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RESUMO 

 

Analisa-se o direito à liberdade de expressão dentro de uma perspectiva cultural e 

constitucional, tendo em vista a falta de limites à expressão musical nos dias de hoje e 

levando-se em consideração a grande recorrência de conflitos entre valores constitucionais 

como a liberdade de expressão musical e a igualdade e a privacidade. Nesse sentido, realizar-

se-á, inicialmente, um breve histórico do direito à liberdade de expressão e dos direitos 

culturais entre os anos de 1945 e 1964. Em seguida, explicar-se-á como surgiu a ditadura 

militar no Brasil e como a música foi importante como uma forma de protesto contra a 

censura e o regime autoritário. Discorrer-se-á, também, a respeito da evolução nacional e 

internacional do direito à liberdade de expressão e dos direitos culturais, tendo em vista a 

promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil (1988) e os variados tratados 

internacionais firmados na área. Empós, analisar-se-ão as manifestações culturais na década 

de 1990, como fruto da redemocratização e da pluralidade cultural garantida pela CRFB/1988. 

Esclarecer-se-á, ainda, o que são os direitos fundamentais, bem como qual sua importância no 

ordenamento jurídico atual, e se explicará em que consiste a técnica da ponderação de valores 

e como ela é realizada diante de um conflito entre direitos fundamentais. Finalmente, 

averiguar-se-ão as consequências do surgimento de novos gêneros musicais e o impacto 

negativo que eles podem representar para determinados valores constitucionais, levando-se 

em consideração os conflitos solucionados pelos tribunais brasileiros nos últimos vinte anos. 

Conclui-se pela prevalência da liberdade de expressão, desde que a ofensa a direito 

fundamental não tenha sido tão grave. 

 

Palavras-chave: Liberdade de expressão musical. Igualdade e privacidade. Ponderação de 

valores. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

It is analyzed the right to freedom of expression within a cultural and constitutional 

perspective, considering the lack of limits on musical expression nowadays and taking into 

account the great recurrence of conflicts between constitutional values such as freedom of 

musical expression, equality and privacy. Hence, it will be held, initially, a brief history of the 

right to freedom of expression and cultural rights between the years 1945 and 1964. 

Afterwards, it will be explained as the military dictatorship in Brazil emerged and how music 

was an important form of protest against censorship and authoritarian regime. It will also be 

discussed over national and international development of the right to freedom of expression 

and cultural rights, regarding the enactment of the Constitution of the Federative Republic of 

Brazil (1988) and various international treaties signed in the area. Then, it will be analyzed 

the cultural events of the 1990s, as a result of redemocratization and cultural pluralism 

guaranteed by CFRB/1988. In addition, it will be clarified the essence of fundamental rights 

and the reason of their importance in the current legal system, and it will also be explained the 

weighting values technique and its performance in a conflict between fundamental rights. 

Finally, it will be ascertained the consequences of new musical genres emergence and the 

negative impact they may pose to certain constitutional values, taking into account the 

conflicts solved by brazilian courts in the last twenty years. It is concluded the prevalence of 

freedom of expression, provided that the offense to the fundamental law has not been 

extremely severe. 

 

Key-words: Freedom of musical expression. Equality and privacy. Weighting values. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O direito à liberdade de expressão consiste na faculdade que um sujeito tem de 

fornecer e receber informações, bem como de exprimir suas opiniões, ideias e anseios, seja 

através de um escrito, de uma arte (música, pintura, teatro) ou por outros meios.  

Após 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial e das atrocidades cometidas pelos 

nazistas contra os judeus, ciganos, homossexuais e outras minorias, observou-se uma grande 

necessidade de se garantir os direitos humanos. A Declaração Universal de Direitos Humanos 

(1948) foi a primeira a reconhecer a sua importância, de modo que se tornou a sua fonte 

primária no cenário internacional. 

