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PreFácio

Sistemas democráticos, no mundo inteiro, parecem sofrer uma espécie de 
ameaça interna. Parte dos princípios capazes de manter em bom funcionamen-
to a democracia não estão, e nem precisam estar, explicitamente enunciados 
nos textos das constituições. Não precisam estar explícitos porque nenhuma 
constituição faz sentido ou pode satisfazer às suas reinvindicações de normati-
vidade sem pressupô-los como dados, ou como um espécie de consenso sobre-
posto no sentido de Rawls, ou como um ethos capaz de se colocar acima das 
doutrinas compreensivas e das idiossincrasias de cada uma das cosmovisões 
que parecem competir pela primazia nas sociedades contemporâneas.

O princípio de que devemos nos submeter aos resultados de processos 
eleitorais é um deles. O princípio de que as leis que nós promulgamos preci-
sam ser obedecidas é outro. Mas pouco se fala de outro princípio que vai além 
da exigência de obediência ao direito ou de que o poder deve ser acessível por 
vias democráticas: o denominado princípio da oposição leal. Nenhuma vitória 
política circunstancial, em defesa de interesses particulares, deve ser tida como 
definitiva, e nenhum adversário político deve ser tido como eliminável, des-
trutível, nocauteável. A política das democracias estabelecidas não deve buscar 
à eliminação do seu ingrediente fundamental, que é o pluralismo e o igual 
respeito pelas diferentes forças políticas necessárias para que a democracia 
emerja. Como sustenta Rawls, sociedades democráticas ou já são pluralistas 
ou inevitavelmente acabam se transformando em pluralistas. Onde há liber-
dade, diferentes concepções de bem e diferentes doutrinas compreensivas são 
capazes de conviver, são capazes de aceitar princípios fundamentais de justiça 
necessários para oferecer uma estrutura básica que se situe acima de nossas 
divergências. Um ethos de respeito ao direito e de respeito ao próximo, na 
qualidade de cidadão igualmente livre e merecedor de consideração pela comu-
nidade, é um pressuposto de existência da democracia e da própria liberdade.

Mas o tempo em que vivemos testemunha o renascimento de uma polí-
tica construída ao redor de identidades forjadas no ressentimento, no ódio, 
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na segregação, no nacionalismo extremo e na deturpação indevida do sen-
timento religioso. Mitos precisam ser construídos no sentido de criar uma 
legitimação carismática o suficiente para levar à ação sem reflexão. E a única 
maneira de obter esse tipo de renúncia à razoabilidade prática é a desconstru-
ção dos princípios sobre os quais falávamos no parágrafo anterior. É preciso 
destruir a democracia por dentro, deslegitimar o processo legislativo como 
forma prioritária de produção do direito, enfraquecer os espaços de delibe-
ração, como partidos políticos, instituições, conselhos. É preciso colocar as 
instituições contra os seus propósitos, tornando-as ocas e carentes de razão de 
ser. Alguns exemplos aparentemente paradoxais são no fundo uma expressão 
familiar dessa tragédia anunciada. No Brasil dos últimos meses, predominou 
a estratégia de negação explícita dos princípios que fazem as nossas institui-
ções democráticas valiosas: criacionistas são alçados à condição de cientistas; 
estudos empíricos sobre temas como aquecimento global, diminuição da área 
florestal, aumento da violência policial, disseminação de doenças, prevenção 
da natalidade etc. são substituídos por crenças ou por uma visão punitivista 
e moralista da sociedade. A racionalidade se transforma em doxa, e qualquer 
opinião irresponsável reivindica para si o direito de ser erigida. É um tempo 
de relativismo seletivo. É tempo em que maiorias são relativistas quando tra-
tamos de avanços da ciência, da moral ou da filosofia, mas fundamentalistas 
quando tratamos da religião ou dos costumes.

Embora seja controverso, entendo que a confusão entre liberdade de expres-
são e liberdade para o discurso de ódio é um facilitador desse tipo de discurso. 
Mesmo dentro da tradição liberal, há quem argumente que existe um direito 
a realizar discursos de ódio porque qualquer restrição fundada no conteúdo à 
liberdade de expressão ou imposição de um dever de reparar danos causados 
por meio do discurso é viciada por não tratar o autor do discurso de ódio com 
igual consideração e respeito. Mesmo um dos mais sofisticados autores liberais 
do nosso tempo, Ronald Dworkin, parece sustentar essa posição. Mas a obra que 
o autor tem em mãos oferece um contraponto. João Victor Nascimento Martins 
identifica uma contradição nessa interpretação, na medida em que as bases so-
ciais do autorrespeito são destruídas sempre que o discurso de ódio tem êxito em 
suas pretensões. Na medida em que esse tipo de discurso visa modificar a esfera 
pública, tornando-a não liberal e inviabilizando o reconhecimento do grupo es-
tigmatizado como livre e igual, isto é, na medida em que o propósito do discurso 
de ódio é retirar do grupo hostilizado o mesmo direito que o autor do discurso 
reivindica para si, é no mínimo controverso e no máximo incoerente fundamen-
tar esse direito ao hate speech no princípio do igual respeito e consideração.

Embora não possamos aqui avaliar se essa réplica ao discurso de ódio e 
essa pretensão de fundar a sua proibição na própria tradição liberal são exi-
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tosas, parece inequívoca e clara a relevância do tema e a necessidade de um 
aprofundamento na questão. E o trabalho que o leitor tem em mãos não foge 
dessa responsabilidade. Talvez esse seja o primeiro trabalho, no Brasil, sobre 
um tipo especial de discurso de ódio, o partidismo ou o discurso odioso na 
política. É um tipo de discurso de ódio que visa a destruição de um certo parti-
do ou das condições sociais para que certas ideias sejam livremente difundidas 
em uma comunidade política. Ao colocar em xeque os partidos, e utilizar a 
filiação moral a certas ideias políticas como causa para o ódio e o discurso 
voltado à sua institucionalização, o partidismo se apresenta como um perigo-
so agente de destruição daqueles princípios fundamentais necessários para a 
emergência de uma sociedade democrática.

O trabalho que o leitor tem em mãos analisa a questão em profundidade, 
com elegância, fluência e um estilo convidativo. Bem escrito e argumentativo, 
o trabalho enfrenta os temas com desenvoltura, sem perder-se em desfiles de 
erudição ou em discussões colaterais. O leitor tem em mãos uma importante 
contribuição para aqueles que ainda acreditam que as ideias filosóficas têm 
um papel importante a desempenhar na defesa da democracia, em tempos em 
que ela está tão vulnerável. 

Belo Horizonte, janeiro de 2020.

THOMAS BUSTAMANTE
Professor de Filosofia do Direito da Universidade Federal de Minas Gerais


