadas na sua cor, religião, raça, orientação 

sexual enquadram-se nesse contexto. 

 Desta feita, conclui-se que o discurso do ódio é um instrumento de incitação de 

preconceito, racismo e discriminação. 244 

 O preconceito é o sentimento desagregador, que nasce de uma opinião equivocada que 

é aceita pela maioria das pessoas. 245 É a propagação de uma falsa ideia, que é admitida por 

aqueles que também acreditam em tal inverdade. 

 O preconceito nasce da ignorância e da falta de conhecimento e informação das pessoas. 

A educação, com seus métodos informativos, é preponderante, no sentido de vencer esse mal 

social. 246 

 Bobbio esclarece que o preconceito advém das desigualdades naturais que geram as 

desigualdades sociais: 

 

O preconceito nasce de uma superposição à desigualdade natural de uma 

desigualdade social que não é reconhecida como tal, sem, por tanto, que se 

reconheça que a desigualdade natural foi agravada pela superposição de uma 

desigualdade criada pela sociedade e que, ao não ser reconhecida como tal, é 

considerada ineliminável. 247 
 

 Por sua vez, o racismo é um comportamento que atribui um valor ao ser humano em 

razão de sua raça, sexo, cor, classe social ou credo religioso. Importante frisar que, para que se 

possa identificar o racismo, necessária a percepção de características comuns aos grupos 

estigmatizados, ou seja, traços que os identifiquem como grupos que mereçam tratamento 

desigual. 

 Meyer-Pflug, sobre o racismo, afirma que: 

 

                                                           
243 ARAÚJO, Natália Ramos Nabuco de. Liberdade de Expressão e o discurso do ódio. Curitiba: Juruá, 

2018. p. 42. 
244 MEYER-PFLUG, op. cit., p. 103. 
245 Ibid., p. 104. 
246 PÁEZ, Dário; GONZÁLES, José Luis. Prejuicio: concepto y nociones diversas. In: BLASQUES-

RUIZ, Javier (org.). 10 palabras claves sobre racismo y xenofobia. Estella: Verbo Divino, 1996. p. 320. 
247 BOBBIO, Norberto. Elogio da Serenidade. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 113. 
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O racismo pode ser conceituado como um comportamento hostil, 

relativamente, a grupos humanos, a pessoas, em razão, por exemplo, da cor de 

sua pele ou de sua religião. Nesse sentido, o racismo é atribuição de um valor 

negativo a um determinado segmento social, se valendo para tanto de 

características comuns existentes entre eles, que possa ser um traço 

identificador e como tal mereça um tratamento desigual. 248 

 

 Por fim, a discriminação é um fenômeno social que promove a diferença entre grupos 

ou classes. É, portanto, a falta de tratamento isonômico da parcela da sociedade que detém 

maiores oportunidades ou poder em detrimento da outra que se revela mais fraca nesta relação. 

 

O problema se apresenta quando se acresce a essas diferenças um juízo de 

valor a partir do qual um determinado grupo é superior ao outro, ou um é tido 

como bom e o outro como mal, um desenvolvido outro não. É um critério 

relativo e altamente subjetivo. Isso e de grande relevância, pois é comum que 

um indivíduo se considere, do mesmo modo que ocorre com as sociedades em 

relação aos demais. 249 

 

 Existem dois tipos de discriminação – direta e indireta: “As discriminações diretas são 

aquelas mais facilmente identificáveis, se caracterizam por impedir determinado grupo da 

fruição de determinados direitos, ou ainda, de conferir-lhes tratamento desigual”. 250 

 Já a discriminação indireta “consiste naquelas condutas que aparentemente são neutras, 

mas causam um impacto danoso, pois a medida é carente de qualquer justificação”. 251 

 Independentemente da forma de incitação, o discurso de ódio nasce do excesso de 

liberdade de expressão, um excesso no uso, no exercício de um direito legítimo (o direito 

fundamental de liberdade). O discurso de ódio é uma das faces do uso do direito à liberdade de 

expressão, constituindo uma prática condenável no atual Estado Democrático de Direito. 252 

 Nesse sentido, o discurso do ódio se apresenta sobre a égide de dois elementos básicos 

para sua identificação, a discriminação e a externalidade.  

 É um discurso discriminatório, haja vista que se dá por intermédio de uma manifestação 

que separa, subjugando determinado grupo, a fim de demonstrar superioridade sobre o outro. 

 Já a externalidade se dá com a exposição social das ideias segregacionistas. 

                                                           
248 MEYER-PFLUG, op. cit., p. 113. 
249 Ibid., p. 11-112. 
250 Ibid., p. 112. 
251 UGUINA, Jesus R. Mercador. Derechos y libertades. La libertad de información y de expresión: 

Actas de las VII Jornadas de la Associación de Letrados del Tribunal Constitucional. Madrid: centros 

de estúdios políticos y constitucionales, 2002. p. 274 
252 Cf. SILVA, R. Leal da et al. Discursos de ódio em redes sociais: jurisprudência brasileira. Revista 

Direito GV, São Paulo, n. 14, 2011. p. 411. 
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 Deve-se tratar, ainda que subitamente, que o discurso do ódio possui dois fatores, 

subjetivo e objetivo. O elemento subjetivo se dá na necessidade da existência de um sentimento 

de ódio em relação a um determinado grupo. Aqui se dá o primeiro elemento básico, que é a 

discriminação. 

 Por outro lado, o fator objetivo constitui na externalidade do discurso pelos meios de 

comunicação, usuais ou não. Para que haja discurso do ódio, necessária a junção desses dois 

fatores. 

 Outro aspecto importante que deve aqui ser debatido é a diferença existente entre 

discurso do ódio material e formal. É de suma importância essa diferenciação para que haja a 

construção de uma tese que caminha no sentido de se observar discurso do ódio implícito ou 

camuflado. 

 Essa distinção é trazida por Rosenfeld, quando trata do hate speech in form e hate speech 

in substance, que nada mais são do que o discurso do ódio formal e material. 253 

 O discurso do ódio formal ou hate speech in form diz respeito às manifestações 

explicitamente odiosas, ao passo que o hate speech in substance se refere à modalidade velada 

do discurso do ódio.  

 Já o hate speech in substance ou discurso do ódio material é aquele que se apresenta 

disfarçado por argumentos de proteção moral e social que podem provocar agressões a grupos 

não dominantes ou minorias. Esse discurso velado desencadeia violência moral, preconceito, 

discriminação e ódio contra grupos vulneráveis, com o objetivo de segregar de forma 

intencional e planejada. 

 Por fim, essa diferença pode ser resumida no fato de que o discurso do ódio formal é 

aquele que se revela de forma explicita, demonstrando claramente todos os seus elementos. 

 E o discurso do ódio material é aquela fala que não possua a forma, mas que seu 

conteúdo expressa o ódio e a intolerância, ainda que em uma roupagem de não exacerbação do 

direito de liberdade de expressão. 

 Contudo, deve-se observar como a Constituição Federal de 1988 e o Supremo Tribunal 

Federal enfrentam o problema.  

 A Carta Constitucional brasileira prevê o supraprincípio da dignidade da pessoa 

humana, em sede de seu artigo 1°, inciso III, e também no artigo 3°, inciso IV, quando define 

                                                           
253 Cf. ROSENFELD, Michel. Hate speech in constitutional jurisprudence: a comparative analysis. 

Public Law Research Paper, n. 41, Cardozo Law School, abr. 2001. 
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como objetivo da República Federativa do Brasil a promoção o bem-estar de todos, sem 

preconceito de raça, sexo, cor, idade, origem e quaisquer outras formas de discriminação. 

 No âmbito internacional, a Convenção Interamericana contra Toda a Forma de 

Discriminação e Intolerância tende a esclarecer o tema, representando um instrumento 

normativo que demonstra esse fenômeno, bem como seu conceito e as suas consequências: 

 

Artigo 4° - Os Estados comprometem-se a prevenir, eliminar, proibir e punir, 

de acordo com suas normas constitucionais e com as disposições desta 

Convenção, todos os atos e manifestações de discriminação e intolerância, 

inclusive:  

I. Apoio público ou privado a atividades discriminatórias ou que 

promovam a intolerância, incluindo seu financiamento;  

II. Publicação, circulação ou difusão, por qualquer forma e/ou meio de 

comunicação, inclusive a internet, de qualquer material que: a) defenda, 

promova ou incite o ódio, a discriminação e a intolerância; e b) tolere, 

justifique ou defenda atos que constituam ou tenham constituído genocídio ou 

crimes contra a humanidade, conforme definidos pelo Direito Internacional, 

ou promova ou incite a prática desses atos;  

III. Violência motivada por qualquer um dos critérios estabelecidos no 

artigo. 254 

  

Por outro lado, deve-se demonstrar os Princípios de Camden, que foram motivados 

pelo desejo de promover um maior consenso global sobre a relação apropriada entre o respeito 

à liberdade de expressão e a promoção da igualdade, fixando parâmetros para enquadrar um 

discurso como de ódio. 

 Esses princípios representam uma interpretação progressiva dos padrões e normas 

internacionais, das práticas aceitas pelos Estados, como refletidas em legislações nacionais e 

julgamentos de tribunais nacionais e dos princípios gerais do direito reconhecidos pela 

comunidade das nações. 

 A elaboração de tais princípios surgiu no anseio do manejo de um consenso global sobre 

a relação razoável e proporcional entre o princípio da liberdade de expressão e da promoção da 

igualdade: 

 

Princípio 12: Incitação ao ódio  

Todos os Estados devem adotar legislação que proíba qualquer promoção de 

ódio religioso, racial ou nacional que constitua uma incitação à discriminação, 

hostilidade ou violência (discurso do ódio).  

                                                           
254 Convenção Interamericana Contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância Disponível em: 

https://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_A69_Convencao_Interamericana_discimi

nacao_intolerancia_POR.pdf. Acesso em: 25 out. 2019. 

https://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_A69_Convencao_Interamericana_disciminacao_intolerancia_POR.pdf
https://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_A69_Convencao_Interamericana_disciminacao_intolerancia_POR.pdf
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Sistemas jurídicos nacionais devem deixar claro, seja de forma explícita ou 

por meio de interpretação impositiva, que:  

1. Os termos ‘ódio’ e ‘hostilidade’ se referem a emoções intensas e 

irracionais de opróbrio, animosidade e aversão ao grupo visado.  

2. O termo ‘promoção’ deve ser entendido como a existência de intenção 

de promover publicamente o ódio ao grupo visado.  

3. O termo ‘incitação’ se refere a declarações sobre grupos religiosos, 

raciais ou nacionais que criam risco iminente de discriminação, hostilidade ou 

violência a pessoas pertencentes a esses grupos.  

4. A promoção, por parte de comunidades diferentes, de um sentido 

positivo de identidade de grupo não constitui discurso do ódio. 255 

 

 Em um período de extrema intolerância, se vê uma inflexibilidade contra a moral e 

costumes do semelhante. Veem-se ataques, incitações e manifestação de ódio e repúdio em 

oposição, por meio de lutas a certos grupos sociais. 

 Por fim, e por intermédio de todo conteúdo aqui amealhado, um conceito final de 

discurso do ódio pode ser apresentado da seguinte maneira: 

 

A fim de formar um conceito satisfatório, devem ser aprofundados esses dois 

aspectos, começando pela externalidade. A existência do discurso de ódio, 

assim toda expressão discursiva, exige a transposição de ideias do plano 

mental (abstrato) para o plano fático (concreto). Discurso não externado é 

pensamento, emoção, o ódio sem o discurso; e não causa dano algum a quem 

porventura possa ser seu alvo, já que a ideia permanece na mente de seu autor. 

Para esse caso, é inconcebível a intervenção jurídica, pois a todos é livre o 

pensar. 256 

 

 O discurso do ódio necessita de transposição do mundo das ideias para o plano fático, 

pois o ódio sem discurso é só pensamento, não gerando prejuízo a ninguém ou a algum grupo 

minoritário. 

 Portanto, o efeito devastador do discurso do ódio na sociedade é a retirada da voz das 

minorias, fenômeno inadmissível em Estados que se proclamam democráticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
255 Brasil cultiva discurso de ódio nas redes sociais, mostra pesquisa. Artigo 19. 3 ago. 2016. Disponível 

em: http://artigo19.org/centro/files/discurso_odio.pdf. Acesso em: 24 nov. 2019. 
256 SILVA et al., op. cit., p. 460. 
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4 A CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A 

RESIGNIFICAÇÃO DO DISCURSO DE ÓDIO 

 

4.1 A INTOLERÂNCIA É O INÍCIO E FIM DE TUDO 

  

 Atualmente, a sociedade, não só a brasileira, mas também a mundial, encontra-se 

tomada por questões que fogem da civilidade e da vivência pacífica. Ainda que haja uma luta 

travada para que a fraternidade seja colocada novamente como o pedestal da convivência social, 

o que se mostra, realmente, é que tudo caminha no sentido contrário. 

 Vive-se mediante a intolerância. Não se tolera o outro. Não se tolera o desigual. Não se 

suportam ideias contrárias ou colocações opostas. A sociedade está envolta em uma nuvem, em 

um monstro que se retroalimenta. 

 As opiniões contrárias são veementemente afastadas. A radicalização dos 

posicionamentos alcançou limites inimagináveis. A intolerância, que pode ser conceituada 

como a impossibilidade de tratar civilizadamente com aquilo que foge das preferências pessoais 

do indivíduo, é o início de todo o imbróglio causado pelo discurso do ódio. 

 A convivência humana deveria ser pautada na habilidade de tolerar o seu semelhante. O 

termo tolerância advém do latim tolerare257, que possui uma conotação voltada para a ideia de 

aguentar o que não se gosta, suportar o que se contraria. 

 Intolerância é a via contrária de tolerância. Tudo aquilo de que não se gosta ou que não 

se aceita e que gera uma reação repulsiva contra esses sentimentos, objetivando a agressão de 

qualquer espécie a um determinado indivíduo ou grupo, classifica-se como um ato intolerante. 

 A intolerância origina-se na conjugação de um sentimento de ameaça que o semelhante 

pode ocasionar. Insegurança, medo do desconhecido, culturas, crenças religiosa e ideologias 

corroboram com o medo daquilo que não se conhece. 

 A questão da ameaça se refere ao fato de que tudo aquilo que não está em consonância 

com o pensamento de alguém, necessariamente, ocasionará um risco ao que se tem por verdade 

ou o que é certo ou errado. 

                                                           
257 tolĕro,-as,-are,-aui,-atum. (mesma raiz de tollo). Suportar, tolerar, sofrer. Sustentar, aguentar. 

Persistir, manter. Alimentar. Resistir, combater.  

tolerantĭa,-ae, (f.). (tolĕro). Tolerância, paciência. Capacidade de suportar com firmeza, com constância. 

In: REZENDE, Antônio Martinez da; BIANCHET, Sandra Braga. Dicionário do latim essencial. Belo 

Horizonte: Crisálida/Autêntica, 2005. 
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 Assim, o sentimento de intolerância nasce, pois há a repulsão por aqueles que pensam 

ou agem diferentemente em que o medo do maculação ou atingimento daquilo que se entende 

por verdade é evidente. 

 Não como desconsiderar a reflexão de que a intolerância é oriunda do receio da 

concordância forçada daquilo que se acredita por equivocado. É o medo de se sujeitar a uma 

ideia que se sustenta como inquestionável. 

  Portanto, a intolerância se alinha com o posicionamento de resistência e de 

desqualificação de um grupo ou indivíduo que possui diferentes posicionamentos, crenças ou 

valores. 

 Compreende-se, então, como a atitude de pré-disposição de desrespeito pelo fato de se 

considerar outra pessoa ou grupo em posição de inferioridade. 

 A intolerância é o início de toda a discussão das relações sociais haja vista que esta ideia 

se originou pela necessidade da aceitação ou respeito das crenças religiosas alheias. Bobbio, 

falando da origem da tolerância, afirma: 

 

A ideia de tolerância nasceu e se desenvolveu no terreno das controvérsias 

religiosas. Seus grandes defensores, de Locke a Voltaire, combateram todas 

as formas de intolerância que ensanguentaram a Europa, durante séculos, 

depois da ruptura do universalismo religioso por obra das Igrejas reformadoras 

e das seitas heréticas. 258 
 

 Falar de tolerância é o remédio ministrado para o combate da patologia da intolerância. 

Bobbio ensina que a busca pela tolerância nasceu diante das disputas e controvérsias oriundas 

dos posicionamentos religiosos.  

 Com a abertura das novas visões religiosas na Europa, mais precisamente com a 

Reforma Protestante, o monopólio da fé fora desconstituído, gerando, assim, controvérsias no 

plano do pensamento e até por intermédio da violência. 

 A busca pelo respeito aos pensamentos religiosos opostos incitou a construção da ideia 

de tolerância. Contudo, essa busca, com o objetivo de fulminar com a intolerância religiosa, 

desenrolou a construção de outras ideias. 

 A tolerância religiosa deu origem à construção da tolerância política e ideológica. 

Bobbio, novamente, esclarece: “Do terreno das controvérsias religiosas, a ideia de tolerância 

                                                           
258 BOBBIO, Norberto. Elogio da Serenidade. São Paulo: Editora Unesp, 2011, p. 149. 
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passou pouco a pouco para o terreno das controvérsias políticas, ou seja, do contraste entre 

aquelas formas de religião moderna que são as ideologias”. 259 

 Considerada a ideologia como a religião moderna, ou seja, os homens não estão apenas 

vinculados aos preceitos e crenças religiosas, mas também a outras questões que lhes 

direcionem a verdade ou que lhes submetam autoridade.  

 Para que se possa entender ideologia, usa-se o conceito de Fairclough, quando afirma 

que são: 

 

[...] significações/construções da realidade (o mundo físico, as relações 

sociais, as identidades sociais) que são construídas em várias dimensões das 

formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem para a produção, a 

reprodução ou a transformação das relações de dominação. 260 

  

 Em suma, a ideologia são as significações da realidade que são construídas dentro da 

ambiência do discurso no sentido único de produzir ou transformar as relações de dominação 

do Estado, ante as massas sociais, e até de determinados grupos sobre outros grupos. 

 Questões ideológicas também devem estar sujeitas ao manto da tolerância, e não só as 

questões religiosas. A ideologia, por se apresentar como um mecanismo de dominação por 

intermédio da significação da realidade pelo discurso, merece também ter seu freio, ou seja, se 

não há concordância com o posicionamento alheio, também se deve guardar a tolerância. 

 Por ser a restrição da violência social dentro de questões ideológicas, religiosas e 

políticas, a tolerância passa a se tornar regra de convivência fundamental, aproximando-se junto 

à ideia de indiferença em relação àquilo que é contrário ou inaceitável por alguém. 

