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Para compreender onda de fundamentalismo e crimes de ódio, que se
espalha por países como EUA e Brasil, é indispensável examinar papel
de certos programas de TV

Divulgação

O crescimento dos crimes de ódio é um

fenômeno global. Sustentada por

preconceitos e por valores fundamentalistas,

temos observado uma onda de violência

desmedida em diversos lugares do planeta,

exatamente no momento em que explodem

os meios de comunicação, o que, em tese,

deveria garantir maior acesso à informação.

O ataque a igrejas das comunidades negras

nos Estados Unidos, o espancamento de

casais homoafetivos nas metrópoles brasileiras ou, simplesmente, de pessoas que se

More na Zona Oeste do Rio
Apartamentos de 69m² a 184m². Com o Padrão de Qualidade Gafisa!

Meu Pedacinho de Chão: o 'remake' da

novela foi bastante criticado

https://disqus.com/by/luciafatimalimadefarias/
https://www.assinaja.com/fis/?Oferta_Id=25674&Site_txt=EDITORIAL&Origem_txt=VITRINE&Formato_txt=VITRINE&Banner_txt=VITRINE&Versao_txt=VITRINE
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/as-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html#comment-2115528346
http://mercadoconfianca.com.br/CartaCapital.asp?Site_txt=EDITORIAL&Origem_txt=VITRINE&Formato_txt=VITRINE&Banner_txt=VITRINE&Versao_txt=VITRINE
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/as-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html#comment-2114861341
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/as-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html#comment-2114468013
https://disqus.com/by/luizafonsovieira/
http://www.cartacapital.com.br/
http://cartacapital.com.br/sociedade/pedrada-porrada-e-tiro-charleston-e-tambem-aqui-3143.html
https://disqus.com/by/tomentindofalomesmo/
https://disqus.com/home/forums/cartacapital/
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/as-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html#comment-2114861341
https://disqus.com/by/luizafonsovieira/
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras
http://mercadoconfianca.com.br/CartaEscola.asp?Site_txt=EDITORIAL&Origem_txt=VITRINE&Formato_txt=VITRINE&Banner_txt=VITRINE&Versao_txt=VITRINE
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/as-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html#comment-2114910163
https://disqus.com/by/SoyAmericaLatina/
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/as-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html#comment-2115287997
https://disqus.com/by/ademar_amancio/
http://mercadoconfianca.com.br/CartaCapital.asp?Site_txt=EDITORIAL&Origem_txt=VITRINE&Formato_txt=VITRINE&Banner_txt=VITRINE&Versao_txt=VITRINE
https://www.assinaja.com/fis/?Oferta_Id=25692&Site_txt=EDITORIAL&Origem_txt=VITRINE&Formato_txt=VITRINE&Banner_txt=VITRINE&Versao_txt=VITRINE
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/as-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html#comment-2115287997
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/as-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html#comment-2119166039
https://disqus.com/by/joshuablackrock/
https://disqus.com/by/disqus_NWc1F2h8Df/
https://disqus.com/by/joshuablackrock/
https://disqus.com/by/joshuablackrock/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.cartacapital.com.br%2Fblogs%2Foutras-palavras%2Fas-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html&text=As%20m%C3%A1quinas%20de%20vender%20intoler%C3%A2ncia%20e%20preconceito&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.cartacapital.com.br%2Fblogs%2Foutras-palavras%2Fas-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html&via=cartacapital
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/as-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html#comment-2115528346
https://disqus.com/by/joshuablackrock/
http://mercadoconfianca.com.br/CartaEscola.asp?Site_txt=EDITORIAL&Origem_txt=VITRINE&Formato_txt=VITRINE&Banner_txt=VITRINE&Versao_txt=VITRINE