Em que pese a DUDH tenha sido fundamental para a humanidade e seus valores 

essenciais, a maior parte dos Estados signatários não cumpriu seus preceitos. Dentre eles, o 

Brasil, que viveu um regime militar por 21 (vinte e um) anos (1964-1985), o qual ficou 

marcado pelo tolhimento de inúmeras liberdades individuais, dentre elas uma das mais 

nobres: a liberdade de expressão. 

Feitas tais considerações, o presente trabalho apresenta uma estrutura organizacional 

pautada em capítulos, desenvolvendo a temática por meio de uma pesquisa bibliográfica, 

doutrinária, jurisprudencial e de legislação. 

No capítulo um, procurar-se-á explicitar como os direitos humanos foram ferozmente 

desprestigiados, dentre eles os direitos culturais, classificados como direitos humanos de 

segunda dimensão. A música, por exemplo, tornou-se alvo de censura prévia por funcionários 

chamados “censores”, os quais analisavam suas letras e emitiam pareceres muitas vezes 

modificando-as ou adequando-as ao “bom gosto” do governo militar. Essa falta de liberdade 

de expressão na música impulsionou os compositores a criar letras, as quais, com seus 

recursos estilísticos, pudessem enganar os censores. E na arte de driblar a censura, vale 

ressaltar, o músico que mais se destacou foi Chico Buarque. 

A MPB (Música Popular Brasileira) é considerada até hoje um marco da luta contra a 

ditadura: nomes como Chico Buarque, Geraldo Vandré, Caetano Veloso e Milton 

Nascimento, dentre outros, foram essenciais para o desenvolvimento da música brasileira 

como uma arte politizada. O rock e o samba também tiveram sua importância, porém, a MPB 

foi o estilo musical que mais se destacou nos anos de repressão. 

No capítulo dois, serão abordados alguns tratados internacionais que versaram sobre 

os direitos culturais como um todo (música, teatro, cinema, expressão linguística, etc.). Isto 
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porque, com o fim de grande parte das ditaduras que tomaram conta da América Latina, aos 

direitos humanos finalmente foi dada a sua devida importância. Dentre os tratados 

internacionais ratificados pelo Brasil, vale dizer, alguns dos que mais se destacaram foram a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 

Políticos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto 

de São José da Costa Rica. 

No Brasil, os direitos humanos finalmente foram legitimados com a promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil (1988), a qual destinou um capítulo somente 

para os direitos e garantias fundamentais, bem como uma seção para os direitos culturais, 

estes espécies do gênero direitos humanos. Infelizmente, muitos dos planos trazidos pela 

Carta Magna para dar efetividade aos direitos culturais fracassaram, tendo em vista o pouco 

empenho dos políticos que assumiram o poder. 

A década de 1990 ficou marcada pela estabilização econômica e o desenvolvimento de 

políticas públicas neoliberais, o que fez com que os cidadãos brasileiros se despolitizassem. 

Tornaram-se raras as manifestações musicais que faziam críticas políticas e sociais: surgiram, 

assim, o axé music, o pagode e o sertanejo, que tiveram seus ciclos na história da música 

brasileira. Observou-se, assim, que a pluralidade cultural garantida pela Carta Magna 

desembocou diretamente na pluralidade musical.  

Não se pode, no entanto, dizer que a música não teve um papel de transformação 

política e social na década de 1990, pois alguns gêneros musicais como o rock e o rap 

produziam canções as quais procuravam abrir os olhos dos cidadãos, conclamando-os a 

reivindicarem uma atuação mais ética dos políticos no Congresso Nacional. 

No capítulo três, finalmente, enfatizar-se-á o tema específico, qual seja a ponderação 

de valores entre a liberdade de expressão musical e valores constitucionais (como a igualdade 

e a privacidade, por exemplo). 