 

Não obstante o conhecimento que o princípio de tolerância obteve como regra 

de convivência e, portanto, como regra prática, ele está obrigado a se defender 

continuamente, no plano teórico da acusação de ser expressão de indiferença 

religiosa, e se não mesmo de mentalidade irreligiosa. 261 

 

 Entretanto, é evidente que a questão da tolerância não deve se relacionar com a 

indiferença pois esta não incomoda e não gera nenhum tipo de reação contrária. Contudo, a 

tolerância é um termo inventado que não se relaciona com o sentido de respeito.  

 Tolerância não está atrelada ao respeito, pois só se respeita o que não se faz mal. 

Tolerância se dá com aquilo que supostamente pode fazer mal. 

                                                           
259 BOBBIO, Norberto. Op. Cit., p. 149. 
260 FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Brasília: Ed. da UnB, 2001. p. 117. 
261 Ibid., p. 150. 
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 E como o termo tolerância advém de questões e conflitos religiosos, a Igreja passou a 

utilizar o termo para incutir na mente de seus fiéis o sentido de aceitação. Contudo, deve-se 

atentar que a tolerância é exercida em face daquilo que se considera um mal. 

 Aquilo que é mal aos olhos do indivíduo, na construção da igreja, não se enquadra no 

campo da aceitação. O aceitável se dá perante aquilo que não pode fazer mal. A tolerância se 

dá em razão daquilo que não é aceitável, ou seja, perante aquilo que é mal aos olhos daquele 

que tolera. 

 

Em toda tradição da doutrina da igreja, o termo ‘tolerância’ é entendido em 

sentido limitativo, como ‘aceitação’, por razões de conveniência prática, de 

um erro. Ao passo que o respeito é dirigido àquilo que se considera um bem, 

a tolerância é exercida perante aquilo que se considera um mal, mas que por 

razões de prudência não se impede, ainda que se possa impedir. 262 

 

 A tolerância é essencial para que haja a pacificação no convívio social. Mas o inverso – 

a intolerância – expõe um convívio violento e preocupante que está à mostra no dia a dia. 

 Se tolerância é a aceitação daquilo que não se agrada ou que é mal em relação às 

convicções do indivíduo, a intolerância é o contrário: é a não aceitação, com um agravante, 

culmina no ataque do intolerante em face do diferente. 

 O problema que se enxerga naqueles que não praticam a tolerância, ou seja, os 

intolerantes, é a geração de dois fenômenos que se imbricam: o fanatismo e o radicalismo. 

 Certo é que o discurso do ódio é fruto desses dois fenômenos. E, para entendê-los, 

elegeram-se dois grandes pensadores, Voltaire e Cass R. Sunstein. 

 Voltaire, em sua obra clássica, Tratado sobre a tolerância, transcreve o conflito 

religioso que levou à condenação injusta de Jean Calas, demonstrando que a religiosidade pode 

deixar de lado a caridade para promover a violência nas relações humanas, incentivando o ódio 

e a perseguição, ao invés de promover o amor e a solidariedade.  

 Para superar o fanatismo, e “diminuir o número de maníacos”, a melhor maneira era: 

 

[...] submeter essa doença do espírito ao regime da razão, que esclarece lenta, 

mas infalivelmente os homens. Essa razão é suave, humana, inspira a 

indulgência, abafa a discórdia, fortalece a virtude, torna agradável a 

obediência às leis, mais ainda do que a força é capaz. 263 
  

                                                           
262 Ibid., p. 150. 
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 O fanatismo está atrelado à ignorância, pois não se conforma nunca com os êxitos da 

razão. Essa condição é fator preponderante para a origem e a propagação do ódio. Glucksmann 

afirma que: 

   

Quem tem ódio só reconhece em si e a seu redor o contágio moral que ele 

mesmo propaga como uma lei única e universal” [e] “A roda desses ‘fatos 

corriqueiros’ [racismos, chauvinismos, fanatismos, renascimento de 

agressividades], bastante cotidianos, indica a grande quantidade de chispas de 

fogo ocultas sob nossa frágil paz civil. 264 

 

 Por outro lado, importante tratar da radicalização, pois também é fator preponderante na 

construção da intolerância, já que essa característica está cada vez mais nítida nas relações 

humanas dos dias atuais. 

  Radicalização pode ser entendida como o extremismo das opiniões. Recentemente, 

situações como a questão política eleitoral, a homofobia, as ideologias e até mesmo o esporte 

ganharam posições tão extremas que o debate se tornou irracional.  

 O questionamento da vez se dá no sentido da origem do extremismo que gera a 

radicalização. O radicalismo encontra-se presente em todas as questões dos relacionamentos 

humanos, mas por intermédio de quais motivos? 

 Cass Sunstein tenta responder estas perguntas. O autor promove estes questionamentos: 

 

Por que pessoas que pensam da mesma forma radicalizam? E quando elas 

fazem isso? Como veremos, as respostas a essas perguntas encontram-se em 

uma variedade demasiadamente grande de quebra-cabeças sociais, incluindo 

o imenso poder das autoridades, a natureza do mal, a ideia do pensamento de 

grupo e cascatas sociais, pelas quais grandes grupos de pessoas se desviam 

para novas direções no que diz respeito a seus investimentos, suas escolhas 

políticas e até suas convicções religiosas. 265 

 

 Para Sunstein, a radicalização origina-se por intermédio de algumas variantes, como o 

poder de autoridades, o mal e a necessidade do ser humano em viver em grupos. Com a junção 

de pessoas, cumulada ao fato destes indivíduos pensarem no mesmo sentido, ideologicamente, 

politicamente ou religiosamente, a polarização se inicia. 

 As informações são trocadas, e as pessoas, com pensamentos iguais, unem-se, no 

sentido de proteger e defender seus ideais contra os ataques de grupos rivais. A transmissão de 

informação é fator de polarização. Sunstein ensina que “a razão mais importante para 
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polarização grupal, e a chave para o extremismo em todas as suas formas, está relacionada à 

troca de novas informações”. 266 

 O argumento de que a reunião de pessoas com pensamentos alinhados e dispostos a um 

viés determinado, ainda que de formas ou concepções diferenciadas, leva seus membros a 

tomarem posições cada vez mais extremas, pois se sentem mais fortalecidos e protegidos por 

esse grupo. 

 A abertura e o alcance dos meios de comunicação, com todas as possibilidades 

informacionais e a democratização das relações, por intermédio das redes sociais, 

proporcionaram a facilitação do encontro de pessoas com pensamentos semelhantes, o que tem 

conduzido os grupos a assumirem papéis e posições cada vez mais extremistas. 

 A troca de informações é o fundamento mestre da polarização dos grupos sociais: “A 

polarização grupal frequentemente ocorre porque as pessoas dizem umas às outras o que sabem, 

e o que sabem é distorcido em uma direção previsível. Quando ouvem umas às outras, elas 

mudam”. 267 

 O grande fator para a polarização de posicionamentos em distintos grupos sociais se dá 

pela existência de indivíduos que pensam de igual forma e que reforçam as próprias posições 

ao longo das discussões. Há também de se considerar a existência da distorção do discurso no 

sentido daquilo que é conveniente em um flagrante direcionamento previsível de informações. 

 E esse direcionamento de discurso gera a polarização que, por sua vez, gera a 

intolerância. Quando há reunião de indivíduos com pensamentos parecidos acaba por ter um 

maior rol de argumentos para a defesa de suas posições e se convencem mais facilmente de que 

estão com a razão. 

 E quem tem a razão, não tolera o diferente ou aquilo que lhes provoca preocupações. A 

intolerância e o fanatismo são resultados da polarização, da junção de pessoas que dividem 

opiniões semelhantes e que atacam os grupos que pensam diferente.   

 Quanto mais numerosos e unidos, os grupos trazem a sensação ao indivíduo de proteção 

e força, tornando-os implacáveis na defesa de seus ideais, transformando-os em intolerantes. 

 E a polarização se justifica em duas condições distintas: 

 

É preciso distinguir entre duas justificativas diferentes para a polarização 

grupal. Uma justificativa sugere que a polarização revela crenças e desejos 
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escondidos. Outra justificativa muito diferente insiste que a polarização cria 

crenças e desejos novos. 268 

  

 A polarização apresenta duas funções que geram a intolerância. A radicalização por 

meio de polos sociais justifica a possibilidade de revelar crenças e desejos escondidos. 

 

Na primeira justificativa, as pessoas frequentemente têm um a porção de 

interesses reprimidos, mas profundamente arraigados. Esses interesses em 

geral não se materializam na vida social; na maioria das vezes, não se fala 

sobre eles. Os interesses não são impensados, mas em casos extremos, são 

impensáveis, no sentido de que eles realmente não podem ser expressados em 

público sem criar sérios riscos de reprovação social ou ostracismo. 269 

  

 Assim, a polarização permite ao indivíduo uma maior segurança para, realmente, 

mostrar as crenças e desejos que estão ocultos em seu ser. A proteção que o grupo proporciona, 

em razão da polarização, permite mostrar seus intentos, às vezes, benéficos, às vezes, funestos. 

 Alguns desejos e crenças ocultos só podem ser expressos com a polarização, pois, caso 

assim não ocorra, pode haver reprovação ou afastamento social. 

 A segunda função da polarização é a criação de crenças e desejos novos. O indivíduo, 

ao se ver em um grupo, no intuito de se sentir incluído, aceita a imposição daquilo que lhe é 

apresentado.  

 

Na justificativa concorrente, a polarização grupal pode ocorrer mesmo que 

haja uma percepção inicial de ressentimento; pouco ou talvez nada tenha sido 

suprimido. Ao contrário, as influências sociais contando com os esforços de 

agentes de polarização dão origem a objeções intensificadoras e crescentes 

protestos. 270 

  

 A polarização sugere a formação de um senso que é comum a todos. Impõe a criação de 

uma linha ideológica ou de crenças. Ou seja, para que haja a junção de indivíduos, no intuito 

de se criar um grupo polarizado, existe a necessidade de se criar algo em comum: “Para muitos 

membros de grupos, as concepções que acabam sendo extremadas são geradas inteiramente 

pelas interações do grupo”. 271 

 É necessário manter o devido cuidado sobre o que é opinião e o que é verdade; o que 

está assentado em valores e o que é evidente.  
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 Jamais se entenderá ou terá o discernimento do sentido que o outrem vai atribuir a nossas 

palavras, gestos e atitudes. Conflitos de interpretação surgirão, mas, ainda que facilmente 

solucionáveis, poderão gerar sentimentos que podem ser classificados como intolerância. 

 O pensamento de Sunstein alerta para a importância do fenômeno da polarização, que 

gera o extremismo e o radicalismo. Ressalta-se que o radicalismo, em conluio com a 

intolerância, gera pessoas fanáticas com forte potencialidade de propagação de discurso do 

ódio. 

 Bobbio, Matteucci e Pasquino finalizam dizendo que “a tolerância para com os 

dissidentes é, portanto, aceita como um mal necessário quando não é possível reprimir o 

dissenso, ou seja, um mal menor quando o custo da repressão resultaria excessivo”. 272 

 Ferreira Gullar, explicando as raízes da intolerância afirma, em forma de crônica, que: 

 

Ninguém representa maior ameaça à liberdade do outro do que quem se 

considera dono da verdade. E a lógica que conduz da certeza inquestionável 

ao linchamento do discordante é simples: ‘se eu estou com a verdade e ele 

discorda de mim é que ele está com a mentira, e não se pode deixar que a 

mentira prospere’. Logo, calar o mentiroso (ou o traidor da verdade) é um bem 

que se faz à pátria ou à humanidade ou a Deus ou ao partido. 

Existem verdades de diferentes pesos e, conforme o peso, mais grave ou 

menos grave será o erro praticado pelo discordante. Por exemplo, se minha 

verdade consiste em afirmar que o futebol-arte é melhor que o futebol-força, 

o máximo que pode resultar disto serão algumas tiradas irônicas mas, se estou 

convencido de que minha seita é a única que incorpora a verdade do Cristo 

Salvador, aí o discordante está do lado do Diabo, a encarnação do Mal. [...] 

Já escrevi aqui, mais de uma vez, que quem aceita a complexidade do real – 

do mundo, da vida – não pode ser sectário, não pode ser radical em suas 

convicções. Noutras palavras, só é sectário – dono da verdade – quem 

simplifica as coisas, ignora que todo problema contém diversos lados e 

contradições. Lidar com essa complexidade é, sem dúvida, difícil e 

desconfortável; muito mais cômodo é afirmar: ‘aquele sujeito é um imbecil’ 

— em lugar de tentar entender as suas razões. Isto se vê a todo momento, 

especialmente nas discussões políticas. É a tática de desqualificação do outro. 

Em lugar de responder a seus argumentos, afirmo que ele é safado, desonesto, 

mau caráter. 

Veja bem, quando digo que se deve ser tolerante e que não existem verdades 

absolutas, não estou pregando o abandono das convicções firmes e das atitudes 

éticas. Umas e outras devem ser fruto do conhecimento e da reflexão, os quais 

nos conduzirão inevitavelmente a reconhecer que a realidade excede nossa 

capacidade de abrangê-la integralmente. O conhecimento e a reflexão nos 

conduzem à modéstia e à tolerância. Quando perguntaram a Marx qual a 

virtude intelectual que mais admirava, ele respondeu: a dúvida. 273 
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Como afirmou Gullar, o conhecimento e a reflexão nos levam à tolerância, ao passo que 

a ignorância, o extremismo e o radicalismo nos levam à intolerância. 

 Não se deve furtar a informação de que outros pensadores empenharam suas ideias na 

prática da defesa da tolerância. 

 John Locke foi um dos grandes pensadores acerca da problemática da tolerância. Sua 

obra, Carta acerca da tolerância274, defendeu com veemência um Estado laico como forma 

de garantia de que uma sociedade se voltasse às diferenças com respeito. 

 Locke afirmava que a diferença era a fundamentação de seu pensamento, pois a 

tolerância e a relação entre os Estados laicos e as religiões estão assentadas no respeito à 

individualidade e à diversidade de opinião, desdobrando na proteção do direito fundamental da 

liberdade de expressão. 275 

 E, falando em liberdade de expressão, é de se notar que os meios de comunicação são 

preponderantes na defesa do respeito e da diversidade de opinião. Esse meio de se propagar 

informações é preponderante para disseminar uma cultura de tolerância. 

 Entretanto, Muniz Sodré declara que a comunicação tem a função de troca flexível de 

ideias, mas os modernos meios comunicacionais artificializaram essa troca, corroborando com 

uma cultura que não tolera as diferenças. 

 

Já vimos que a verdadeira comunicação implica a comunhão ou numa troca 

flexível de ideias, formas de vidas e de aspirações. Mas a moderna tecnologia 

da informação dissolve a espontaneidade da troca comunicacional, 

artificializando-a, unitaleralizando-a a serviço de uma cultura que não tolera 

a sua diferença. 276 

 

 A televisão também possui papel fundamental: o de fomentar a tolerância ou a 

intolerância, conforme sua boa utilização, ou não, de seu alcance, no sentido de se promover 

um debate plural destinado à instrução do respeito às diferenças. 

 

                                                           
274 C.f. LOCKE, John. Carta acerca da tolerância. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 
275 Cf. CARMO, Cláudio Márcio do. Grupos minoritários, grupos vulneráveis e o problema da 

(in)tolerância: uma relação linguístico-discursiva e ideológica entre o desrespeito e a manifestação do 
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276 SODRÉ, Muniz. O monopólio da fala: função e linguagem da televisão no Brasil. Petrópolis: Vozes, 
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4.2 A RESSIGNIFICAÇÃO DO DISCURSO DO ÓDIO PELOS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO POR MEIO DA ANÁLISE FILOSÓFICA EM HANNAH ARENDT  

  

 Alguns posicionamentos filosóficos são preponderantes para entender como a 

massificação da sociedade pode se dar por meio de determinados instrumentos, como a 

televisão, de modo que possuem o poder de criar um pensamento geral, refletindo na sociedade 

o nefasto efeito de alienação, desconstrução do senso crítico e aceitação de determinados 

discursos. 

 A verdade, facilmente manipulada, é construída pela atividade humana, por intermédio 

de seus discursos e em favor de seus interesses pessoais. Os interesses se cruzam, fazendo com 

que o homem construa uma verdade. 

 Desde a Antiguidade até os dias atuais, a verdade e a mentira se confundem inúmeras 

vezes, criando uma realidade ou falsa realidade. Paul Veyne declara que “os homens não 

encontram a verdade, a constroem, como constroem sua história”. 277 

 Todo o discurso tem sua medição pela verdade ou pela mentira. Para Veyne, historiador, 

a verdade é a experiência mais histórica de todas. Dessa forma, os gregos têm sua maneira 

própria de acreditar em sua mitologia, como também têm seu modo de escrever história, que 

não é a nossa.  

 A discussão sobre verdade deve-se pautar em uma construção no sentido de se evitar o 

relato de verdades, objetivada pelo desejo de relatar uma verdade superior, que é o mito.  

 Para Veyne, a verdade são imaginações que estão no poder desde sempre, tornando-se 

uma força que molda a religião, bem como a política e, principalmente, a conduta humana. 

 Ressignificar se traduz na conduta de seu impor uma outra realidade ao objeto. A 

verdade pode ser criada e convencida, mas não representar a verdadeira condição daquilo que 

se apresenta.  

 Os discursos, as palavras, as coisas, os objetos são passíveis de significado. Entretanto, 

quando existe um esforço para mudar o seu sentido ou significado, está-se diante da 

ressignificação. 

 A ressignificação do discurso do ódio, que, neste primeiro momento, será chamada de 

verdade, pode ser explicada via intersecção do pensamento de Arendt e Nietzsche278, mostrando 

                                                           
277 VEYNE, Paul. Os gregos acreditavam em seus mitos? São Paulo: Editora Unesp, 2015. 
278 Nietzsche será o primeiro filósofo a questionar realmente todo o pensamento filosófico tradicional. 

Desde Sócrates, a filosofia sofre uma transição da busca pela resposta aos fenômenos físicos para a 

busca pela verdade. Nietzsche, aliás, vai acusar Sócrates de ter desvirtuado a verdadeira filosofia, que, 

para ele, estaria dentro do relativismo do pensamento de Heráclito, ou seja, dentro da famosa ideia do 
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que aquilo que o ser humano constrói sobre verdade e mentira ou bem e mal é fruto de uma 

junção de fatores externos que influenciam nessa construção. 

 Conforme os posicionamentos desses dois pensadores, inegáveis em sua importância 

para a formação de todo o pensamento humano ocidental, a humanidade sofre, a partir da 

Revolução Industrial, um processo de massificação. 