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/as-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html#comment-2115229921
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/as-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html#comment-2114468013
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/as-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html#comment-2119166039
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/as-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html#comment-2115229921
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/as-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html#comment-2114910163
http://cartacapital.com.br/sociedade/homens-sofrem-mais-agressoes-a-medida-que-se-declaram-homossexuais-670.html
http://mercadoconfianca.com.br/CartaCapital.asp?Site_txt=EDITORIAL&Origem_txt=VITRINE&Formato_txt=VITRINE&Banner_txt=VITRINE&Versao_txt=VITRINE
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.cartacapital.com.br%2Fblogs%2Foutras-palavras%2Fas-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html
http://cartacapital.com.br/sociedade/monitoramento-em-massa-para-combater-crimes-de-odio-gera-polemica-1118.html
https://disqus.com/home/inbox/
https://disqus.com/by/tomentindofalomesmo/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B71A0lyudVaf6MpeyfIvHpIAJ0vmTrAYAAAAQASDql4cfOABY6u35hcYBYM3A54CcA7IBF3d3dy5jYXJ0YWNhcGl0YWwuY29tLmJyugEJZ2ZwX2ltYWdlyAED2gFvaHR0cDovL3d3dy5jYXJ0YWNhcGl0YWwuY29tLmJyL2Jsb2dzL291dHJhcy1wYWxhdnJhcy9hcy1tYXF1aW5hcy1kZS12ZW5kZXItaW50b2xlcmFuY2lhLWUtcHJlY29uY2VpdG8tNDgyMy5odG1sqQIvjRdbf--UPsACAuACAOoCGy8xNDE0Nzg1MC9SZXRhbmd1bG9Ob3RpY2lhc_gChNIegAMBkAOcBJgDnASoAwHIA5kE4AQBkAYBoAYU2AcB&num=0&cid=5GhvpfQGINK3NM5kvUr1KIBi&sig=AOD64_3DADOGk-c5XFsATMFtafcriq3eBg&client=ca-pub-7917305155315428&adurl=http://www.outraspalavras.net/outroslivros/categoria-produto/parceria-especial-outras-palavras-desconto/n-1-parceria-especial-outras-palavras-desconto/&nm=1
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Bx2C3lyudVab6MpeyfIvHpIAJ-o-61QYAAAAQASDql4cfOABY2q7fqu4BYM3A54CcA7IBF3d3dy5jYXJ0YWNhcGl0YWwuY29tLmJyugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEC2gFvaHR0cDovL3d3dy5jYXJ0YWNhcGl0YWwuY29tLmJyL2Jsb2dzL291dHJhcy1wYWxhdnJhcy9hcy1tYXF1aW5hcy1kZS12ZW5kZXItaW50b2xlcmFuY2lhLWUtcHJlY29uY2VpdG8tNDgyMy5odG1sqQIvjRdbf--UPsACAuACAOoCGC8xNDE0Nzg1MC9SZXRhbmd1bG9NZW5vcvgChNIekAOcBJgDnASoAwHIA5kE0ASQTuAEAZAGAaAGFNgHAQ&num=0&cid=5Gh4tCGnHJiOe7yrhOK3FPW0&sig=AOD64_1JKWYz0910Fg7LEKggAFRbwdihDg&client=ca-pub-7917305155315428&adurl=http://www.mercadoconfianca.com.br/cartacapital.asp%3FSite_txt%3DEDITORIAL%26Origem_txt%3DCARTA%26Formato_txt%3D290x90
https://disqus.com/by/ademar_amancio/
http://mercadoconfianca.com.br/CartaEscola.asp?Site_txt=EDITORIAL&Origem_txt=VITRINE&Formato_txt=VITRINE&Banner_txt=VITRINE&Versao_txt=VITRINE
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/as-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html#comment-2114387384
https://disqus.com/by/luciafatimalimadefarias/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BAavslyudVaP6MpeyfIvHpIAJ-o-61QYAAAAQASDql4cfOABYgtffqu4BYM3A54CcA7IBF3d3dy5jYXJ0YWNhcGl0YWwuY29tLmJyugEJZ2ZwX2ltYWdlyAED2gFvaHR0cDovL3d3dy5jYXJ0YWNhcGl0YWwuY29tLmJyL2Jsb2dzL291dHJhcy1wYWxhdnJhcy9hcy1tYXF1aW5hcy1kZS12ZW5kZXItaW50b2xlcmFuY2lhLWUtcHJlY29uY2VpdG8tNDgyMy5odG1sqQIvjRdbf--UPsACAuACAOoCEy8xNDE0Nzg1MC9DYWJlY2FsaG_4AoTSHpADnASYA5wEqAMByAOZBNAEkE7gBAGQBgGgBhTYBwE&num=0&cid=5Gg2DGWMcxjYoq4KtQWvfJIf&sig=AOD64_3bYTn-fkohIQ0qrh7456SxOOsQaw&client=ca-pub-7917305155315428&adurl=http://www.mercadoconfianca.com.br/cartacapital.asp%3FSite_txt%3DEDITORIAL%26Origem_txt%3DCARTA%26Formato_txt%3D728x90
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/as-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html#comment-2114910163
https://disqus.com/by/disqus_NWc1F2h8Df/
https://disqus.com/by/SoyAmericaLatina/
http://mercadoconfianca.com.br/CartaCapital.asp?Site_txt=EDITORIAL&Origem_txt=VITRINE&Formato_txt=VITRINE&Banner_txt=VITRINE&Versao_txt=VITRINE