Com a chegada do Novo Milênio e a difusão de novos estilos musicais, dentre eles o 

funk carioca e o forró estilizado, observou-se uma avalanche de composições libidinosas e que 

incitavam à violência. Desta feita, muitos valores constitucionais garantidos pela Carta Magna 

passaram a ser colocados em cheque por essas canções. E isso era esperado, pois como o texto 

constitucional procurou garantir a pluralidade, trazendo um extenso rol não exaustivo de 

direitos e garantias fundamentais, podia-se imaginar que, um dia, alguns desses direitos 

viessem a entrar em rota de colisão.  
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O tema se propõe, assim, a aprofundar os conhecimentos sobre os direitos 

fundamentais e sobre a técnica da ponderação de valores, utilizada quando referidos direitos 

entram em conflito uns com os outros. Mais especificamente, procura trazer à tona os 

conflitos entre o direito à liberdade de expressão musical e valores constitucionais como a 

igualdade e a privacidade, explicitando passo a passo o que o julgador deve fazer quando se 

deparar diante de um desses casos. 

A relevância da presente pesquisa, por sua vez, encontra-se na interdisciplinaridade 

entre a música e o Direito Constitucional, à medida que se realizará uma análise minuciosa da 

ponderação dos valores liberdade de expressão musical e outros (como a igualdade e a 

privacidade), a qual fará o leitor refletir quanto à sua efetividade na resolução de conflitos 

entre direitos fundamentais. Mais que isso, é relevante por procurar traçar uma uniformidade 

nas decisões que trataram de músicas as quais ofenderam a alguém ou a alguma classe, por 

exemplo, e por procurar saber qual valor constitucional costuma prevalecer nesses conflitos. 
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2 LIBERDADE DE EXPRESSÃO E AS MANIFESTAÇÕES MUSICAIS NA 

DITADURA MILITAR 
 

O direito à liberdade de expressão equivale à faculdade que um indivíduo tem de 

manifestar suas ideias, anseios e opiniões, seja através de obras literárias, do teatro, de 

expressões linguísticas, de críticas jornalísticas, da música, etc. 

Ocorre que nem sempre o que é escrito, falado ou cantado por determinado sujeito 

agrada ao Estado, principalmente se o regime adotado for o totalitário. O nazismo de Adolf 

Hitler, por exemplo, foi um movimento nacionalista alemão que tolheu a liberdade religiosa 

dos judeus e a liberdade de expressão dos indivíduos que se manifestavam favoráveis ao 

judaísmo. A justificativa encontrava-se na afirmação de que a raça judaica era inferior à raça 

ariana, esta a única raça pura, autêntica. 

Embora o antissemitismo - forma de discriminação dos árabes e especialmente dos 

judeus por puro ódio, sem justificativas -, remonte a tempos antigos, teve seu ápice nos 

Tempos Modernos com Hitler e o holocausto de judeus, negros, ciganos, etc. 

Os judeus tiveram seus bens confiscados, foram esterilizados e submetidos a 

experimentos médicos. Para Hitler, a dignidade da pessoa humana só poderia ser atribuída à 

raça ariana. Nos campos de extermínio nazistas os judeus eram torturados e assassinados 

brutalmente. A explicação dos alemães para os assassinatos era supostamente política, mas, na 

verdade, era baseada no ódio, pois não levava em conta o que os judeus haviam feito, nem 

mesmo qualidades pessoais: na concepção dos nazistas, todo e qualquer judeu deveria ser 

extinto para que a única raça nobre – a ariana – prevalecesse. O Estado Alemão 

institucionalizou e legalizou atrocidades, criando uma “banalidade do mal”.
1
 

Os países vencedores da Segunda Guerra Mundial criaram o Tribunal de Nuremberg, 

o qual julgou os crimes contra a humanidade praticados por nazistas: o referido Tribunal 

representou a vitória da dignidade da pessoa humana. Nuremberg foi escolhida como sede, 

inclusive, por ter sido a cidade na qual as leis nazistas foram aprovadas.
2
 

 

 

                                                           
1
 ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. Copyright renovado 1979 by Mary McCarthy West. 