 E esse processo se deu, basicamente, em razão de outras situações: o totalitarismo que 

imputou ao indivíduo a ideia de uma verdade imposta e, consequentemente, a perda da 

sensibilidade do que é bem ou mal. 

 A condição humana é trazida à discussão com a análise de que, em razão da Revolução 

Industrial, o homem passou a trabalhar extensas jornadas de trabalho. Esse fenômeno é visto 

até hoje. 

 O homem atual perde tempo no deslocamento até o seu trabalho. Exerce jornada de 8 

horas a 9 horas diárias. Desloca-se mais 2 horas até sua casa. O máximo que esse homem 

consegue fazer é sentar com sua família em frente à televisão, assistir ao telejornal e dormir, 

para, no próximo dia, reiniciar sua saga. 

                                                           
panta rei, ou seja, de que tudo está em um perene fluxo. Contudo, a filosofia a partir de Sócrates e 

Platão, opta por seguir mais próxima do caminho defendido por Parmênides, de que o movimento é 

apenas aparente e que existe sim a possibilidade de encontrarmos o ser, que seria aquele que não muda, 

que é eterno, perfeito e imutável. Platão irá desenvolver essa ideia dentro da idealização do seu mundo 

dicotômico do mundo sensível e mundo das ideias, onde no primeiro residiria a chamada doxa, ou seja, 

a opinião, e que a busca do filósofo deveria ser adentrar no mundo das ideias, pois apenas lá reside a 

episteme, a certeza. Mas para cessar esse “mundo”, mister se faz usar de forma correta a nossa 

racionalidade, que seria por meio da filosofia. Assim, filosofia e razão seriam as responsáveis por nos 

elevar a um novo patamar de conhecimento, o conhecimento verdadeiro. Assim, Nietzsche irá denunciar 

essa “fome de verdade” que a filosofia passará a ter, pensada tal verdade na ideia de ser única, e não 

poder ser relativizada. Essa ideia será seguida posteriormente por Descartes que irá desenvolver em seu 

Discurso do Método a ideia da construção de um sistema filosófico capaz de me fazer encontrar as 

verdades, que apenas poderiam existir de forma inata. Assim, ele irá discorrer buscando primeiro 

mostrar que nossa primeira certeza será a nossa existência, no famoso argumento do cogito ergo sun, 

conhecido como argumento da dúvida metódica, ou seja, apenas posso duvidar de algo se eu existir, 

pois se não existisse, nem duvidar poderia. E a partir disso Descartes procurará provar a existências das 

demais coisas. Depois, Kant irá desenvolver seu pensamento crítico, com destaque para a Crítica da 

Razão Pura, se afastando do racionalismo dogmático cartesiano, criando assim o seu racionalismo crítico 

que, reconhecia a existência de conhecimentos empíricos, mas mantendo a ideia que será pela razão 

apenas que encontro o conhecimento universal. Toda essa ideia será criticada por Nietzsche, 

denunciando ser essa uma falácia criada que acabou por nos aprisionar dentro de uma busca inalcançável 

por verdades, criando uma vã esperança de encontrá-la, sendo, contudo, uma falácia, um erro da filosofia 

tradicional. Portanto, será Nietzsche o grande pai do pensamento relativista moderno, sendo o mais 

contemporâneo dos filósofos modernos, ou como o próprio gostava de afirmar, que ele seria o “filósofo 

do porvir”, um filósofo muito a frente do seu tempo. Sobre o tema, ver: RODRIGUES PEREIRA, 

Thiago. O Método genealógico Nietzschiano e a sua aplicabilidade para o Direito. Cadernos da EMARF, 

Fenomenologia e Direito, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 1-158, abr./set. 2018. 
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 O homem atual não possui tempo para pensar. Não consegue exercer um senso crítico 

sobre aquilo que lhe apresentam. Os produtos enlatados da televisão servem como alimento 

intelectual desse homem que, ainda que possua fome, não consegue fazer uma dieta adequada. 

Portanto, como Aristóteles ensinava, para se pensar, para se filosofar, é imperioso o tempo para 

tal empreitada, que, em termos filosóficos, se chama de ócio. Assim, o que se percebe é uma 

total falta de tempo para pensar criticamente, ou seja, o ser humano, inserido no verdadeiro 

negócio, ou seja, a negação do ócio, a negação de um tempo livre para filosofar.  

 Vê-se que o totalitarismo, que implica a imposição de uma ideia ou ideologia, sem que 

seu receptor consiga promover uma dualidade de pensamentos, formando seu senso crítico, 

acabou por massificar a sociedade. 

 E essa massificação traz um danoso resultado: a imposição arbitrária do que é certo, 

banalizando o ideal do que é mal. O homem deixou de possuir a sensibilidade humana. Não se 

espanta com a maldade. Não reage contra o ódio. 

 A moral é construída por intermédio de fatores externos, conforme Nietzsche, quando 

da construção de sua genealogia. A religião, a família, a cultura e os informes televisivos 

constroem no indivíduo o sentido de certo e de errado. Rodrigues-Pereira279 vai mostrar que é 

a moral quem determina a maior parte do comportamento humano. Citando Nietzsche, vai 

afirmar que a proposta nietzschiana, ao denunciar a moralidade opressora, é justamente chamar 

o indivíduo a buscar os seus próprios valores éticos, aqueles valores alegradores, que aumentam 

a sua vontade de potência.  

 Essa proposta apenas poderá ocorrer se for aplicado o chamado método genealógico, 

em que o indivíduo deverá buscar a origem, a gênese daqueles valores morais para poder 

perceber se realmente são seus valores ou se, na verdade, foram colocados em sua mente como 

forma de opressão, controle, etc. Assim, poderá o indivíduo realizar o grande projeto 

nietzschiano, que é justamente a chamada transvaloração de todos os valores, fazendo o que 

o profeta Zaratustra irá denominar das transmutações. Primeiro, seríamos camelos, carregando 

em nossas corcovas o peso dos valores morais.  

 Deveríamos, assim, fazer a primeira transmutação em leão, e, com a sua ferocidade, 

quebrar as corcovas que nos aprisionaríamos, e assim, destruiríamos os antigos ídolos. Contudo, 

precisaríamos de uma nova transmutação. Agora, deveríamos nos transmutar de leão para 

criança. A criança é um quadro em branco, apto a ser preenchido. Contudo, agora, após a 

transvaloração de todos os valores, iríamos preencher esse quadro em branco com os nossos 

                                                           
279 Ibid. 
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próprios valores morais. Essa é a proposta nietzschiana apresentada por Rodrigues-Pereira que 

mostra bem a força inovadora dessa forma tão original de pensar. 

 Portanto, conforme denunciado por Nietzsche, a moral não seria formada pelo estado 

livre do espírito humano. É balizada naquilo que lhe imputam. 

 Aqui se vê como a filosofia explica o fenômeno da ressignificação do discurso do ódio 

por parte da mídia concentrada. Estas, por seus altos índices de audiência, massificam a 

sociedade e criam um ambiente autoritário no sentido de monopolizar a informação. 

 Repetem sem pudor notícias que favoreçam seus interesses e de seus patrocinadores (o 

Estado é o maior patrocinador dos meios de comunicação). Incutem no indivíduo, que já não 

possui condições de pensar pela simples falta de tempo e pela manipulação sofrida, a ideia de 

que o que é mal é bom. Desinformam. 

 Certo é que o mal e o ódio estão banalizados. E também, o indivíduo, ante a 

radicalização da sociedade, passa a receber a informação conforme lhe convém. Nesse 

processo, o discurso do ódio é facilmente ressignificado, passando uma ideia de liberdade de 

expressão. 

 E, para entender o processo resumido acima, preponderante analisar o conceito de 

banalidade do mal construído por Hannah Arendt, no livro Eichmann em Jerusalém. A obra 

é denominada, pelas palavras de sua autora, como um tratado teórico sobre a natureza do mal.  

 

não trata da história do maior desastre que se abateu sobre o povo judeu, nem 

é um relato sobre o totalitarismo, nem uma história do povo alemão à época 

do Terceiro Reich, nem é, por fim e sobretudo, um tratado teórico sobre a 

natureza do mal. 280 

 

 O mal advém, especificamente, da massificação da sociedade, por intermédio do 

monopólio da informação.  

Na sequência do julgamento, em Jerusalém, de Adolf Eichmmann, que fora capturado 

pelo serviço secreto de Israel, no ano de 1960, na Argentina, a autora pediu para acompanhar 

como jornalista, para a revista The New Yorker. 

 Com a massificação da sociedade, criou-se uma multidão de incapazes de fazer 

julgamentos morais, motivo pelo qual todos aceitam e cumprem ordens sem questionar. 

 O mal tornou-se banal, pois o homem perdeu a sensibilidade de pensar no próximo ante 

a massificação sofrida.  

                                                           
280 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Cia 

das Letras, 2013. p. 309. 
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 E o afastamento do homem com a sensibilidade do que é bom ou ruim se deu pela 

distinção de responsabilidade daqueles que encabeçavam os movimentos totalitários e daqueles 

que executavam burocraticamente todas as ordens que lhe eram incumbidas. Dessa forma, é 

demonstrada a ligação entre a falta de senso crítico e de pensar que gera uma questão atitudinal 

fria e mecânica. 

 Arendt afirma, com base nas observações das atitudes do oficial Adolf Eichmmann, em 

razão de seu julgamento, que o mal assola e assombra não apenas homens tendentes ao mal, 

mas também aqueles que são bons, pois afirmou que o militar nazista era ordinário, comum, 

nem demoníaco, nem monstruoso. 

 A sociedade em geral não está introjetada no que é mal. Se torna mal não pelo 

sentimento, pela maldade em si, mas porque perdeu a oportunidade de pensar e refletir. Tornou-

se o homem um egoísta mecânico, pois tomava suas decisões e atitudes segundo o que 

acreditava ser o seu dever, executando suas ordens sem nenhum tipo de questionamento ou 

senso crítico, seja para o bem ou para o mal. 

 

O que tornava Eichmann uma aberração era o fato de ele nunca haver 

experimentado as exigências do pensamento diante dos acontecimentos. A 

questão que a filósofa se propõe a aprofundar, então, é a ausência do 

pensamento e sua possível relação com os atos maus. 281 

 

 A forma de se evitar a mecanização do pensamento social, no sentido de criar pessoas 

críticas, seria a prática da reflexão. Porém, o autoritarismo encurtou o tempo para essa prática, 

empurrando violentamente sua opinião por meio do monopólio da informação. O pensar é a 

única forma de se evitar esse fenômeno. Arendt deixa esta reflexão: 

  

Será que a natureza da atividade do pensar, o hábito de examinar, refletir sobre 

qualquer acontecimento, poderia condicionar as pessoas e não fazer o mal? 

Estará entre os atributos da atividade do pensar, em sua natureza intrínseca, a 

possibilidade de evitar que se faça o mal? Ou será que podemos detectar uma 

das expressões do mal, qual seja, o mal banal, como fruto do não-exercício do 

pensar? 282 

 

A massificação da sociedade e o totalitarismo permitiram o desenvolvimento de uma 

multidão que cumpria (e cumpre) ordens sem questionar ou impor o mínimo crítico em seu 

pensamento.  

                                                           
281 DUARTE, André. O pensamento à sombra da ruptura: política e filosofia em Hannah Arendt. São 

Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 143. 
282 ARENDT, op. cit., p. 308. 
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Criaram uma massa incapaz de fazer julgamentos morais. Nesse aspecto, Eichmann foi 

rotulado não como um monstro, mas um oficial que apenas cumpriu as ordens que recebeu. 

A questão é esta: a massificação convence o ser humano, acrítico, do que é bom ou mau. 

Mas esse processo de massificação, fator preponderante para gerar a mudança de pensamento 

humano, no que se refere à dualidade do que é bom ou mau, passa pelo desenvolvimento do 

totalitarismo no século XX. 

Para compreender o fenômeno dos movimentos totalitários do século XX, necessário se 

faz a análise da obra Origens do Totalitarismo, de Hanna Arendt. 283 

O imperialismo, que está intrinsecamente ligado ao totalitarismo, anda de braços dados 

com o racismo. Inglaterra, França e Alemanha foram indicados pela autora como países racistas. 

Arendt afirma que o imperialismo é o último estágio do capitalismo, mas que aquele deve ser 

considerado como o primeiro estágio do domínio político da classe dominante, e não o último 

estágio do capitalismo. 

Desta feita, a França284, que foi a nação que deu à humanidade a declaração dos direitos 

do homem, também foi considerada racista. A França acreditava que poderia levar a civilidade 

                                                           
283 Segundo Duarte, as Origens do Totalitarismo “só puderam ser pensados como origens a partir do 

momento em que o próprio passado recebeu sua devida iluminação, derivada do súbito acontecimento 

de algo novo e inédito na história ocidental: a fabricação em massa da morte de milhões de seres 

humanos. Assim, foi tomando como ponto de referência a política de extermínio levado a cabo nos 

campos de concentração que Arendt pôde atribuir um novo sentido a certas condições sociais 

precedentes, entre as quais enumero as seguintes: a conversão do anti-semitismo tradicional e religioso 

de mero preconceito social em um potente combustível para a discriminação política legalizada, na 

medida em que, a partir de meados do século XIX, o anti-semitismo passou então a referir-se à figura 

do judeu em geral, independentemente de suas atitudes particulares. A identificação, por parte da 

sociedade civil, entre os judeus e o aparelho do Estado nacional durante o século XIX, daí resultando 

que estes foram tomados como alvos preferenciais dos conflitos entre sociedade e Estado. A ilusão social 

de que os judeus eram poderosos politicamente, ao passo que não tinham poder efetivo ou qualquer 

articulação política própria. A própria autocompreensão dos judeus assimilados, que assumiram sua 

identidade em termos de um conjunto de características naturais inatas, o que em muito favoreceu a 

idéia do seu extermínio como solução viável para lidar com a questão judaica. Visto retrospectivamente, 

o expansionismo imperialista do final do século XIX pôde ser considerado como gerador de condições 

que foram levadas ao paroxismo nos regimes totalitários, tais como a decadência do Estado – nação e 

de suas estruturas institucionais; a definição da conquista global de territórios fundada na expansão em 

nome da expansão como padrão de governo; o racismo como justificativa biológica da dominação de 

povos; o uso da burocracia como instrumento de dominação política dos povos conquistados, etc. Todos 

esses fatores contribuíram decisivamente para o sentimento de uma crescente superfluidade dos seres 

humanos, a qual se agravou durante e após a Primeira Guerra Mundial, que trouxe os fenômenos do 

desemprego generalizado, da inflação descontrolada e o grande deslocamento geográfico de massas 

humanas que se viram privadas de um ‘lugar no mundo’, pois destituídas de cidadania, de propriedade 

privada e de função econômica” (DUARTE, in: Aguiar, et ali. Org. 2001, p.64-65). 
284 “O Estado – nação, de que a França seria o exemplo “por excelência” como observou Hannah Arendt 

em sua obra Da revolução (1980), é uma estrutura autônoma formada desde a Revolução Francesa, 

fortificada durante o século XIX, e que criou um novo modo do ser social. Fruto de vários séculos de 

monarquia e de despotismo esclarecido, essa estrutura é ambígua, assim como suas consequências. 
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a todos os povos negros. Inglaterra e Alemanha também se tornaram países racistas, contudo, a 

Alemanha foi o Estado que deixou a maior marca de totalitarismo de toda a história. 

O imperialismo está ligado implicitamente com a busca da expansão. Há de se notar que 

essa expansão está relacionada com a busca pelo poder, independentemente dos danos 

causados, dos resultados obtidos, sem direção, sem alvo nacional, sem finalidade, apenas a 

busca pelo poder. 

 

tanto das conquistas de características nacional antes levadas adiantes por 

meio de guerras fronteiriças, quanto da política imperialista da verdadeira 

formação de império, ao estilo de Roma... Nada caracteriza melhor a política 

de poder da era imperialista do que a transformação de objetivos de interesse 

nacional, localizados, limitados e, portanto, previsíveis, em busca ilimitada de 

poder, que ameaça devastar e varrer o mundo inteiro sem qualquer finalidade 

definida, sem alvo nacional e territorialmente delimitado e, portanto, sem 

nenhuma direção previsível. 285 
 

Independentemente de qual Estado seja, mas que certamente possuíram o viés 

imperialista, quando estes regimes totalitaristas perceberam que existem situação que vão além 

da razão humana, que existem ódios e rancores impassíveis de perdão ou de compressão, estes 

Estados usaram destes artifícios, mostrando que alguns sentimentos são inexplicáveis, bem 

como o mal absoluto, pois são impuníveis. 

Assim, convenceu o ser humano de que o mal não gera resultados danosos. Esse é o 

grande mecanismo de convencimento dos Estados totalitários, o de persuadir de que o mal não 

é moralmente reprovável, e assim instigar o indivíduo à prática de qualquer ato em nome do 

próprio Estado. 

 

[...] em seu afã de provar que tudo é possível, os regimes totalitários 

descobriram, sem o saber, que existem crimes que os homens não podem punir 

nem perdoar. Ao tornar-se possível, o impossível passou a ser o mal absoluto, 

impunível e imperdoável, que já não podia ser compreendido nem explicado 

pelos motivos malignos do egoísmo, da ganância, da cobiça, do ressentimento, 

do desejo do poder e da covardia; e que, portanto, a ira não podia vingar, o 

amor não podia suportar, a amizade não podia perdoar. Do mesmo modo como 

as vítimas nas fábricas da morte ou nos poços do esquecimento já não são 

‘humanas’ aos olhos de seus carrascos, também essa novíssima espécie de 

                                                           
Exigindo direito do homem universais, sempre se consideram também como soberano e, por 

consequência, não estando a nenhuma lei a ele superior, o Estado francês mostrou seus paradoxos desde 

o período revolucionário. Substituiu o “homem” pelo “cidadão” nos próprios artigos da Declaração dos 

Direitos do Homem, de 1798, e promulgou leis contra os estrangeiros antes de voltar-se contra a 

aristocracia sob o terror.”  In: VICENTE, João José Neves Barbosa. Ensaios Filosóficos, Volume VI - 

Outubro/2012. 
285 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Cia das Letras, 1997. p. 168. 
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criminosos situa-se além dos limites da própria solidariedade do pecado 

humano. 286 

 

 Os regimes totalitários europeus tiveram seu início com a Primeira Guerra Mundial. 

Assim, por intermédio da desconstrução dos Estados, o primeiro grande conflito ocasionou a 

criação de minorias apátridas, que buscaram outros lugares para viver, passando a ocorrer 

opressão entre povos sobre outros, libertação de etnias e a reorganização de estados nacionais. 