08/07/2015 As máquinas de vender intolerância e preconceito — CartaCapital

http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/as-maquinas-de-vender-intolerancia-e-preconceito-4823.html 2/4

acredita serem homoafetivos (como num caso recente onde pai e filho foram espancados por

simples manifestação de carinho), o incêndio criminoso de mesquitas na França, o massacre

diário de palestinos pelo governo de Israel, são apenas alguns exemplos de aberrações que

vivenciamos todos os dias.

Pior do que isto, o simples ato de ser levantada opinião contrária à dos ofensores ou dos

grandes meios de comunicação também acaba resultando em ameaças, perseguições e

agressões. A internet, que deveria ser o caminho da disseminação das informações

transformadoras, tem sido canal de propaganda da violência moral, da étnica, da sexual e da

simbólica.

Se durante o Iluminismo a luta por liberdade de imprensa e de opinião resultou numa conquista

sem precedentes para a humanidade, criando os alicerces para a derrubada de impérios

absolutistas, no mundo contemporâneo, na maior parte das vezes, os meios de comunicação

não oferecem suporte à democratização da sociedade. Infelizmente, não são raros os

exemplos nos quais a mídia de massa funciona como elemento de fomento a ódios,

preconceitos e violência desmedida, como no caso do nazismo, do fascismo, e da

islamofobia instaurada depois de 11 de setembro.

Os meios de comunicação, especialmente os canais de televisão, cumprem um papel

decisivo no fomento ao preconceito, especialmente através da construção de arquétipos, de

personagens onde o oprimido é sempre objeto de piadas. Portanto, os grandes meios de

comunicação, dominados por oligopólios e grupos conservadores, também são o ponto de

partida para vários crimes de ódio.

Num evento pré-campanha eleitoral em 2014, a novela Meu Pedacinho de Chão, da Rede

Globo de televisão, direcionada a um público infanto-juvenil, com primoroso trabalho estético e

com rara qualidade de direção e interpretação, mesmo com sua projeção atemporal,

apresentou todos os personagens negros como empregados, criticou o direito de voto dado

aos analfabetos, uma conquista democrática de 1988, sem questionar a origem do problema,

transformando trabalhadores analfabetos em pessoas desinteressadas na aprendizagem e

converteu o Coronel, vilão da história, em herói redimido, num gritante retrocesso em relação

ao roteiro da novela original, que foi construída sobre o alicerce da crítica social.

O que era para ser uma obra de arte, nos momentos citados foi palco para a disseminação de

preconceitos de forma subliminar, e reforço para a campanha de ódio contra formas de pensar

democráticas que é exercitado no dia a dia pelos telejornais da emissora. Por sinal, as
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novelas da Rede Globo, com raras exceções, sempre foram instrumentos de construção de

arquétipos destinados ao controle dos avanços sociais. Vejam o exemplo “do bom e do mau

sem-terra” no péssimo roteiro da reprisada novela O Rei do Gado, uma “obra-prima do

preconceito”.

E aqui nem falo de uma recente novela das 18 horas (Buggy Uggy) ambientada na década de

setenta, que tinha um militar moralista como “pai de família exemplar”, e não fez qualquer

referência aos crimes praticados durante a “ditadura verde oliva” exercitados na mesma

época. Também nem falo da reiterada imposição da “ditadura da maternidade” pelas novelas

como única forma concreta de realização feminina. Normalmente as personagens que não

sonham em ser mães são apresentadas como vilãs ou satirizadas, em síntese: mais uma

forma de preconceito propagandeado.

Nesses folhetins televisivos vemos a construção de “bons políticos” que pregam discursos de

um moralismo lamentável, enquanto passam o tempo todo convivendo de forma pacífica com

seus parceiros e “bons correligionários”: latifundiários, grandes empresários, jornalistas com

condutas duvidosas e famílias tradicionais. Ou seja, “nas novelas globais, o bom político é

sempre aquele que defende o ideário e os interesses da emissora, mesmo que estes estejam

em conflitos com o avanço da democracia”.

No ano de 2011, os canais da Discovery divulgaram um interessante documentário sobre o

“perfilhamento racial” nos Estados Unidos e a forma como a polícia, mesmo em Illinois, reduto

eleitoral de Barack Obama, continua prendendo pessoas de forma indiscriminada e sem

justificativa com base em elementos étnicos, muitos dos quais terminam na morte dos

acusados, sempre negros, pela ação policial.

Em algumas situações observamos a autovitimização do opressor como instrumento de

pregação do preconceito e de perpetuação do poder dominante, como nos discursos

inflamados de brancos contra as políticas de cotas e de ação afirmativa, ou a patética conduta

de alguns parlamentares e religiosos brasileiros defendendo o “orgulho hétero”, num claro ato

de homofobia.

Aliás, enquanto o direito civil caminhou durante milhares de anos, desde a sua matriz romano-

germânica, para reconhecer que não existe direito “de família”, mas “de famílias”, em suas

diversas formas, observamos a lamentável tentativa de retrocesso, com a tramitação no

Congresso Nacional brasileiro, do projeto de lei do Estatuto da Família, mais um arremedo de

fundamentalismo, sexismo e homofobia.
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O uso de símbolos opressivos ainda é pouco enfrentado na sociedade brasileira, mesmo que

a violência simbólica seja criminalizada na “Lei Maria da Penha”. Este tipo de violência ainda

é visto por determinados setores da sociedade como não violência, como algo que afeta

apenas a subjetividade das vítimas. Assim, a violência simbólica segue servindo como ponte

para diversos tipos de preconceitos, ou como porta de passagem para a violência física sem

nenhum tipo de controle.

Portanto, se formos buscar a fonte da disseminação inconsequente dos crimes de ódio, não

poderemos deixar de questionar o papel dos meios de comunicação de massa, ou da ação

de alguns ocupantes de assentos nos Parlamentos. Enquanto aceitarmos de forma acrítica

que valores conservadores sejam impostos às nossas casas todos os dias pelo rádio,

televisão ou internet, ou que o presidente da Câmara vá ao púlpito do Congresso para ofender

minorias, ou negarmos a violência simbólica, ainda continuaremos convivendo com a chaga

do preconceito.
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