Published by arrangement with Harcourt Brace Jovanovich, Inc. Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/marcos/hdh_arendt_origens_totalitarismo.pdf>. Acesso em: 08 mar. 

2014. Pág. 28 
2
 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2011. Pág. 06. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/marcos/hdh_arendt_origens_totalitarismo.pdf
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O Estado Alemão Totalitário, assim, abriu o caminho para que demais Estados 

Totalitários surgissem: a América Latina foi invadida por ditaduras militares e civis, com base 

na Doutrina da Segurança Nacional estadunidense. 

No Brasil, o regime totalitário surgiu em 1964 com o golpe de Estado que derrubou 

João Goulart e perdurou até o ano de 1985. Durante 21 (vinte e um) anos, a liberdade de 

expressão dos jovens escritores e músicos foi censurada por um órgão estatal o qual aprovava 

as produções que se encontravam conforme os ideais do Estado e vetava aquelas que 

ameaçavam sua existência. 

Para que se possa compreender plenamente qual a relação do direito à liberdade de 

expressão com as manifestações musicais na ditadura militar, faz-se imprescindível, 

primeiramente, esclarecer em que contexto histórico o supracitado direito surgiu e em que 

consistem suas características. 

 

2.1 Direitos culturais e liberdade de expressão: breve histórico (1945-1964) 
 

A criação da Organização das Nações Unidas – ONU e o surgimento dos direitos 

humanos são consequências diretas do fim da Segunda Guerra Mundial. Isto porque, entre os 

anos de 1939 e 1945, inúmeras atrocidades foram cometidas, dentre as quais o holocausto dos 

judeus pelos alemães. 

Com o fim da guerra, em 1945, observou-se a necessidade de aprimoramento do 

sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Era fundamental que alguma 

instituição fosse criada de modo a garantir a observância, pelos Estados, de direitos 

essenciais, como: direito à vida, à liberdade religiosa e política, à liberdade de expressão, à 

cultura, dentre outros. 

A Carta das Nações Unidas é o documento que criou a Organização das Nações 

Unidas – ONU, substituta da Liga das Nações como entidade responsável por promover a 

globalização dos direitos humanos. Referido órgão foi criado para manter a paz internacional 

e garantir os direitos humanos de primeira3, segunda4 e terceira5 dimensão. Desde então, busca 

controlar os excessos dos Estados não somente nas relações interestatais, como nas relações 

formadas entre Estado e indivíduo.  

                                                           
3 
Direitos civis e políticos, de liberdade. 

4 
Direitos sociais, econômicos e culturais, de igualdade. 

5 
Direito ao desenvolvimento, à paz e ao meio ambiente, de solidariedade ou fraternidade. 
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Existem duas correntes que justificam a expressão “direitos humanos”: a primeira 

delas crê que o termo é derivado do jusnaturalismo, remetendo ao próprio caráter universal da 

natureza humana, e foi adotada por Norberto Bobbio; a segunda afirma que o termo é 

fundamentado nos direitos morais, na própria dignidade da pessoa humana, e foi adotada por 

Robert Alexy.
6
 

Alguns autores diferenciam os “direitos do homem” dos “direitos humanos” e dos 

“direitos fundamentais”. Os primeiros seriam os valores ainda não positivados, enquanto os 

segundos seriam os valores positivados no Direito Internacional. Já os terceiros seriam os 

“direitos do homem” positivados no plano constitucional de um Estado Democrático de 

Direito.
7
  

A legitimação dos direitos humanos somente ocorreu com a Declaração Universal de 

Direitos Humanos, elaborada pela Comissão de Direitos Humanos da ONU e proclamada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, no dia 10 de dezembro de 1948, através da 

Resolução 217-A (III).
8
 Foi a DUDH que redimensionou o valor dos direitos humanos, à 

medida que estabeleceu valores universais - independentes de raça, sexo, ou religião -, a 

serem respeitados pelos Estados signatários.  