 

É praticamente impossível, até mesmo nos dias atuais, descrever o que de fato 

aconteceu na Europa no dia 4 de agosto de 1914. Os dias antes e os dias depois 

do início da Primeira Grande Guerra estão separados não como o final de um 

velho e o início de um novo período, mas como o dia anterior e o posterior a 

uma explosão. Ainda assim, essa figura de linguagem é inacurada como todas 

as outras, porque a quietude do pesar que se estabelece depois de uma 

catástrofe nunca mais passa. 

A primeira explosão parece que disparou uma reação em cadeia que nunca nos 

envolveu antes e que ninguém parecia capaz de parar. A Primeira Grande 

Guerra explodiu a comunidade Europeia de nações, além de qualquer reparo, 

algo que nenhuma outra guerra jamais fez. A inflação destruiu toda uma classe 

de pequenos proprietários, além da esperança de recuperação ou nova 

formação, algo que nenhuma crise monetária jamais fez de forma tão radical 

anteriormente. 

 

 Continua a autora: 

 

O desemprego, quando surge alcançando proporções fabulosas, não estava 

mais restrito aos trabalhadores, mas se apoderado de todas as nações a menos 

de insignificantes exceções. As guerras civis que se seguiram e se espalharam 

pelos vinte anos de paz inquieta foram não apenas sangrentas e mais cruéis 

que suas predecessoras; elas foram seguidas por migração de grupos que, ao 

contrário de suas antecedentes nas guerras religiosas, não eram bem-vindas 

em lugar algum e não podiam ser assimiladas onde quer que fosse. 

Uma vez abandonado o torrão natal, eles permaneciam sem teto, uma vez que 

deixavam seu estado, eles se tornavam apátridas; assim, que se sentiam 

desprovidos dos direitos humanos, se tornavam sem-direitos, a escumalha da 

terra. Nada do que tinha sido feito, não importa o quanto estúpido, não importa 

quantas pessoas sabiam e anteviram suas consequências, poderia ser desfeito 

ou prevenido. Cada evento tinha a finalidade de um último julgamento, o 

julgamento que não tinha sido dado por Deus nem pelo Diabo, mas que parecia 

como a expressão de uma irremediável e estúpida fatalidade. 287 

 

 O medo de queda dos Estados nacionais, o que se pode denominar de 

desnacionalização, foi o motivo pelo qual os Estados Totalitários europeus impuseram seus 

                                                           
286 Ibid., p. 510. 
287 Ibid., p. 268. 
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valores, no ímpeto de proteger seus cidadãos de ameaças criadas por minorias, consideradas 

indesejáveis. 

 

A desnacionalização tornou-se uma arma poderosa na política totalitária e a 

inabilidade constitucional dos estados-nação europeus em garantir os direitos 

humanos àqueles que tiveram os direitos à nacionalidade perdidos, tornaram 

possível para os governos persecutórios impor seus padrões de valores sobre 

seus oponentes. Aqueles que os perseguidores consideravam a escumalha da 

terra – Judeus, Trotskistas, etc. – eram de fato recebidos como escumalha em 

qualquer lugar que fossem; aqueles que a perseguição considerava indesejável 

tornavam-se de fato os indeserábles da Europa. 288 

 

 Assim, passa-se a perseguir minorias que são utilizadas de bode expiatório para 

justificar meios, resultados ou a situação que os Estados Totalitários se encontravam.  

 

A perseguição de pessoas sem poder ou de grupos que perderam o poder pode 

não ser um espetáculo muito edificante, mas não surge apenas da pobreza 

humana. O que faz os homens obedecer ou tolerar o poder efetivo e, por outro 

lado, odiar as pessoas que têm riqueza sem poder, é o instinto racional de que 

o poder tem certa função e um uso geral. 289 

 

 Nesse aspecto se encontra a discussão proposta: O que faz os homens tolerarem e 

obedecerem a um poder efetivo que lhes subjugar? A questão do totalitarismo, na busca da 

reconstrução dos Estados nacionais, passou primeiramente pelo projeto de reconstrução de seus 

países, imperialistas e fortes. 

 Também, elegeram uma minoria culpada pela situação, que, no caso, Arendt trata do 

antissemitismo. Eleger culpados é o início de um processo de propagação de ódio. E essa 

disseminação de ódio, por meio da monopolização da informação, acaba por incutir no 

indivíduo que relevar questões morais é importante para a construção de um bem maior, ou 

seja, a nação. 

 Não se pode pensar em construção de Estados nacionais totalitários sem averiguar 

historicamente todo o processo que sua ocorrência. As consequências explicam os atos 

pretéritos. Analisando Arendt, Aguiar conclui: 

 

vale dizer, ao tentar escrever sobre a experiência totalitária, Arendt se viu 

diante de um ‘problema epistemológico’, pois essa experiência não podia ser 

explicada, não se enquadrava nos conceitos tradicionais, não podia ser 

                                                           
288 Ibid., p. 269. 
289 Ibid., p. 05. 
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entendida como culminação de um processo, como desenvolvimento de uma 

única causa encontráveis no passado. Não era o passado que poderia iluminar 

e explicar o seu aparecimento. Não se tratava de uma evolução, de algo que 

podia ser deduzido de uma causa antecedente. A saída que Arendt encontrou 

foi narrar a experiência. Nessa prática verificou que, ao contrário, o próprio 

acontecimento ilumina o que o passado pode a ele estar relacionado. 290 
 

 Arendt confirma a conclusão alhures citada, quando afirma que o sentido de cada 

acontecimento e ato revela-se por ele próprio. 

 

Isso de certo não exclui seja a causalidade seja o contexto em que alguma 

coisa ocorre... no entanto, causalidade e contexto eram vistos sob uma luz 

fornecida pelo próprio evento, iluminando um seguimento específico dos 

problemas humanos; não eram considerados como possuidores de uma 

existência independente de que o evento seria apenas a expressão mais ou 

menos acidental, conquanto adequado. Tudo que era dado ou acontecia 

mantinha sua cota de sentido ‘geral’ dentro dos confins de sua forma 

individual e aí a revelava, não necessitando de um processo envolvente e 

engolfante para se tornar significativa. 291 

 

 Arendt explica o que ocorre no Brasil. O passado de concessões públicas dos meios de 

comunicação acaba por influenciar nas linhas editoriais e nos conteúdos do que se é veiculado. 

Ou seja, o presente explica “os segredos do passado, as complexidades do presente, as 

incertezas do futuro”. 292 

 Mas, o que se deve frisar agora é que o totalitarismo usa por mecanismo o 

convencimento de uma massa acrítica, na intenção de convencer de uma ideologia, criando 

robôs para cumprirem aquilo que o Estado determina. 

 Tanto é que Arendt afirmou que “também é verdade que essa paixão era suficientemente 

forte para reagrupar o povo na luta, mas antes tiveram de convencer-se de que o que estava em 

jogo não era apenas a justiça e a honra da república, mas também seus próprios interesses de 

classe”. 293 

                                                           
290 AGUIAR, Odílio Alves. Filosofia e política no pensamento de Hannah Arendt. Fortaleza: EUFC, 

2001. p. 203. 
291 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. Tradução de Mauro Barbosa de Almeida. São Paulo: 

Perspectiva, 1988. p. 96. 
292 Ibid., p. 521. 
293 Ibid., p. 125. 
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 Certamente que o totalitarismo, usando o sentimento nacionalista, contra inimigos 

eleitos294 para justificar uma ideologia, visando à massificação da sociedade, monopoliza a 

informação com a intenção de rever a verdade por meio de seus discursos. 

 Importante salientar que, com a massificação, o indivíduo, acrítico, deixou de refletir e 

formar seu próprio senso moral, tornando-se indiferente às mazelas de seus semelhantes e 

pronto para o cumprimento de ordens a ele impostas. 

 Vê-se a junção da massificação da sociedade com o ideal totalitarista. Entretanto, outro 

aspecto deve ser trazido à baila para corroborar com essa construção, que é a condição em que 

o homem vive. 

 Será que o indivíduo possui condições de criar um senso crítico próprio diante de todas 

as adversidades que a vida lhe impõe? 

 Assim, passa-se a analisar o pensamento de Arendt contido e sua obra A Condição 

Humana. 

 Nessa obra filosófica, Arendt buscou entender a origem da alienação da sociedade, 

diferenciando natureza de condição humana. O homem, por sua natureza, prescinde de 

determinados direitos, adquire, no seu nascimento, sua dignidade.  

Ao contrário da natureza humana, a condição humana relaciona-se com as situações 

impostas pela vida ao homem. Entre elas, pode-se citar a sobrevivência, tais como família, 

cultura, o modo de pensar e agir, mostrando que as atividades do homem são condicionadas a 

isso.  

 Arendt alerta, com o intuito de não promover a confusão entre esses dois termos: 

 

Para evitar erros de interpretação: a condição humana não é o mesmo que a 

natureza humana, e a soma total das atividades e capacidades humanas que 

                                                           
294 Anos mais tarde, Günther Jackobs e Manuel Cancio Meliá (2007) desenvolveram importante 

pensamento, denominado de Direito Penal do Inimigo, onde o Estado escolhe aqueles cidadãos ou grupo 

de cidadãos que seriam vistos como potencialmente perigosos, e que por isso mesmo teria uma forma 

diferenciada de tratamento dos demais cidadãos. Normalmente isso ocorre com intenções escondidas, 

seja para realizar uma eugenia em termos de exterminar um determinado grupo de cidadãos com um 

determinado tipo de conduta, seja para se apropriar dos seus bens, ou mesmo para tirar das vistas da 

sociedade tais pessoas que não se coadunariam com o ideal de uma maioria. No caso do antissemitismo, 

o argumento seria a culpa dos judeus pelo empobrecimento e crise da Alemanha bem como serem 

diferentes da chamada “raça ariana”, e que por isso deveriam ter seus bens apropriados pelo Estado e 

seus corpos destruídos como uma forma de exterminar algo que macularia todo um país, em uma total 

afronta a qualquer ideia de um Estado Social Democrático de Direito, tendo em vista da Alemanha do 

III Reich poder ser considerada um verdadeiro Estado de Exceção, conforme irá denunciar Gustav 

Radbruch. (SILVA, Paulo. Leituras Diversas – Gustav Radbruch. Cinco Minutos de Filosofia do 

Direito. 25 fev. 2019. Disponível em: https://leiturasdiversas.wordpress.com/2019/02/25/cinco-

minutos-de-filosofia-do-direito-gustav-radbruch/. Acesso em: 01 dez. 2019.). 

https://leiturasdiversas.wordpress.com/2019/02/25/cinco-minutos-de-filosofia-do-direito-gustav-radbruch/
https://leiturasdiversas.wordpress.com/2019/02/25/cinco-minutos-de-filosofia-do-direito-gustav-radbruch/
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correspondem à condição humana não constitui algo que se assemelha à 

condição humana. 295 

  

 A condição humana é pautada em uma reflexão filosófica na busca de discernir melhor 

o tipo de ação e engajamento na existência política. A obra tem uma preocupação fundamental 

com o problema de reafirmar a política como uma referência que tende a trazer valor para toda 

ação humana. 

 Existem três atividades que traduzem a condição humana por intermédio da análise e 

entendimento do labor, trabalho e ação. Arendt afirma serem essas as atividades que integram 

aquilo que determinou de vita activia. 

 Esse termo é carregado de significação, pois traz a ideia de que o homem tem direito a 

usufruir de uma vida minimamente digna para suprir suas necessidade e carências vitais. Arendt 

afirma: 

 

O termo vita activia é carregado e sobrecarregado de tradição. É tão velha 

quanto a nossa tradição de pensamento político, mas não mais velha que ela. 

E essa tradição, longe de abranger e conceitualizar todas as experiências 

políticas da humanidade ocidental, é produto de uma constelação histórica e 

específica: o julgamento de Sócrates e o conflito do filósofo e a polis. 296 
  

 O termo vita activia aponta três atividades humanas fundamentais, que foram 

mencionadas acimas, que são:  o labor, o trabalho e a ação. São atividades fundamentais, pois 

são as condições mínimas mediante as quais a vida foi ao homem entregue para caminhar em 

sua existência.  

 

Com esta expressão vita activa, pretendo designar três atividades humanas 

fundamentais, sendo elas o labor o trabalho e a ação. Trata-se de atividades 

fundamentais, porque a cada uma delas corresponde uma das condições 

básicas mediante as quais a vida foi dada ao homem na Terra. 297 
 

 A autora, primeiramente, conceitua o labor como o processo biológico relacionado com 

o crescimento físico. 

 

O labor é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano, 

cujo crescimento espontâneo e metabolismo tem a ver com as necessidades 

                                                           
295 ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2017. p. 12. 
296 Ibid., p. 15. 
297 Ibid., p. 09. 
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vitais produzidas pelo labor no processo da vida. A condição humana do labor 

é a própria vida. 298 

 

 Já o trabalho é caracterizado pela produção artificial de coisas que se colocam no 

ambiente humano. É a exteriorização no mundo das coisas artificialmente produzidas. 

 

O trabalho é a atividade correspondente ao artificialismo da existência 

humana, existência esta não necessariamente contida no eterno ciclo vital da 

espécie, e cuja mortalidade não é compensada por este último. O trabalho 

produz um mundo artificial de coisas, nitidamente diferente de qualquer 

ambiente natural. Dentro de suas fronteiras habita cada vida individual 

embora este mundo se destine a sobreviver a transcender todas as vidas 

individuais. A condição humana do trabalho é a mundanidade. 299 

 

 Por fim, a autora explica a ação como uma atividade política preponderante para que o 

indivíduo alcance a sua condição humana, ou seja, eleve-se à dignidade de viver livre e 

politicamente ativo: 

 

A ação, única atividade que se exerce diretamente entre os homens sem a 

mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da 

pluralidade, ao fato de que homens e não o Homem vivem na terra e habitam 

o mundo. Todos os aspectos da condição humana têm alguma relação com a 

política; mas esta pluralidade é especialmente a condição. 300  

  

Portanto, como visto, é no campo político onde a ação ganha maior destaque, pois 

corresponde ao âmbito das relações com os demais integrantes da sociedade, é o campo da 

interação, do convívio social – da ação em sentido formal.  

 O campo social relaciona-se ao discurso, aos negócios realizados entre os indivíduos de 

uma sociedade, é o campo de pacificação de conflitos – da ação em sentido material.  

 Por fim, o campo público é o âmbito em que a vita activia é desenvolvida na cidade, na 

pólis: é o âmbito da política. Já o campo privado relaciona-se à família e às relações no âmbito 

da casa (oikos). 301 

 É no campo público onde o indivíduo experimenta a liberdade, ao contrário do campo 

privado, no qual vive limitado por situações hierárquicas e pelas necessidades decorrentes da 

vida social. 

                                                           
298 Ibid., p. 09. 
299 Ibid., p. 09. 
300 Ibid., p. 09. 
301 Ibid., p. 29. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Discurso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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 Desta feita, a condição humana, que se dá pela conjugação entre labor, trabalho e ação, 

pode ser conceituada como aquilo que entra em contato com a existência do homem e produz 

uma necessidade. A condição humana não é apenas a simples existência do ser humano no 

Planeta Terra, seguindo a ordem natural da vida: nascimento, vida, morte. O mundo real onde 

vivemos é condicionante da nossa existência humana. Arendt afirma que: 

 

Os homens são ‘os mortais’, as únicas coisas mortais que existem porque, ao 

contrário dos animais, não existem apenas como membros de uma espécie cuja 

vida imortal é garantida pela procriação. A mortalidade dos homens reside no 

facto de a vida individual, com uma história vital identificável desde o 

nascimento até à morte, provir da vida biológica. Essa vida individual difere 

de todas as outras coisas pelo curso rectilíneo do seu movimento que, por 

assim dizer, intercepta o movimento circular da vida biológica. É isto a 

mortalidade: mover-se ao longo de uma linha recta num universo em que tudo 

o que se move o faz num sentido cíclico. 302 

 

 Continua afirmando que: 

 

A condição humana compreende algo mais que as condições nas quais a vida 

foi dada ao homem. Os homens sãos eres condicionados: tudo aquilo com o 

qual eles entram em contato, torna-se imediatamente uma condição de 

existência. 303 

 

 Os homens são seres potencialmente condicionáveis, pois as coisas com as quais os 

seres humanos se põem em contato passam a tornar-se condição de sua existência, tornando a 

existência humana impossível sem tais coisas.  

 Continua afirmando Arendt que é no mundo produzido artificialmente que ocorre a vita 

activia: 

 

O mundo no qual transcorre a vita activia consiste em coisas produzidas pelas 

atividades humanas; mas, constantemente, as coisas que devem sua existência 

exclusivamente aos homens também condicionam os seus autores humanos. 

304 

 

 As coisas produzidas condicionam os seres humanos, ou seja, influenciam na construção 

de sua condição. E condicionar vem ao encontro do fato de criar no homem valores e, também, 

                                                           
302 Ibid., p. 31. 
303 Ibid., p. 11. 
304 Ibid., p. 11. 
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convencê-lo do bem e do mal. Esta é a condição humana: aquela que se modifica e transforma 

quando em contato com fatores externos. 

 O homem cria suas próprias condições, independentemente de fatores naturais. Esse 

mesmo homem é influenciado e convencido pelos fatores que ele constrói: “Os homens 

constantemente criam suas próprias condições que, a despeito de sua variabilidade e sua origem 

humana possuem a mesma força condicionante das coisas naturais”. 305 

 O condicionamento humano, por intermédio das relações que mantém com a vida, 

amolda seu caráter, moral, ideologia e religião. 

 

O que quer que toque a vida humana ou entre em duradoura relação com ela, 

assume imediatamente o caráter de condição de existência humana. É por isso 

que os homens, independentemente do que façam, são sempre seres 

condicionados. 306 

 

 Tudo que o homem traz para dentro de si muda a realidade de seu mundo. Os objetos 

constantes no mundo e a condição humana se completam, ou seja, uma condiciona a formação 

da outra. A existência humana seria improvável sem os objetos (coisas) que o mundo oferece 

ao ser humano. 

 

Tudo que espontaneamente adentra o mundo humano, ou para ele é trazido 

pelo esforço humano, torna-se parte da condição humana. O impacto da 

realidade do mundo sobre a existência humana é sentido e recebido como 

força condicionante. A objetividade do mundo – o seu caráter de coisa ou 

objeto – e a condição humana complementam-se uma à outra; por der uma 

existência condicionada, a existência humana seria impossível sem as coisas, 

e essas seriam um amontoado de artigos incoerentes, um não mundo, se esses 

artigos não fossem condicionantes da existência humana. 307 

 

 Segundo o pensamento de Arendt, a condição humana está atrelada (condicionada) com 

as coisas que o mundo oferece, e que o homem forçosamente cria. A verdade ou a realidade 

pode ser uma condicionante na construção do bem e do mal na consciência humana. Essa é a 

relação íntima entre coisas e condição humana. 

 A atividade de pensar pelos seguidores ávidos das tradições pré-moderna e moderna foi 

expulsa da reconsideração da vita activia. Porém, ainda é possível que haja o pensamento, 

ocorrendo onde os homens possam viver em condições de liberdade política. 

                                                           
305 Ibid., p. 11. 
306 Ibid., p. 11. 
307 Ibid., p. 11. 
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  Em uma tirania, é muito mais fácil agir do que pensar. Como experiência vivida, sempre 

se supôs que a atividade de pensar fosse privilégio de poucos. 308 

 O homem, massificado pelo totalitarismo, recolocou-o em novos termos sobre o tema 

clássico da resistência à opressão. Entretanto, diante de uma monopolização de informações, o 

Estado totalitário retirou o senso crítico do indivíduo, tornando-o insensível no que tange às 

questões morais, como o bem e o mal. 

 O suporte filosófico para se compreender o mecanismo de ressignificação de uma ideia 

ou discurso, que, neste trabalho, pauta-se especificamente no discurso do ódio, encontra-se em 

Hannah Arendt. 

 Existe um fio condutor de pensamento entre massificação da sociedade, cidadãos 

acríticos por intermédio de Estados totalitários, fazendo com que esse indivíduo perca a noção 

do que é correto ou não, pois foi incutida em seu consciente certa ideologia. 

 A condição humana, que se forma por meio do contato com fatores externos, mediante 

ataques de informação por quem as detém, passa a admitir o mal e a intolerância como questões 

normais na sociedade. 

 Portanto, aqueles que possuem a concentração da informação conseguem ressignificar 

discursos. Obtêm o poder de transformar realidades diante da falta de reflexão do receptor 

massificado, também, pelo alcance que possui, observado pelos altos índices de audiência e 

cobertura que os meios de comunicação possuem. 

 O discurso do ódio pode ser ressignificado, ao ponto de o receptor dessa informação 

acreditar que não há nada de imoral nessa propagação. A radicalização, a falta de senso crítico 

e a massificação facilitam a transformação de um discurso odioso em aceitável. 

 A banalização do mal advém da massificação da sociedade, que é fruto da imposição de 

um discurso único, fazendo o homem perder o senso do que é bom ou ruim. 

 Após a Revolução Industrial, o homem, cansado de suas longas jornadas de trabalho, 

chegando em seu lar, possui apenas forças para assistir ao seu telejornal preferido e, após, 

descansar para enfrentar outro longo dia. 

 Esse homem não possui tempo para reflexão daquilo que lhe é transmitido, talvez nem 

queira. Tudo se torna normal, tudo vai se banalizando. 

 Esse indivíduo, então, aceitando passivamente as informações como as que, 

subliminarmente lhe afirma que o mal não é mal, aceita tal ressignificação passivamente. O 
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homem de hoje, salvo exceções, encontra-se passivo no que tange àquilo que recebe de 

informações. 

 E, como visto em Arendt, a construção da condição humana está intrinsecamente ligada 

aos fatores que o mundo oferece ao homem. Como afirmado por Joseph Goebbels, ministro da 

propaganda da Alemanha Nazista, uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade. 309  

 Dessa forma, a filosofia de Arendt explica como os meios de comunicação concentrados 

conseguem ressignificar o discurso do ódio, ao impor aos indivíduos suas ideias, fazendo com 

que estes aceitem o mal passivamente. 

 

4.3 QUANDO OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SÃO MAL UTILIZADOS: A INVERSÃO 

EXISTENTE ENTRE DISCURSO DO ÓDIO E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

 Reservou-se para este momento a oportunidade de se analisarem algumas reportagens 

publicadas pela grande imprensa, relacionadas diretamente com a Rede Globo e a Record TV, 

acerca de notícias que se referem aos temas religiosos. 

 Assim, por intermédio dessa análise, poderá se chegar à conclusão de que a conjunção 

da concentração econômica dos meios de comunicação é fator preponderante para o fenômeno 

da ressignificação do discurso do ódio. 

 O que se pretende debater é a relação existente entre a concentração econômica das duas 

maiores redes de televisão aberta do país, lembrando que essa condição proporciona a 

manifestação do poder econômico, e a força advinda que pode gerar uma potencialidade 

tamanha, criando outras realidades, ou camuflando falas reprováveis sobre uma roupagem de 

liberdade de expressão. 

 Há de se mencionar que os meios de comunicação possuem determinados objetivos 

sociais que, caso desrespeitados, promovem um flagrante desrespeito à Constituição Federal de 

1988. 

 Assim, pode-se chegar à conclusão, ou não, de que os meios de comunicação são mal 

utilizados, quando do uso de seu poder econômico, reflexo de seus altos índices de audiência, 

no afã de convencer a população que a eles assistem. 

                                                           
309 PINTO, Felipe Chiarello de Souza; JUNQUEIRA, Michelle Asato. Uma mentira repetida mil vezes 

torna-se verdade?. Portal Mackenzie. 03 mai. 2017. Disponível em: 

https://www.mackenzie.br/fakenews/noticias/arquivo/n/a/i/uma-mentira-repetida-mil-vezes-torna-se-

verdade/. Acesso em: 11 nov. 2019. 
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 Esse convencimento deve ocorrer no sentido de ressignificar o discurso. No caso, há má 

utilização dos meios de comunicação, quando estes, protegidos pelo direito fundamental da 

liberdade de expressão e de imprensa, disseminam discurso do ódio, manipulando esse 

sentimento em seus expectadores, sem que eles sequer percebam tal situação.  

 Para a análise proposta, além de escolher a Rede Globo de Televisão e a Record TV, 

pois apresentam-se como as duas maiores emissoras de televisão aberta no Brasil, tanto em 

número de retransmissoras, como alcance geográfico e índices de audiência. 

 Esses indicativos demonstram que há concentração econômica dos meios de 

comunicação; aqueles que possuem maior alcance e índice de audiência. Assim, recebem as 

maiores verbas publicitárias, conduzindo seus discursos às massas. Quanto maior audiência, 

maior retorno econômico e quanto maior retorno econômico, maior o índice de audiência. 

 Outro critério que deve ser esclarecido é o motivo da eleição de discurso do ódio 

religioso para a análise proposta. Essa predileção se deu haja vista que a ideia de tolerância se 

iniciou na tentativa de solucionar os conflitos oriundos da religião. 

 Então, nada mais coerente tratar do discurso do ódio religioso para promover o debate 

acerca do fenômeno da ressignificação. A intolerância religiosa é evidente, sendo a mola 

propulsora para a propagação dessa fala desagregadora, implícita ou explicitamente. 

 E mais, importante frisar que as duas religiões eleitas se tratam de evangélicas, para que 

haja proporcionalidade na análise. Foram escolhidas reportagens da Rede Globo, tratando da 

Igreja Universal do Reino de Deus, ao passo que as coletadas da Record TV dizem respeito à 

Igreja Mundial do Poder de Deus. 

 Esse método se explica: para que haja imparcialidade na análise, escolheram-se duas 

denominações evangélicas para que não haja nenhum tipo de discriminação no debate.  

 Por fim, importante dizer que as reportagens colhidas são dos sites G1 e R7, pois estes 

representam a linha editorial de Rede Globo e Record TV, respectivamente. Ademais, as 

reportagens propagadas na televisão são reproduzidas nesses endereços eletrônicos. 

 Porém, antes de se iniciarem as análises propostas e explicadas, é importante esclarecer 

qual o papel e função da comunicação social, constitucionalmente previsto, bem como os 

princípios que conduzem a produção e a programação das emissoras de televisão. 

 É evidente, pela análise de seu texto, que a Constituição Federal de 1988, por meio de 

seus preceitos, garantem aos meios de comunicação de massa a liberdade para exibirem as 

programações dos mais variados gêneros e com pluralidade de conteúdo que entenderem 

pertinentes. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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 Assim, os meios de comunicação, em especial, aqueles que detêm os maiores índices de 

audiência exercem forte influência sobre a sociedade civil, impondo implicitamente as atitudes, 

valores e padrões tidos como corretos e que devem, de alguma forma, serem seguidos. 

  Desta feita, não é exagerado e nem irreal afirmar que as programações da televisão, por 

vezes, podem exagerar na emissão de seus conteúdos, extrapolando os limites que são impostos 

à liberdade de expressão.  

 O exagero no exercício da liberdade de expressão gera danos à sociedade. Bem verdade 

que, em um primeiro momento, o malefício pode ser sentido apenas pelo indivíduo, quando da 

colisão com o direito de imagem, privacidade e honra. 

 Porém, a sociedade também pode ser prejudicada, de forma generalizada, pela 

extrapolação do exercício da liberdade de expressão. E essa condição se revela quando da 

propagação de discursos de ódio, sob o pretexto da liberdade aqui comentada.  

 Os meios de comunicação possuem a função social de informar, educar e entreter de 

forma plural e sem preconceitos. Entretanto, por questões de mercado, ou ideológicas, mais 

especificamente a televisão, e, por intermédio do pensamento de Pierre Bourdieu310, já estudado 

neste trabalho, onde afirma que os meios televisivos só entregam conteúdo pobre com a 

finalidade de agradar as massas, podem se esquivar do cumprimento da citada função.  

   Sobre o pensamento de Bourdieu, importante ressaltar que as pessoas passam maior 

parte do tempo ocupando-se com os conteúdos oriundos dos meios de comunicação, até porque 

proporcionam, por inúmeras vezes, com determinado grau de direcionamento, lazer, 

entretenimento, aprendizado e ensino para o indivíduo cansado e assoberbado com grandes 

jornadas de trabalho. 

 Esse cidadão, imerso na sua falta de tempo e sem coragem para se propor à reflexão, 

absorve as ideias expostas pelos meios de comunicação de massa. A televisão, reconhecendo 

essa situação de condição humana, disseminam as informações que consideram relevantes e 

que, de certa forma, despertam interesses no seu público. 

 Os meios de comunicação social possuem três funções distintas e de suma importância 

que são a de informar, entreter e educar. Com base nesse tripé, conclui-se que informar está 

relacionada com a transmissão de tudo aquilo que ocorre no seio da sociedade civil. 

 Por educar pode-se conceituar como a capacidade que possui o meio de comunicação 

em promover no indivíduo um enfrentamento do contexto informativo no objetivo de criar suas 

razões e conclusões. 

                                                           
310 Cf. BOURDIEU, op. cit., 1997. 
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  Por fim, entreter é capacidade de transportar mentalmente o indivíduo para um contexto 

diferente do seu, com o objetivo precípuo de lhe proporcionar descanso e diversão. 

 As funções do sistema de comunicação relacionam-se com o complexo social onde se 

insere. Assim, as funções dos meios de comunicação de massa terão diferentes ações em 

determinados países, pois suas culturas interferem no modo de operar a informação na tentativa 

de manipular as massas.  

 A partir desse pensamento, Harold Laswell311 explica que a função dos meios de 

comunicação se divide em vigilância do contexto, correlação social, socialização e 

entretenimento. 

 Para Laswell, os meios de comunicação, para alcançarem suas funções devem ter por 

objetivo a máxima observação do contexto social para que a informação não distorça aquilo 

que realmente precisa ser informado. Em outras palavras, que não haja manipulação de 

contexto. 

 Outra função é a correlação social, ou seja, os meios de comunicação precisam estar 

relacionados com os anseios sociais para que possam informar, não aquilo que quer receber o 

receptor, mas aquilo que ele necessita ouvir. 

 A socialização caminha no sentido de que os meios de comunicação necessitam dividir 

e difundir a informação, socializando-a. 

 E a última função dos meios de comunicação social é o entretenimento, significando 

que se deve entregar ao indivíduo lazer, descanso e distração.  

 Um sistema de comunicação social tem sua importância democrática, respeitando sua 

função social, pois é por intermédio desse sistema que a maior parte da sociedade obtém o 

acesso à informação, promovendo a construção de opiniões e posicionamentos próprios. 

 O sistema de comunicação de massas caracteriza-se pelo alcance de uma grande 

quantidade de receptores ao mesmo tempo, partindo de um único emissor. As sociedades 

receptoras geralmente estão inseridas nas grades cidades, onde os processos múltiplos, 

complexos e dinâmicos desses centros urbanos estão sob o poder de influência dos meios de 

comunicação. 

  Há de se considerar que a comunicação social se divide em comunicação em pequena 

escala e a comunicação de massa. Esta última tem importância significativa pelo fato de possuir 

um grande poder de manipulação e influência, haja vista que tem alcance geográfico que lhes 

permitem esta potência. 

                                                           
311 LASWELL, Harold D. Propaganda technique in the world war. Martino Fine Books, 2013. 
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 Nessas duas formas comunicacionais, o indivíduo passou a manejar tecnologias, no 

intuito de produzir, enviar e receber mensagens. Essas tecnologias permitem a comunicação de 

pequena escala e massivas também, pois permitiram a participação da sociedade em rotinas que 

antes não possuíam acesso. 

 Em todo o tempo, o indivíduo é submetido a uma onda gigantesca de informações sobre 

os mais variados temas. Os meios de comunicação repassam seus conteúdos, porém, resta 

entender se o que é oferecido é verdadeiro e imparcial ou apenas um pretexto de convencimento 

destas massas no objetivo de convencer e manipular. 

 A Constituição Federal de 1988, em sede do capítulo da comunicação social, traça 

alguns princípios para que haja a entrega de conteúdos que atendam estas funções: 

 

Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão 

atenderão aos seguintes princípios: 

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; 

II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção 

independente que objetive sua divulgação; 

III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme 

percentuais estabelecidos em lei; 

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. 

 

 Percebe-se, então, que o legislador constituinte primou pela precaução em sensibilizar 

e influenciar os meios de comunicação em promover uma boa programação, com o escopo de 

garantir a sua função social, aqui, em especial a televisão, para que fossem valorados, prima 

facie, o princípio da dignidade da pessoa humana e a consequente promoção da cultura 

brasileira. 

 Reconhecendo-se a televisão como um poderoso instrumento para atingir toda a 

população, evidenciou-se a possibilidade de se promover a qualidade, por meio da valorização 

da família, da educação, dos bons costumes e da moralidade. 

 Assim, os meios de comunicação, aqui tratando de forma especial a televisão, 

representam papel importante na construção de uma sociedade intolerante, função esta que se 

revela em instrumentos de auxílio e contribuição, para transmitir informações para toda a 

sociedade. 

 Essa é a grande função social dos meios de comunicação, informar de forma honesta e 

imparcial para que não haja manipulação das massas pois “os grupos mudam, em grande parte, 

por causa do impacto da informação”. 312  

                                                           
312 MOSCOVICI, Serge; ZAVALLIONI, Marisa. The groupe as polarizer of atitudes. J. Personality. 

Soc. Psych, 1969. p. 125. 
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 Por outro lado, os meios de comunicação, detentores da liberdade de expressão, tendem 

a abusar dessa prerrogativa constitucional, deixando de exercer suas funções sociais. 

 Em suma, a liberdade de expressão, quando mal utilizada, pode gerar prejuízos sociais 

de grande monta, como exemplo, a incitação do ódio por meio de discursos que fogem da linha 

apresentada pelos princípios positivados na Constituição Federal de 1988, em turno do já 

mencionado artigo 221. 

 Nesse sentido, importante ponderar acerca do pensamento de Owen Fiss.313 O autor 

sustenta a existência de uma ironia no exercício da liberdade de expressão, pois a luta pela sua 

conquista elevou essa garantia a um patamar que pode ocultar o seu abuso.  

 É evidente que toda liberdade, ainda que sua natureza não se preze a pensar em 

restrições, deve ser regulada de alguma forma para coibir o seu uso indevido. 

 A teoria de Fiss, embasada na Primeira Emenda da Constituição Americana,314 que 

determina que nenhuma lei pode coibir o exercício da liberdade de expressão, é pauta 

importantíssima para a democracia, pois trabalha a ideia de um Estado regulador (ou não) desta 

liberdade. 

 A Suprema Corte Americana vem mantendo posicionamento no sentido de entender a 

Primeira Emenda; não é uma total proibição da ação reguladora da liberdade de expressão pelo 

Estado, mas um direcionamento que serve para conduzir uma posição delimitadora de forma 

proporcional: “A Suprema Corte tem lido esse dispositivo não como uma vedação absoluta à 

regulação estatal do discurso, mas mais no sentido de um comando para delinear uma fronteira 

estreita em torno da autoridade estatal”. 315 

 O Estado deve garantir o exercício pleno da liberdade de expressão e de imprensa. Mas 

também deve regular o conteúdo pornográfico, concentração midiática e até repasses de valores 

estatais para a promoção de atividades artísticas e culturais. 

 Owen Fiss, pautado na experiência norte-americana, que pode ser trabalhada junto à 

realidade brasileira, mostra que o debate se pauta em duas concepções distintas da liberdade de 

expressão, que são distintas e antagônicas. 

                                                           
313 Cf.  FISS, Owen M. A ironia da Liberdade de Expressão. São Paulo: Renovar, 2005. 
314 Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise 

thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to 

assemble, and to petition the Government for a redress of grievances. (ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA. Constituição dos Estados Unidos. Disponível em: 

https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm. Acesso em: 04 out. 2019.). 
315 FISS, op. cit., p. 33. 
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 A primeira, trazida pela ideia de alguns, a liberdade de expressão seria uma garantia 

discursiva dada às pessoas, colocando uma imposição ao Estado, o respeito da individualidade. 

Nesse aspecto, o Estado é um potencial violador dessa liberdade, devendo se abster de práticas 

que causem obstáculo ao seu exercício. 

 Por outro lado, existe um outro pensamento que analisa a liberdade de expressão como 

um mecanismo de propagação da diversidade no ambiente público. Aqui, o Estado é promotor 

desse direito fundamental no sentido de permitir ou até proporcionar a abertura de determinados 

grupos no debate democrático. 

 O que se defende é a harmonização das duas concepções, ou seja, o respeito da liberdade 

individual com a regulação do Estado, ou seja, permitir “maior harmonia entre a promoção do 

debate democrático e a garantia da autonomia individual”. 316 

 Fiss traz uma importante contribuição quando afirma existir um fenômeno que 

denominou de efeito silenciador do discurso, que é resultado do: 

 

[...] acesso diferenciado aos meios de comunicação de massa alcançado por 

determinados grupos hegemônicos, da pressão ou da influência exercidas pelo 

governo sobre as empresas de comunicação, ou de preconceitos difundidos na 

sociedade contra determinadas categorias de pessoas, geralmente minorias. 317 

  

De antemão, imperioso frisar que a análise da tese de Fiss se restringirá basicamente na 

análise do conceito de efeito silenciador do discurso, bem como suas consequências por tratar 

especificamente o tema de ponto essencial do pensamento aqui proposto.  