Ainda assim, muitos dos Estados não encararam tais valores como obrigatórios, como 

o Brasil, que iniciou um período político ditatorial em 1964. 

Os direitos culturais tiveram sua primeira menção na referida carta, a qual reconhece 

tanto o direito à cultura como os direitos de criação e autorais, estabelecendo, em seus arts. 

XXII e XXVII, o seguinte: 

Art. XXII. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social 

e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com 

a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais 

indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. 
(...) 

Art. XXVII. 1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da 

comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus 

benefícios. 2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais 

decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. 
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Atenta-se para o fato de que as menções acima serão aprimoradas somente com os 

Pactos de 1966 (o primeiro sobre direitos civis e políticos e o segundo sobre direitos 

econômicos, sociais e culturais). 

Os primeiros tratados internacionais a versarem sobre direitos culturais, inclusive, 

surgiram em 1954, com a Convenção de Haia sobre a proteção dos bens culturais nas 

situações de conflitos armado. A partir desse momento, os bens culturais passaram a ser 

encarados como especiais em relação aos demais.
9
 

O direito à liberdade de expressão, por sua vez, é mencionado no art. XIX da DUDH, 

abaixo colecionado: 

Art. XIX. Toda pessoa 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. 

Calha trazer à baila, ainda, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, em vigor 

desde 1953, a qual surgiu também com a finalidade de proteção aos direitos humanos, tendo 

sua criação sido consequência direta da DUDH. 

Os direitos culturais se inserem nos direitos humanos de segunda dimensão, e 

simbolizam exatamente a possibilidade do indivíduo de participar da vida cultural, em 

comunidade ou individualmente. Representam uma espécie de ampliação dos direitos 

humanos, à medida que trazem à tona uma acepção ainda mais rica da palavra “liberdade”. 

Patrice Meyer-Bisch afirma que “isso demonstra por que os direitos culturais têm um ‘efeito 

desencadeador’ sobre os direitos humanos, na medida em que permitem ao sujeito apoderar-se 

de suas próprias capacidades”10. 

Esses direitos, vale ressaltar, serão reconhecidos como fundamentais pela CRFB de 

1988 e estão ligados a várias questões que dizem respeito à criatividade e à expressão artística 

(linguística, conservação de patrimônios culturais, informação, etc.). Estão intimamente 

ligados ao direito à diversidade, o qual, por sua vez, não deve existir somente entre culturas 
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diferentes, mas dentro de uma mesma cultura, de modo que seja respeitada a liberdade 

individual e artística do outro. 

Vasco Pereira da Silva leciona, no que diz respeito aos direitos culturais: 

A natureza complexa da estrutura jurídica dos direitos fundamentais é 

particularmente evidente na “história” do direito à cultura, o qual parece mesmo 

enfermar de “angústias” de “identificação geracional”, na medida em que a 

respectiva noção jurídica se vai transformando ao longo das sucessivas etapas da sua 

evolução. Trata-se de um direito fundamental cujo conteúdo parece estar “sempre a 

par do seu tempo”, uma vez que vai se transformando à medida que acompanha as 

sucessivas gerações de direitos.
11 

Ter liberdade significa poder agir de acordo com sua própria determinação, desde que 

respeitadas as proibições do ordenamento jurídico. Existem diversas formas de liberdade: 

profissional, de autodeterminação, de crença religiosa, de pensamento, de reunião, de 

associação, de locomoção e de informação. A liberdade de expressão é apenas uma espécie do 

gênero “liberdade”, que engloba tantas outras, e significa a possibilidade de procurar e receber 

informações quaisquer, bem como de expandi-las, seja através de um escrito ou da fala, seja 

por meio de uma obra artística. 