 Diferentemente do pensamento liberal, o Estado não é, por natureza, um inimigo da 

liberdade, mas fator de sua garantia, pois, por meio de sua intervenção, proporciona a 

completude do debate público dentro de um sistema que, sem essa atitude, o discurso seria 

inibido, principalmente, no que se refere às minorias.  

 E essa intervenção estatal pode se dar por intermédio da criação de um ambiente 

igualitário, para que as vozes, que não seriam escutadas sem sua intervenção, sejam ouvidas, 

afirmando que “algumas vezes nós devemos reduzir as vozes de alguns para podermos ouvir as 

vozes de outros”. 318  O Estado pode até silenciar as vozes de alguns para ouvir as vozes dos 

outros.  

                                                           
316 Ibid., p. 02. 
317 Ibid., p. 11. 
318 Ibid., p. 02. 
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 Em razão de fatores econômicos, culturais, ideológicos ou sociais, que estão explícitos 

ou implícitos na sociedade, as grandes manifestações dos grupos hegemônicos acabam por 

abafar, ou até extirpar as vozes das classes menos favorecidas, forçando-as ao silêncio e à 

exclusão do tão importante debate público. 

 Por essa razão, segundo Fiss, o Estado deve se colocar no papel de intermediador do 

debate democrático, via mecanismos de regulação, pois “a sociedade é mais que um encontro 

em praça pública, e o Estado significativamente mais que um mediador”. 319 

 Desta feita, é função do Estado a promoção e a garantia do debate aberto e integral, no 

sentido de assegurar que o público ouça a todos, ou ainda, garanta que todos tenham vez no 

debate, evitando o afogamento dos mais fortes em detrimento dos mais fracos, e assim, exercer 

uma função essencial no sentido da concretização da democracia. 

 O problema que se apresenta está relacionado com a ideia de liberdade de expressão na 

visão liberal, pois aqueles que supostamente poderiam responder ao discurso dominante não 

têm acesso às formas de fazê-lo. Não há como garantir a liberdade de participar do debate 

democrático no sentido formal se não existe mecanismo que proporcionem a efetiva 

participação. 

 O Estado não deve ser visto como amigo, tampouco como inimigo das liberdades de 

expressão. É nesse ponto que a ironia proposta por Fiss se apresenta, pois existe um paradoxo, 

onde o Estado se apresenta como inimigo e amigo da liberdade de expressão. 

 Para que haja um debate sério e democrático, o Estado deve assumir dois papéis 

distintos, o de se omitir, por meio de uma visão liberal e, simultaneamente, regular o discurso, 

para que não haja o efeito silenciador que a plena liberdade de expressão pode ocasionar, 

principalmente, no que se refere aos menos favorecidos, encontrando-se, assim, a ironia. 

 Pode-se exemplificar o papel regulador do Estado brasileiro sobre os meios de 

comunicação, a instituição do horário eleitoral gratuito obrigatório e o estabelecimento de 

limites estruturais à concentração de mercado. 

 Outra regulação importante, que espelha no objetivo deste trabalho, é a regulação do 

discurso do ódio. E essa atuação estatal é de suma importância haja vista o efeito nefasto deste 

discurso sobre os seus alvos.   

 O discurso do ódio revela o resultado de um apartamento das minorias atacadas do 

debate democrático. 

 

                                                           
319 Ibid., p. 414. 
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Afirma-se que o discurso de incitação ao ódio tende a diminuir a auto-estima 

[sic] das vítimas, impedindo assim a sua integral participação em várias 

atividades da sociedade civil, incluindo o debate público. Mesmo quando estas 

vítimas falam, falta autoridade às palavras; é como se elas nada dissessem. 320 

  

 O discurso do ódio retira as suas vítimas dos debates democráticos, pois, ainda que 

participem, não possuem força em suas vozes para se fazerem ouvidas, razão em que o Estado 

busca a regulação em prol da liberdade, afastando o efeito silenciador. 

 Owen Fiss finaliza: 

 

Nós temos de aprender a aceitar essa verdade cheia de ironia e contradição: 

que o Estado pode ser tanto um inimigo como um amigo do discurso; que pode 

fazer coisas terríveis para desestabilizar e minar a democracia, mas também 

algumas coisas extraordinárias para fortalecê-la. 321 

  

O que se aponta como contraditório na realidade brasileira reside no fato de a legislação 

local não prever maiores regulações no exercício da liberdade de expressão dos meios de 

comunicação. Ainda que haja a ponderação de direitos fundamentais, que se dá no âmbito do 

Poder Judiciário e até a responsabilização posterior de abusos da informação, evidente que não 

há forte regulamentação que coíba certos atos. 

 Assim, no Brasil, a liberdade de expressão, no âmbito das comunicações sociais, mais 

especificamente da televisão, pode gerar efeitos reversos daqueles que são intencionados pela 

concretização desse direito fundamental. 

 É que existe uma ironia dentro dessa liberdade, que foi percebida pelos meios de 

comunicação, dando azo ao processo de manipulação de informações para atender 

determinados interesses. 

 E o que mais pode causar preocupação é o fato de que a televisão dos dias de hoje, por 

motivos relacionados a questões ideológicas ou econômicas, foi blindada pelo encrustamento 

da liberdade de expressão que obtiveram por intermédio da história, principalmente, pela 

repulsa causada pelo regime militar. 

 Ou seja, a demasiada entrega de liberdade de expressão aos meios de comunicação, fator 

gerado pela luta da concretização democrática, pode fazer entender que à imprensa concentrada 

é permitido falar de tudo, de todos e contra todos, com a ideia de exercício de um papel de 

caráter plural, mas que, nas entrelinhas, não promove os preceitos que a ela fora determinada 

em âmbito constitucional.  

                                                           
320 Ibid., p. 47. 
321 Ibid., p. 83. 
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 Dessa forma, pode-se chegar à suspeita de que a televisão concentrada, mediante esse 

poder que a envolve, promove discurso de ódio, incitando este sentimento aos seus milhões de 

expectadores, sob a desculpa da informação.  

  Nesse sentido, passa-se a analisar as matérias jornalísticas da Rede Globo (G1) e 

Record TV (R7), sobre reportagens religiosas, na tentativa de identificação de propagação de 

discurso do ódio por parte dessas mídias concentradas. 

 Salienta-se, novamente, que a eleição da análise de questões religiosas se deu para a 

ponderação e honestidade na análise. Caso se escolhessem reportagens sobre uma das vertentes 

de religião de matriz africana por uma determinada emissora e a religião católica por outra, a 

definição seria desproporcional, pois existem fatores, como o social e o número de adeptos, que 

podem causar distorção no resultado. 

 Assim, ante a possibilidade de se coletarem reportagens das duas emissoras com mesmo 

conteúdo, o religioso, mais precisamente de corrente evangélica, assim se entendeu como 

pertinente, para que haja proporcionalidade. 

 Então, primeiramente, passa-se à análise das matérias jornalísticas da Record TV, 

coletadas entre os anos de 2016 a 2018. A primeira reportagem tem a seguinte chamada: 

“Conheça os luxuosos investimentos imobiliários do apóstolo Valdemiro Santiago”. 322 

 No site, o texto da reportagem se resume em “O Jornal da Record sobrevoou uma das 

regiões mais valorizadas de São Paulo para mostrar a mansão espetacular do dirigente religioso 

da Igreja Mundial do Poder de Deus”, demonstrando, por imagens aéreas, a residência do líder 

religioso. 

 Em outra reportagem coletada, a sua chamada afirma: “Ministério Público Federal abre 

investigação contra Valdemiro Santiago.” 323 

 Essa reportagem possui o seguinte texto: 

 

Nesta terça-feira (20), o Ministério Público Federal em Mato Grosso instaurou 

um processo para investigar a denúncia de enriquecimento ilícito da Igreja 

Mundial do Poder de Deus e do apóstolo Valdemiro Santiago. As denúncias 

foram exibidas no último domingo (18) pela Rede Record no 

programa Domingo Espetacular. 

 

                                                           
322 Conheça os luxuosos investimentos imobiliários do apóstolo Valdemiro Santiago. Portal R7. 05 out. 

2018. Disponível em: https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/conheca-os-luxuosos-

investimentos-imobiliarios-do-apostolo-valdemiro-santiago-05102018. Acesso em: 12 nov. 2019. 
323 Ministério Público Federal abre investigação contra Valdemiro Santiago. Portal R7. 05 out. 2018. 

Disponível em: https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/ministerio-publico-federal-abre-

investigacao-contra-valdemiro-santiago-05102018. Acesso em: 12 nov. 2019. 

https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/conheca-os-luxuosos-investimentos-imobiliarios-do-apostolo-valdemiro-santiago-05102018
https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/conheca-os-luxuosos-investimentos-imobiliarios-do-apostolo-valdemiro-santiago-05102018
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 Aqui, a reportagem da Record TV anuncia a investigação pelo Ministério Público 

Federal do líder religioso da Igreja Mundial do Poder de Deus por suposto enriquecimento 

ilícito. 

 Por fim, a coleta se deparou com a seguinte reportagem: “Exclusivo: O apóstolo 

milionário.” 324 

   

Saiba com exclusividade como o dirigente evangélico Valdemiro Santiago 

desvia dinheiro doado pelos fiéis para enriquecimento pessoal. Documentos 

obtidos pelo Domingo Espetacular comprovam que o apóstolo comprou várias 

fazendas no Pantanal (MT) com dinheiro da igreja. São terras de perder de 

vista e milhares de cabeças de gado, pista de pouso e mansão com piscina. 

 

 Nessa reportagem, Record TV afirma que o líder religioso desvia dinheiro doado pelos 

fiéis, vinculando esta prática com a compra de propriedades luxuosas no estado do Mato Grosso 

(MT). 

 Por seu lado, a Rede Globo de Televisão promove reportagens que vão no sentido 

daquelas já apresentadas aqui. O objeto das matérias também se volta para uma denominação 

evangélica e, respectivamente, seu líder. 

 A primeira reportagem coletada tem por título: “Justiça condena Igreja Universal a 

pagar 4 milhões por contratar PMs.” 325 

 A reportagem inicia explicando: 

 

A Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada a pagar R$ 4 milhões por 

contratar policiais militares para realizar serviços de vigilância e transporte de 

valores. A decisão é da 10ª Vara do Trabalho de Goiânia, em faça de ação por 

danos morais coletivos proposta pelo Ministério Público do Trabalho em 

Goiás (MPT-GO). A igreja informou que vai recorrer. 

No documento, a magistrada sustenta que, apesar de ter contratado uma 

empresa especializada de segurança, a igreja também firmava acordo com 

policiais, que trabalhavam no período de folga. Além disso, não eram feitas 

anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos 

militares. 

Para embasar sua decisão, Viviane evoca o artigo 22 do Decreto-Lei nº 

667/69, que diz: ‘pessoal das Polícias Militares, em serviço ativo, é vedado 

fazer parte de firmas comerciais de empresas industriais de qualquer natureza 

ou nelas exercer função ou emprego remunerados’. 

                                                           
324 Exclusivo: o apóstolo milionário. Portal R7. 15 set. 2018. Disponível em: 

https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular/videos/exclusivo-o-apostolo-milionario-15092018. 

Acesso em: 12 nov. 2019. 
325 TÚLIO, Sílvio. Justiça condena Igreja Universal a pagar R$ 4 milhões por contratar PMs. G1. 08 jun. 

2016. Disponível em: g1.globo.com/goias/noticia/2016/06/justica-condena-igreja-universal-pagar-r-4-

milhoes-por-contratar-pms.html. Acesso em: 12 nov. 2019. 
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Fora isso, a juíza também destaca que o acúmulo de função do policial pode 

incorrer em prejuízo na sua atuação principal, que é o de atuar de forma 

‘atenta, vigilante e eficaz’ para combater a criminalidade. 

‘A prestação de serviços à ré é realizada em dias de folga dos policiais, nos 

quais deveriam estar usufruindo pleno descanso, ou dedicando-se a família ou 

ao lazer, a fim de garantir sua higidez física e mental. Os períodos de 

descansos, por meio de escalas, visam a recuperação das energias despendidas 

na atividade de segurança, notoriamente estressante’, escreve. 

Por isso, destaca a magistrada, é necessário combater a prática ‘com vistas a 

garantir o aprimoramento e a eficiência na prestação de serviços de segurança 

à sociedade, e melhor qualidade de vida aos policiais’. 

Defesa 
Em nota enviada ao G1, a assessoria de comunicação da Igreja Universal 

informou que vai recorrer do caso. O comunicado afirma ainda que ‘não há 

nenhuma legislação que proíba qualquer instituição de contratar policiais 

militares para a prestação de serviços’. A assessoria cita ainda que a prática é 

reconhecida como legítima e reconhecida pela Justiça do Trabalho em todo o 

país. 

O advogado da igreja, Bruno Freire e Silva informou ao G1 que a contratação 

dos policiais contribuiu para que eles possam ter uma renda extra. ‘Nada 

proíbe, desde que seja nas horas vagas. Nada impede que o militar faça outro 

serviço. Muitos deles, inclusive, precisam desse complemento e sustentam as 

famílias com esse rendimento’, afirmou. 

O defensor explica que essa questão está evidente no inciso II do artigo 5º da 

Constituição Federal, o qual cita que ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’. 

Silva salienta ainda que este tipo de serviço é comum em várias outras 

empresas, não só na igreja e afirma que o templo já obteve decisão judicial 

favorável em relação ao mesmo assunto em processo que corre no Maranhão. 

 

 A reportagem demostrou que a Igreja Universal agiu de forma ilegal quando contratou 

policiais militares para serviços de segurança. 

 Outra reportagem da Rede Globo diz que: “PF indicia pastor Silas Malafaia por lavagem 

de dinheiro na Operação Timóteo.” 326 

 A reportagem, na íntegra, afirmou que: 

 

A Polícia Federal indiciou o pastor Silas Malafaia por lavagem de dinheiro no 

inquérito da Operação Timóteo, que apura um suposto esquema de corrupção 

nas cobranças de royalties da exploração mineral. 

O indiciamento se deu em 16 de dezembro – dia em que Malafaia foi alvo de 

condução coercitiva (quando a pessoa é levada a depor) – e revelado nesta 

quinta-feira (23) pela revista ‘IstoÉ’. O G1 confirmou nesta sexta a 

informação da revista. 

                                                           
326 LUIZ, Gabriel; SALOMÃO, Lucas; PALMA, Gabriel. PF indicia pastor Silas Malafaia por lavagem 

de dinheiro na Operação Timóteo. G1. 24 fev. 2017. Disponível em: https://g1.globo.com/distrito-

federal/noticia/pf-indicia-pastor-silas-malafaia-em-inquerito-da-operacao-timoteo.ghtml. Acesso em: 

12 nov. 2019. 

 

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/pf-faz-acao-para-desarticular-esquema-em-royalties-de-exploracao-mineral.ghtml
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/pf-faz-acao-para-desarticular-esquema-em-royalties-de-exploracao-mineral.ghtml
https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/pf-indicia-pastor-silas-malafaia-em-inquerito-da-operacao-timoteo.ghtml
https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/pf-indicia-pastor-silas-malafaia-em-inquerito-da-operacao-timoteo.ghtml
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De acordo com a PF, Silas Malafaia recebeu um cheque de R$ 100 mil de um 

dos escritórios investigados e depositou em uma conta pessoal. 

À época da operação, a PF informou que havia ‘indícios robustos’ de que o 

pastor e os demais investigados se associaram ao esquema, ‘praticando uma 

série de delitos contra a administração pública, especialmente lavagem de 

dinheiro’. 

Na prática, o indiciamento significa que o delegado responsável pelo caso vê 

indícios concretos de que o investigado cometeu determinado crime. Ao ser 

formalizado, com base nas evidências colhidas durante a apuração, o 

indiciamento é enviado pela PF ao Ministério Público. 

Uma vez nas mãos do MP, o relatório da PF é analisado pelos procuradores 

que, caso considerem haver provas suficientes contra o indiciado, são os 

responsáveis por apresentar denúncia à Justiça. 

Malafaia contesta 

Ao G1, o pastor afirmou que o assunto é ‘velho’. Ele voltou a defender que o 

repasse foi uma doação, direcionada à igreja dele e a uma associação religiosa. 

Malafaia disse ainda que declarou o dinheiro e pagou os devidos impostos. 

‘O que eu faço com ofertas que recebo pessoais? Depositei na minha conta. 

Declarei e paguei os tributos. Se [o dinheiro] tivesse entrado e eu sacado, 

podiam desconfiar. Agora, não me deem atestado de burrice. Se eu fosse 

corrupto, eu não ia depositar na minha conta.’ 

Ele também adiantou de que forma iria se defender à Justiça. ‘Minha defesa 

vai ser mostrar minha declaração do imposto de renda. Não sou obrigado, mas 

estou abrindo meu sigilo fiscal, apresentando o extrato da conta bancária. 

Tenho certeza que o juiz vai me tirar disso. Agora, o delegado fez questão de 

me atingir nisso.’ 

Quando foi alvo de condução coercitiva, Malafaia rechaçou a operação. ‘Nesta 

manhã, fui acordado, por um telefonema, que a Polícia Federal esteve na 

minha casa. Estou em São Paulo e vou me apresentar. Recebi uma oferta de 

R$ 100 mil, de um membro da igreja do meu amigo pastor Michael Abud. 

Não sei e não conheço o que ele faz. Tanto é que o cheque foi depositado em 

conta. Por causa disso, sou ladrão? Sou corrupto? Recebo ofertas de inúmeras 

pessoas’, afirmou Malafaia. 

‘Declaro no imposto de renda tudo o que recebo. Quer dizer que se alguém for 

bandido e me der uma oferta, sem eu saber a origem, sou bandido? Será que a 

Justiça não tem bom senso? Para saber que eu recebi um cheque de uma 

pessoa? E isso me torna participante de crime? Estou indignado’, 

complementou o pastor na ocasião. 

Relembre o caso 

A operação ocorreu em 11 estados e no Distrito Federal. Foi batizada de 

Timóteo em referência a um dos livros da Bíblia. 

De acordo com a PF, a organização criminosa agia junto a prefeituras para 

obter parte dos 65% da chamada Compensação Financeira pela Exploração de 

Recursos Minerais (CFEM) repassada aos municípios. Em 2015, o CFEM 

acumulou quase R$ 1,6 bilhão. 

Ainda conforme os investigadores, munidos das informações, os suspeitos 

entravam em contato com municípios que tinham créditos do CFEM junto a 

empresas de exploração mineral para oferecer seus serviços. 

O esquema criminoso, segundo a PF 

As investigações da Operação Timóteo apontam que a suposta organização 

criminosa era dividida em, pelo menos, quatro grandes núcleos: 

- o núcleo captador, formado por um diretor do DNPM e pela mulher dele, 

que, segundo a PF, prospectavam prefeitos interessados em ingressar no 

esquema; 
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- o núcleo operacional, composto por escritórios de advocacia e uma empresa 

de consultoria registrada no nome da esposa do diretor do DNPM, que 

comandava o esquema de corrupção. Esse núcleo, afirma a PF, repassava 

valores indevidos a agentes públicos; 

- o núcleo político, formado por políticos e servidores públicos responsáveis 

pela contratação dos escritórios de advocacia integrantes do esquema; 

- o núcleo colaborador, que, conforme os policiais, era responsável por 

auxiliar na ocultação e dissimulação do dinheiro desviado. Entre os 

integrantes desse núcleo, diz a PF, está Malafaia, que recebeu dinheiro do 

principal escritório de advocacia responsável pelo esquema. A PF apura se ele 

emprestou contas bancárias da instituição que ele comanda para ocultar a 

origem supostamente ilícita do dinheiro. 

 

 A reportagem, em suma, afirma que o indiciamento se deu, pois a Polícia Federal 

evidenciou que o líder religioso recebeu dinheiro de suposto esquema de corrupção. 

 Por fim, a reportagem “Gaúcha vence na Justiça batalha para recuperar bens doados à 

Igreja Universal: 'Lavagem cerebral'”327 conta a história de uma fiel que buscou na justiça a 

anulação de suas doações à Igreja Universal. 

  

A gaúcha Carla Dalvitt estava com problemas financeiros quando começou a 

frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus, onze anos atrás. A pequena 

loja que tinha com o marido estava com pouco movimento, e havia várias 

prestações para pagar - ela e o marido, João Henrique, tinham acabado de 

comprar um Palio para levar o filho pequeno dos dois à escola. O casal queria 

construir uma casa, mas, sem dinheiro, estava morando na residência dos pais 

dela. 

Mas o que ela esperava que representasse uma saída para sua crise pessoal 

acabou se tornando um pesadelo, conta hoje. Carla diz que foi coagida pela 

congregação religiosa a doar a ela tudo o que tinha e acabou ficando sem 

dinheiro, sem carro e mal falada na pequena cidade onde mora, Lajeado, no 

interior do Rio Grande do Sul. 

Ela afirma que mudou de ideia logo em seguida, mas que a igreja se recusou 

a devolver sua doação. Foi quando decidiu entrar, ao lado do marido, com uma 

ação judicial contra a Universal pedindo de volta os valores dos bens e uma 

indenização por danos morais. 

Em 2012, o grupo religioso foi condenado a pagar uma indenização de R$ 20 

mil e devolver o valor de parte dos bens que a gaúcha diz ter doado. A igreja 

recorreu, e o caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça (STJ), corte na 

qual o recurso da igreja foi negado em uma decisão na semana passada. Ainda 

cabem novos recursos. 

Procurada pela BBC Brasil para comentar o caso, a Igreja Universal do Reino 

de Deus não respondeu às perguntas feitas pela reportagem. Enviou uma nota 

dizendo que ‘o dízimo e todas as doações recebidas pela Universal seguem 

orientações bíblicas e legais, e são sempre totalmente voluntários e 

espontâneos’. 

'Fogueira Santa' 

Carla conta que resolveu começar a frequentar os cultos após ver pastores 

falando na TV. ‘Eram mensagens positivas, de esperança, prosperidade. Tinha 
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muitos depoimentos de gente que falava que tinha saído de crise, gente que 

dizia que devia à igreja tudo o que tinha’, diz. 

A gaúcha também conhecia pessoas que frequentavam a igreja - e falavam 

sempre bem. Seu marido não a acompanhava, mas também não se opunha à 

atividade religiosa da mulher. 

Ela diz que as doações que fez à Igreja começaram com o dízimo. O problema, 

afirma, é que não pararam por aí. 

‘Eles diziam que você tinha que dar 10% de tudo o que você ganhava, e que 

tudo o que você desse, ia receber de volta’, conta. ‘O problema é que tinha um 

evento especial, a Fogueira Santa, onde as pessoas iam e doavam casa, carro. 

E eu não sei o que me deu... Eu estava desesperada’. 

Carla afirma que havia um evento em que os fiéis faziam promessas de 

doações, no qual ela disse que entregaria suas posses à igreja. 

‘Depois disso eu fiquei na dúvida, pensei em desistir. Mas eles sempre 

falavam que tinha uma maldição para quem prometeu e não doou, que a pessoa 

ia ser amaldiçoada’, diz. ‘E eu fiquei pensando na maldição, com medo da 

maldição’. 

Carla então vendeu o carro por um valor bem abaixo do valor de mercado – já 

que o comprador teria que pagar o resto das prestações – e doou o dinheiro à 

igreja. 

E deu também, segundo ela, um colchão, um computador, dois aparelhos de 

ar condicionado que vendia em sua loja, joias, um fax, uma impressora e 

alguns móveis de cozinha que sua mãe havia acabado de comprar. Tudo isso 

escondido da família. 

Nuvem negra 

‘Aí, quando cheguei em casa, que meu marido descobriu, aí que me deu um 

chacoalhão, que eu acordei. Não sei o que tinha aconteceu, eu estava mesmo... 

Era como se eu tivesse sofrido uma lavagem cerebral. Como se tivesse uma 

nuvem preta sobre minha cabeça, e quando meu marido conversou comigo ela 

foi embora. Me senti muito mal’, afirma. 

No mesmo dia, ela, a mãe e o marido foram ao templo tentar recuperar os bens 

doados. Conseguiram levar de volta o colchão, o fogão e os outros itens de 

cozinha – mas apenas porque a mãe de Carla ainda tinha nota fiscal de tudo, 

de acordo com seu relato. 

A gaúcha diz que nenhum dos outros itens foi devolvido. ‘A gente implorou, 

insistiu muito, mas eles disseram que não iam devolver.’ 

Ela então registrou um boletim de ocorrência e procurou um advogado. 

‘Já fui procurado por pessoas com casos parecidos, mas nem todo muito tem 

coragem de seguir com o processo - é demorado e desgastante. Ela foi muito 

corajosa’, afirma Marco Antonio Meija, advogado de Carla no caso. 

‘Eu jamais teria entrado na Justiça se eles tivessem me devolvido na hora’, 

argumenta ela. 

No processo, a Igreja Universal se defende dizendo que não há comprovação 

da doação de itens como as joias e o dinheiro do carro – o que o Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul acatou. A entrega dos celulares, da impressora 

e dos aparelhos de ar condicionado, no entanto, foi comprovada, e o tribunal 

entendeu que se tratava de ‘coação moral irresistível’ e ‘abuso de direito’, por 

isso estipulou a indenização. 

A decisão foi confirmada pelo STJ na semana passada, mas a igreja ainda pode 

recorrer. 

A gaúcha afirma que, além do grande prejuízo financeiro, todos na cidade 

ficaram sabendo do caso, o que a prejudicou muito. Ela acabou fechando a 

loja que tinha. Ficou sem carro, sem dinheiro, sem negócio - ou seja, em uma 

situação pior do que a que estava antes. 
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‘Por sorte uma pessoa de bom coração em deu um emprego de vendedora e, 

aos poucos, eu foi reconstruindo. Antes teria dado também, mas eu estava 

desesperada e fui enganada. Quem abriu meus olhos foi o meu marido, ele me 

disse que Deus não ia colocar maldição em ninguém, que Deus não faz isso. 

E ele tem razão’, diz Carla. 

Ela hoje diz acreditar em Deus – mas não ter mais nenhuma religião. 
  

 A matéria jornalística afirma que a vítima foi manipulada em momento de desespero. A 

Igreja argumenta que tudo o que recebe é dado de “livre e espontânea vontade”. A denominação 

foi condenada a indenizá-la, e teve recurso negado pelo STJ. 

 O que se extrai de todas as matérias jornalísticas aqui apontadas é um direcionamento 

de conteúdo no sentido de influenciar a opinião pública e retirar do debate democrático a 

minoria que é vítima destas informações. 

 As matérias apontam sempre para fatos que não são comprovados. Apresentam 

conjecturas ou suposições. O modus operandi se apresenta, utilizando do mecanismo de não 

enfrentamento direto. Um símbolo da denominação religiosa é eleito no sentido de receber os 

ataques. 

 A vinculação do símbolo gera o ódio contra o determinado grupo social. E há de se 

salientar que o discurso do ódio contra minorias religiosas foi o escolhido apenas por questões 

metodológicas, no intuito de se provar uma tese. 

  A propagação de discursos do ódio via meio de comunicação concentrado pode se dar 

contra qualquer espécie de minoria. E a forma de fazê-la é sempre a mesma: elege o grupo 

social, direciona reportagens desabonadoras com ataques indiretos, por meio de algum símbolo 

que se relacione diretamente com a minoria. 

 No levantamento disponibilizado, por intermédio de matérias jornalísticas colhidas 

entre os anos de 2016 e 2018, nota-se, via análise apresentada, que a Rede Globo e Record TV, 

ao se referirem às minorias religiosas, elegeram seu objeto, direcionaram uma linha de 

divulgação que só se preocupa em desabonar. 

 Outro aspecto relevante na análise é a falta de contextualização das reportagens, 

indicando uma necessidade de direcionamento de discurso. Coderch ensina que “dizer é fazer 

porque informar é construir (ou destruir), e expressar-se é entreter (divertir ou perverter). A 

linguagem constrói a realidade tanto como a descreve”. 328 

                                                           
328 CODERCH, Pablo Salvador. El derecho de la liberdad. Madrid: Centro de estúdios constitucionales, 
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 Assim, cria-se, por intermédio de seu grande índice de audiência e abrangência 

geográfica, uma repulsa contra a determinada minoria. Gera o ódio, desagrega do debate 

democrático. É o discurso do ódio escondido na proteção da liberdade de expressão.  

 E esse fenômeno pode se dar por questões econômicas, ideológicas ou até políticas, haja 

vista que as concessões de prestação de serviços de comunicação social observam certa 

discricionariedade. 

 Se gerou o ódio e a intolerância, contra quem quer que seja, não se estará tratando de 

legítimo exercício da liberdade de expressão. 

 E a manifestação do ódio pode se dar pelos conteúdos produzidos pela televisão, que 

quase sempre são pautados em interesses dos meios de comunicação. Conforme Souza, a mídia 

reproduz aquilo que interessa aos seus objetivos comerciais ou políticos: 

 

A mídia no mundo todo se repete, reproduz e amplia, como se isso tudo fosse 

conhecimento real e indisputado, esse tipo de percepção para seus ouvintes e 

leitores. Afinal, a mídia não produz conhecimento. Ela apenas distribui e 

eventualmente, como no nosso caso, em um contexto de total regulação do 

trabalho midiático, enfatiza alguns aspectos e encobre outros tantos de acordo 

com seus objetivos comerciais e políticos. 329 

 

 O mecanismo utilizado é a distribuição de um contexto tido como real e indisputado, de 

conteúdos que enfatizam alguns aspectos e encobrem outros com base em seus interesses. 

 Os meios de comunicação já entenderam qual o público a quem pode manipular a 

informação. A televisão possui um alto grau de influência e convencimento nas camadas menos 

esclarecidas, o que se está a chamar até o presente momento de massas. Farias descreve: 

 

Por seu turno, a influência da televisão sobre o seu público tende a variar, na 

maioria das vezes, de acordo com o seu grau de educação. Verifica-se que, 

quanto menor é o nível educacional dos telespectadores, maior é o poder da 

televisão sobre eles. 330 

  

 Ainda, com base no pensamento de Arendt, que afirmou que o homem massificado, sem 

tempo para refletir, se torna presa fácil para a imposição de ideologias e outras informações 

direcionadas, Farias esclarece que as massas são o alvo da ressignificação por carência cultural: 

“Ou seja, as pessoas que revelam dificuldades para articular opinião ou visão crítica 
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independente sobre os assuntos abordados pela televisão, sobretudo por carência de formação 

cultural, são bastante susceptíveis ao poder da imagem”. 331 

 A Rede Globo de Televisão e, recentemente, a Record TV representam um totalitarismo 

comunicacional no Brasil, no sentido de convencimento das massas de uma determinada 

(in)verdade. O poder da televisão reside neste ponto: a transferência da realidade, disseminando 

ódio implícito como ambiência de normalidade. É nesse aspecto que se revela a ressignificação. 

 Foucault é preciso em afirmar que o discurso, objetivando o poder, pode manifestar-se 

de forma oculta: 

 

Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições 

que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e o poder. 

Nisto não há nada de espantoso, visto que o discurso – como a psicanálise nos 

mostrou – não é simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é 

também aquilo que é o objeto do desejo; e visto que – isto a história não cessa 

de nos ensinar – o discurso não é simplesmente aquilo que traduz lutas ou os 

sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual 

nos queremos apoderar. 332  

  

Hoje, os meios de comunicação concentrados são instrumentos de totalitarismo, seja ele 

cultural, ideológico ou até por influência do Estado, agindo contra a democracia, desrespeitando 

os preceitos constitucionais. Disseminam seus interesses na luta pelo poder, por intermédio de 

discursos ocultos. 

 Se o discurso do ódio representa um mecanismo de segregação de minorias com o intuito 

de tirá-las do debate democrático, quando a Rede Globo e a Record TV, por intermédio de seus 

altos índices de audiência, atacam determinados grupos religiosos, possuem a intenção de usar 

suas forças para retirá-los do debate público. 

 Nesse aspecto, vê-se a ressignificação do discurso do ódio, pois o conteúdo contra as 

minorias religiosas, mais especificamente as evangélicas, estão eivadas de intolerância, que é a 

mola propulsora dessa fala, explícita ou velada. 

 Nota-se o discurso do ódio velado ou implícito quando essas emissoras não atacam as 

denominações religiosas diretamente, mas por meio de seus símbolos, na intenção de induzir 

as massas ao ódio e, consequentemente, segregá-las do discurso público. 

 Mesmo que se entenda que os meios de comunicação concentrados não promovem 

discurso do ódio implícito, ou seja, não procedem a ressignificação, é importante pensar sobre 

                                                           
331 Ibid., p. 139. 
332 FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. São Paulo: Loyola, 1996. p. 10. 
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a potencialidade de sua propagação, pois os índices de audiência conjugados com o discurso 

intolerante geram violência. É a liberdade de expressão gerando e propagando o ódio. 

 O problema sustentado encontra base filosófica no pensamento de Pierre Bourdieu, 

quando da construção de sua tese denominada de o poder simbólico. 333  

 Existem algumas espécies de dominação que ocorrem por intermédio do poder. Umas 

delas se dá por intermédio do poder simbólico, que domina as massas sem a imposição de 

violência. 

 A televisão, para a sua dominação, utiliza essa forma não violenta, pois tem a capacidade 

de construir realidades. 

 Essa realidade é construída pela enunciação, ou seja, nesse contexto, pela divulgação de 

matérias jornalísticas pelos meios de comunicação. Bourdieu explica: 

 

O poder simbólico como poder de construir o dado pela enunciação, de fazer 

ver e crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a 

acção sobre o mundo, portanto o mundo; poder mágico que permite obter o 

equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica) graças ao 

efeito específico da mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, 

ignorado como arbitrário. 334 

  

 O poder simbólico é invisível, conquistando o mesmo resultado por meio de um 

exercício não violento, sem a força ou a coação. Entretanto, esse poder se dá por intermédio de 

um fenômeno peculiar e específico, que é a mobilização no sentido de construir uma 

determinada realidade, contudo, que esse exercício de poder seja ignorado pelas massas. 

 Bourdieu define o poder simbólico como o poder invisível que tem como condição 

precípua de exercício a cumplicidade da massa que não faz questão de saber que lhes estão 

sujeitos ou a potência que os exerce.  

 Ou seja, é um tipo de manifestação de poder que somente pode ser mobilizado e 

efetivado com o envolvimento de entes sujeitados ou que participam da produção desse poder 

de forma relacional.  

 O poder simbólico se perfaz em uma imposição de quem o detém, sem o efetivo 

exercício da violência e de forma que o subjugado o aceite passivamente. É a dominação 

invisível que ocorre por intermédio de símbolos. 

  No ambiente televisivo, por intermédio de manipulação de imagens e informações, 

contextualizado junto à tese de Pierre Bourdieu, apresenta-se o exercício do poder simbólico. 
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A televisão, bombardeando o telespectador que se encontra refém da sua condição humana e 

convencido de que o mal se banalizou, impõe a este a propensão a não reflexão, aceitando 

passivamente a construção de uma realidade que lhe é imposta, mas que nem sempre condiz 

com a verdade. 

 Por derradeiro, Bourdieu afirma: 

 

O poder simbólico, poder subordinado, é uma forma transformada, quer dizer, 

irreconhecível, transfigurada e legitimada, das outras formas do poder: só 

pode passar além da alternativa dos modelos energéticos que descrevem as 

relações sociais como relações de força e dos modelos cibernéticos que fazem 

delas relações de comunicação, na condição de se descreverem as leis de 

transformação que regem a transmutação das diferentes espécies de capital em 

capital simbólico e, em especial, o trabalho de dissimulação e de 

transfiguração (numa palavra, de eufemização) que garante uma verdadeira 

transubstanciação das relações de força fazendo ignorar-reconhecer a 

violência que elas encerram objectivamente e transformando-as assim em 

poder simbólico, capaz de produzir efeitos reais sem dispêndio aparente de 

energia. 335 

 

 O problema do poder simbólico, ante seu exercício junto aos meios de comunicação 

concentrados, se dá pela legitimidade que conquistam junto à grande parcela da sociedade. 

Como representa um exercício diferenciado de poder, que não utiliza a violência ou a coação 

na consecução da construção de realidades, propiciam à televisão, que possui grandes índices 

de audiência a possibilidade de inverter conceitos, valores e verdades por intermédio da 

dissimulação. 

 É nesse aspecto que pode ocorrer a ressignificação do discurso do ódio, pois, por razões 

de seus interesses, a televisão reconstrói o bem e o mal, propagando a intolerância sob um 

espectro legitimado pela ampla liberdade de expressão. 

 É evidente que a televisão é mecanismo de formação de opinião, usado pelo Estado no 

sentido de defender ou influenciar sua ideologia, mas também pelo próprio veículo de 

comunicação, no sentido de promover o dito convencimento e influência, no intuito de agradar 

seus patrocinadores ou até o próprio Estado, que lhe concedeu a concessão. 

 A comunicação saudável e verdadeira está relacionada com a troca de informações e de 

ideias, gerando uma discussão democrática na intenção precípua de um intercâmbio de 

conhecimentos objetivando o desenvolvimento de um debate plural.  

 A liberdade de expressão é instrumento de democracia, e tem o condão precípuo de 

gerar um ambiente favorável à troca de informações e, assim, conscientizar toda a população. 
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 Mascarando o discurso do ódio, vendendo-o sob o manto da liberdade de expressão, os 

meios de comunicação promovem um desserviço à sociedade: não informam, não ensinam, 

banalizam, convencendo, propositalmente ou não, que o mal e o ódio são moralmente 

aceitáveis. 

 Dessa forma, as emissoras de televisão, como A Rede Globo e a Record TV, no intento 

de alcançar o topo da cadeia de audiência, entregam aos telespectadores aquilo que desejam.  

 Como já tratado, convencem e massificam. Alcançam os maiores números de 

abrangência nacional. Assim, constroem no pensamento acrítico da sociedade a realidade de 

que o ódio e o mal são sentimentos normais. 

 Essa construção encontra balizas sólidas, pois a moral se desenvolve por meio daquilo 

que é transmitido como verdadeiro. Corrobora-se com o fato de que, ante a polarização da 

sociedade brasileira vista atualmente, as pessoas aceitam aquilo que lhes agrada ou que seja 

favorável. 

 A velha junção da “fome com a vontade de comer” permite às redes de comunicação 

concentradas o envio de todo tipo de discurso, sem, ao menos, sofrerem responsabilização, pois 

agradam tanto a sociedade em um modo geral, como aqueles que as fomentam financeiramente. 

 Não há, por parte da sociedade, algum tipo de contestação do discurso que lhe são 

imputados. As emissoras têm as massas nas mãos, pois monopolizam a informação, vistos seus 

índices de audiência. 

 Por sua vez, as massas não se importam em receber esse discurso do ódio, pois o 

sentimento já está banalizado, conforme Arendt. Assim, inexiste a repreensão dos meios de 

comunicação, abrindo caminho para a continuidade dessa prática. 

 E a força que a televisão possui é tamanha, que fez Steve Jobs se pronunciar, afirmando 

que: 

 

Quando somos jovens, olhamos para a televisão e pensamos: ‘Há uma 

conspiração’. As redes conspiram para nos tornar idiotas. Mas quando você 

fica um pouco mais velho, percebe que isso não é verdade. Os canais de 

televisão oferecem às pessoas exatamente o que elas querem. Esse é um 

pensamento muito mais deprimente. Conspirações são otimistas! Nelas, você 

pode ao menos atirar nos miseráveis! Podemos ter uma revolução! Mas as 

redes de televisão realmente oferecem às pessoas aquilo que elas querem. Essa 

é a verdade. 336 

 

                                                           
336 JOHNSON, Clay A. A dieta da informação. São Paulo: Novatec, 2012. p. 15. 
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 A televisão oferece aquilo que as pessoas querem receber. Se a intolerância e o ódio são 

propagados pelos meios de comunicação concentrados, ressignificando sua natureza, é porque, 

no outro lado, encontram um receptor ávido por receber intolerância.  

 Os indivíduos não querem mais pensar. Decidiram entregar-se ao totalitarismo da 

televisão por comodismo. Roger Ailes, presidente da Fox News, alertou: 

 

Por duzentos anos a primeira página dos jornais dominou o pensamento 

público. Nos últimos vinte anos esse cenário se alterou. Atualmente, as 

pessoas assistem a amis noticiários na televisão do que leem jornais, do que 

ouvem rádio, do que leem ou reúnem qualquer outra forma de comunicação. 

O motivo: as pessoas são preguiçosas. Com a televisão, você apenas senta-

assiste-ouve. O ato de pensar é feito por você. 337  

 

 Vive-se, portanto, uma era após o surgimento da televisão, em que o ser humano não 

possui mais o senso crítico de refletir acerca daquilo que lhe é entregue. Os valores passados 

pela televisão, mentiras ou meias verdades tornam-se verdades para seus telespectadores. Ralph 

Keyes afirma: 

 

O surgimento da pós-veracidade está ligado inextricavelmente ao surgimento 

da televisão. Seus expectadores são inundados, desde a primeira infância, 

pelas mentiras, meias verdades e totais enganações desse meio. A televisão é 

seu principal companheiro (no sentido de que passam mais tempo em sua 

companhia do que fazem com qualquer ser humano vivo). Sendo assim, é 

difícil para os telespectadores evitarem absorver os valores que vem aí 

modelados. 338 

  

 Está-se a falar da era da pós-verdade, que, pelo fato de se qualificar como a total falta 

de senso crítico do indivíduo, no sentido de aceitar a informação verídica ou não, em razão de 

compatibilização de seus interesses pessoais, a mídia concentrada, por intermédio de seus altos 

índices de audiência, distorcem fatos, que são recebidos sem questionamentos, passando, então, 

a ressignificar realidades.  

 Lucas Borges de Carvalho desenvolve interessante pensamento, afirmando que uma 

solução para a ressignificação dos discursos é a gradação de seus teores ou exigir a neutralidade 

do Estado ou do meio de comunicação: 

 

Em um nível mais abstrato, a questão do valor expressivo nos remete à relação 

entre o Estado e o pluralismo político. Ou seja: as instituições e os agentes 

                                                           
337 Ibid., p. 47. 
338 KEYES, Ralph. A era da pós verdade: desonestidade e enganação na vida contemporânea. 

Petrópolis: Vozes, 2018. p. 173 
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estatais devem permanecer neutros em relação ao conteúdo dos discursos que 

expressão aos cidadãos ou, em sentido contrário, podem avaliar o conteúdo, 

com o fim de estabelecer algum tipo de gradação ou de categorias de 

discursos, definindo quais merecem um grau mais elevado de proteção e quais 

podem ser objeto de restrição ou, até mesmo, de supressão da esfera pública? 

E, se adotada a segunda alternativa, quais critérios devem ser utilizado para 

avaliar o valor expressivo e estabelecer as categorias de proteção dos 

discursos? 339 

 

 Carvalho direciona a possibilidade de regulação de discurso, mas prevê a sua 

problemática. O que se extrai de seus ensinamentos, contudo, é a necessidade dessa regulação, 

por se apresentar evidente a manipulação dos conteúdos pelos meios de comunicação, 

resinificando a realidade apresentada. 

 A televisão, mais especificamente em sede de seu conteúdo jornalístico, detém a função 

de proporcionar pontos de vista sobre a sociedade, sugerindo respostas aos problemas sociais. 

A televisão participa do processo de modificação social. Sousa afirma: 

 

[...] podemos intuir que a comunicação jornalística é um elemento importante 

na organização da vida quotidiana. De alguma forma, as notícias, entre 

múltiplas outras funções, participam na definição de uma noção partilhada do 

que é atual e importante e do que não o é, proporcionam pontos de vista sobre 

a realidade, possibilitam gratificações pelo seu consumo, podem gerar 

conhecimento e também sugerir, direta ou indiretamente, respostas para os 

problemas que quotidianamente os cidadãos enfrentam. As notícias, ao 

surgirem no tecido social por ação dos meios jornalísticos, participam da 

realidade social existente, configuram referentes coletivos e geram 

determinados processos modificadores dessa mesma realidade. 340 

 

 Existe, portanto, um nefasto mecanismo que permite a Rede Globo e a Record TV 

ressignificarem o discurso do ódio, ao entregarem, por meio de seus programas, os conteúdos 

em comento, mas que, pela acriticidade social, massificação social e a banalização do mal, tais 

informes são facilmente entendidos equivocadamente como um puro exercício da liberdade de 

expressão. 

  

  

 

 

 

 

                                                           
339 CARVALHO, Lucas Borges de. Censura e Liberdade de Expressão no Brasil. Lumen Juris: Rio de 

Janeiro, 2016. p. 135. 
340 SOUSA, Jorge Pedro. Teorias da Notícia e do Jornalismo. Chapecó: Argos, 2002. p. 119. 
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CONCLUSÃO 

  

 A problemática apresentada surgiu de inquietudes advindas rotineiramente quando da 

percepção de manipulação das informações que os meios de comunicação promovem, em 

especial, no Brasil. 

 Não é difícil a compreensão de que a mídia, mais especificamente a televisão, direciona 

as suas falas no sentido de satisfazer determinados interesses, que podem transitar desde o viés 

ideológico até interesses políticos e econômicos. 

 Os dois maiores meios de comunicação televisivos brasileiros, apontamento este feito 

por intermédio de números de retransmissoras, abrangência nacional e índices de audiência são 

a Rede Globo de Televisão e a Record TV.  

 Por meio de um recorte metodológico, e na tentativa de entender esse fenômeno, foram 

eleitas as duas emissoras acima citadas, por compreender que representam as duas maiores 

concentrações econômicas do setor. 

 Desta feita, surgiu a hipótese de que os índices de audiência se revelam como um 

parâmetro para demonstrar que a concentração econômica dos meios de comunicação não 

apenas relativiza o sentido constitucional da liberdade de expressão, como colabora ou alimenta 

a ressignificação do discurso do ódio, veiculando matérias jornalísticas que afetam minorias. 

 Então, surgiu a dúvida sobre se as matérias veiculadas pelas retransmissoras de massa, 

sendo objeto as minorias religiosas, conformam-se ou não, sobre a plataforma constitucional da 

liberdade de expressão. 

 De antemão, a eleição pelas minorias religiosas para a investigação da propagação de 

discurso do ódio (ou não) pela grande mídia se deu porque os primeiros movimentos sobre a 

construção de uma ideia de tolerância se originaram devido aos conflitos da religião, mais 

precisamente, com a passagem de seu universalismo provocada pela Reforma Protestante. 

 O meio televisivo, bem como os meios de comunicação em geral, está introjetado na 

disputa de poder, buscando a predominância de mercado, alcance e convencimento. É certo que 

esse direcionamento de informação se dá por razões mercadológicas e econômicas, estando 

atrelado à conquista de audiência. 

 Também são instrumentos de disputa de poder, servindo como propagadores de 

ideologias e de interesses, tanto por parte Estado como daqueles que possam lhe deter. 

 O ciclo se completa, pois, quanto maior audiência, maior poder e verbas publicitárias. 

Por outro lado, quanto maior poder e verbas publicitárias, maior audiência e abrangência 

geográfica.  
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 A concentração econômica é uma forma estrutural que, se observada nos agentes 

econômicos, possibilitam a distorção da concorrência e práticas anticoncorrenciais. Esta 

composição, que se difere da simples posição dominante de mercado, ocasiona o exercício do 

Poder Econômico e seus desdobramentos. 

 Um Estado que permite práticas anticoncorrenciais não privilegia a economia, a justiça 

social e a igualdade. No espectro das comunicações sociais, essa relação também deve ser 

promovida. 

 A Rede Globo e a Record TV, ao possuírem os dois maiores e discrepantes índices de 

audiência do país, com quase 100% (cem por cento) de abrangência geográfica, exercem um 

poder que prejudica a concorrência existente no setor. 

 Com um maior alcance, o conteúdo desses meios produz maior efeito e influência, que, 

além de exercerem um poder de manipulação, são favorecidas com um maior montante de 

verbas publicitárias. 

 O índice de audiência é um fator de construção de uma classificação de concentração 

econômica nos meios de comunicação social pois quanto mais assistida, a mídia se monopoliza.  

 Tanto é que, no Brasil, duas propostas regulatórias estão em trâmite no Poder 

Legislativo Federal, que são os Projetos de Lei nº 4026/2004 e nº 6667/2009, ambos 

direcionados a regulamentar a Constituição Federal, em sede de seu artigo 220, impondo limites 

à propriedade dos meios de comunicação e à audiência, no sentido de combater o monopólio 

no setor. 

 Os limites que buscam os citados projetos de lei já são realidade em países como os 

Estados Unidos, onde uma única empresa de comunicação não pode ter mais que 39% da 

audiência da população em território nacional. 

 Assim, a concentração econômica nos meios de comunicação permite-lhes um poder 

estrondoso, visto seu alcance, que permite a prática de convencimento e construção de uma 

realidade que nem sempre é correspondente com a verdade. 

 Tanto é que Ralph Keyes afirmou que escolher o que contar é, na maioria das vezes, 

uma questão de conveniência. E a escolha se dá, como aqui afirmado, por questões econômicas 

ou ideológicas. 

 Outro fator que pode corroborar com a manipulação da informação ou enviesamento de 

conteúdo é a questão da previsão constitucional da concessão pública do serviço de 

comunicação. 
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 A concessão desses serviços possui uma forte influência política na escolha do agente 

beneficiado. A renovação da concessão, ainda que feita por critérios jurídicos, também sofre a 

pressão política. 

 O Estado detém o serviço e o entrega a quem lhe interessar. Não e demasiado afirmar 

que existe, no Brasil, um monopólio da informação que representa um mecanismo eficaz de 

ressignificação da realidade. 

 Tanto é que o regime militar, controlando e concentrando a informação, usou a mídia 

como instrumento de convencimento. Getúlio Vargas utilizou o mesmo artifício. 

 Contudo, o exemplo máximo é o de Adolf Hitler, que usou dos meios de comunicação 

para convencer o povo alemão sobre seus ideais, a força do Estado Alemão e promover 

discriminação sobre judeus, principalmente. 

 Não há como negar a relação existente entre meios de comunicação concentrados e o 

enviesamento e convencimento das massas. 

 A questão se choca com a discussão acerca dos limites da liberdade de expressão. Será 

que todo o discurso e conteúdo da mídia concentrada estão protegidos pelo manto desse direito 

fundamental? 

 Há de se salientar que nenhum direito é absoluto. E em se tratando de liberdades, essa 

máxima também é válida. 

 A liberdade de expressão representa a garantia da livre manifestação de ideias sem que 

haja a coação do Estado ou de terceiros no exercício deste direito fundamental. É a base da 

concretização da autonomia humana e da democracia. 

 Mas, como já dito e já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, essa liberdade não é 

absoluta, conforme, principalmente, o julgamento do caso Ellwanger, por intermédio do Habeas 

Corpus n° 82.424. 

 Nota-se que, no Brasil, o sistema de proteção da liberdade de expressão, ainda que se 

tenha uma jurisprudência flutuante do STF, se aproxima do europeu, relativizando e proibindo 

teorias como a revisionista. 

 É que, com base na Constituição Federal de 1988, existe limitação à liberdade de 

expressão quando da colisão com outros direitos fundamentais, tais quais a intimidade, imagem 

e honra. O discurso do ódio também é um limitador desta liberdade.  

 Entende-se que o discurso do ódio é a fala que segrega determinada minoria. É a 

propagação de ideias odiosas no sentido de retirar um grupo vulnerável do debate democrático. 

 A colheita de reportagens dos sites G1 e R7, que representam a linha editorial da Rede 

Globo e Record TV, entre os anos de 2016 e 2018, mostraram que ambas direcionam 
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reportagens no sentido de causar efeitos excludentes contra minorias religiosas de denominação 

evangélicas. 

 Novamente, é importante salientar que a eleição pelos evangélicos se deu porque as duas 

emissoras objeto do trabalho emitem notícias referentes a este determinado grupo. Assim, a 

análise se apresenta potencialmente imparcial e proporcional.  

 Por essa razão, por meio de uma ressignificação por parte da grande mídia televisiva, 

essa imprensa concentrada, ao se ver amparada pelo fator índice de audiência, reconstrói 

significados, impondo ao seu discurso agressivo e segregador uma roupagem legitimante dessa 

fala como liberdade de expressão.  

 A ressignificação está presente quando da legitimação do discurso do ódio, por meio de 

sua distorção, pois assim o camufla pela proteção da liberdade de expressão. 

 Tato é que existem dois tipos de discurso do ódio, formal e o material. O primeiro se 

apresenta claro e evidente. Já o segundo não apresenta forma de discurso do ódio, mas seu 

conteúdo dissemina ódio e violência. 

 Os meios de comunicação concentrados estudados externalizam o ódio por intermédio 

de discurso do ódio material ou substancial. Protegidos pela sombra da liberdade de expressão, 

direcionam seus discursos contra determinadas minorias, segregando-as do debate democrático. 

 Evidentemente, com esta postura, a mídia concentrada desrespeita a Constituição 

Federal, mais precisamente, os princípios elencados no seu artigo 221. 

 Via poder simbólico, que é a dominação das massas sem a imposição de violência real, 

existe, por parte da mídia concentrada, a ressignificação da realidade e, consequentemente, do 

discurso do ódio. 

 Mesmo que se entenda que os meios de comunicação concentrados não promovem 

discurso do ódio implícito, ou seja, não procedem a ressignificação, é importante pensar sobre 

a potencialidade de sua propagação, pois os índices de audiência conjugados com o discurso 

intolerante geram violência. É a liberdade de expressão gerando e propagando o ódio.  

 Um ponto que se deve esclarecer é a questão da massificação da sociedade, pois é 

elemento que se conjuga na possibilidade desta ressignificação. A sociedade de massa é mais 

predisposta ao convencimento.  

 O homem contemporâneo não possui mais tempo para refletir, pois foi incluído em um 

ambiente que lhe toma seu tempo. Trabalha 8 horas por dia, se transporta por mais 4 horas e, 

ao chegar em casa, não tem condições para pensar ou refletir, aceitando tudo que lhe é imposto 

pela televisão. 
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 E como os meios de comunicação concentrados atingem a maioria dessa população 

cansada e alienada, direcionam seus conteúdos com a finalidade de criar uma nova realidade. 

Este também representa o modus operandi da ressignificação do discurso do ódio. 

 E, perante esta dicotomia, representada pela ressignificação, apresenta-se como razoável 

a regulação da concentração econômica dos meios de comunicação no sentido de se evitar a 

disseminação indiscriminada de discurso do ódio camuflado de liberdade de expressão, para 

que a própria democracia seja concretizada, dando vozes aos excluídos, ainda que por meio da 

parcial retirada das vozes de quem concentra a informação. 

 Por derradeiro, conclui-se que, por intermédio de uma análise fenomenológica 

hermenêutica, visando à análise dos fatores que se colocam atrás do objeto observado, entende-

se que os meios de comunicação brasileiros concentrados economicamente, pelos motivos já 

especificados e disseminam discurso do ódio contra determinadas minorias. 

 Contudo, a questão que se enxerga é a de que esse discurso do ódio não é evidente, 

tampouco declarado. Existe um mecanismo de direcionamento de discurso que permite a esses 

meios comunicativos a disseminação do ódio convencendo as massas que apenas estão 

exercendo a liberdade de expressão. 

 Esse subterfúgio omissivo promove uma imunidade informal aos meios de 

comunicação, pois, por meio dessa prática, desrespeitam, ainda que de forma velada, a vigente 

Constituição da República Federativa do Brasil. 
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