A liberdade de expressão surgiu como forma de exteriorização da liberdade de 

pensamento. Com o fim do teocentrismo na Idade Média, surgiram regimes que começavam a 

se direcionar para o constitucionalismo, tendo a liberdade de pensamento sido fundamental 

para essa transição. Ao longo dos séculos XVII e XVIII, iniciava-se uma luta não mais apenas 

pelas liberdades de pensamento e de religião, mas também pela livre expressão de opinião, o 

que se configurou um claro propósito do Iluminismo. 

O direito à liberdade de expressão acabou se tornando a principal forma de combate 

aos regimes totalitários - como os regimes de inspiração nazifascistas e marxistas -, de modo 

que constitui hoje um dos fundamentos da democracia. Os indivíduos que sofreram a opressão 

de Estados autoritários lutaram para deixar claro que o Estado não deveria definir a cultura, 

bem como não deveria incutir pensamentos nas mentes de seus cidadãos, subvertendo suas 

opiniões e limitando sua capacidade de criação. 

Não é o Estado que deve definir a cultura, mas sim o seu povo, que utilizará do livre 

arbítrio e expressão para tanto. Nesse sentido: 
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A ideia de democracia e de Estado de direito que se articula na doutrina expõe a 

liberdade de expressão e comunicação como a principal colaboradora para sua 

realização. Há de se observar que a liberdade de expressão e de imprensa é a 

principal distinção entre os regimes democráticos pluralistas dos regimes autoritários 

totalitários. E não foi em vão que, na história mundial, regimes autoritários 

providenciaram a censura às liberdades, antes mesmo de qualquer manifestação de 

governo.
12 

O direito à liberdade de expressão, exercido em suas diversas formas, integra o vasto 

rol de direitos culturais. Andréa Neves Gonzaga Marques assevera que ele “representa o dever 

do Estado e dos co-cidadãos em abster-se de impedir a exteriorização da faculdade de pensar, 

de criar artisticamente, de professar determinada religião ou convicção política sem qualquer 

obstáculo imposto”
13

. Vale ressaltar que a criação artística ocorre através do cinema, teatro, 

pintura, linguística, música, etc. 

Não foi fácil, no entanto, fazer com que o direito à liberdade de expressão fosse 

garantido. Ora, a dimensão ética dos direitos culturais alcançou sua maior expressão, no 

Brasil, com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988. 

Em que pese ter sido mencionado pela DUDH de 1948, o direito à liberdade de 

expressão será colocado em cheque, no Brasil, com o surgimento da ditadura militar e a 

censura das formas de expressão e comunicação.  

 

2.2 O surgimento da ditadura militar e da censura no Brasil 
 

O cenário político em que a ditadura militar surgiu explica-se pelo contexto mundial 

vivido à época. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos (capitalista) e a 

União Soviética (socialista) passaram a disputar a hegemonia político-econômica, dando 

início à Guerra Fria, um confronto ideológico que surgiu nos anos 1950 e que foi 

determinante na história de diversos países.  

A América Latina, após a Revolução Cubana ocorrida em 1959, vivia um momento de 

difusão de valores comunistas, o que não agradou aos governantes dos Estados Unidos. Com 

a finalidade de evitar essa difusão, bem como de fazer prevalecer o capitalismo perante o 

socialismo, os Estados Unidos começaram a agir, ainda que disfarçadamente, nos países que 

apresentavam focos de ideologias comunistas. 

                                                           
12

 MARQUES, Andréa Neves Gonzaga. Liberdade de expressão e a colisão entre direitos fundamentais. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2010. Pág. 75. 
13

 Ibidem. Pág. 92. 



21 
 

Ressalte-se que enquanto o sistema capitalista é baseado na economia de mercado, no 

sistema democrático (mais de um partido político) e na propriedade privada, o sistema 

socialista tem como base uma economia planificada, falta de democracia (partido único) e 

igualdade social. Impossível conciliar, portanto, suas premissas tanto conceituais como 

práticas. 

Eis que o Brasil, no ano de 1963, vivia uma crise política no governo de João Goulart. 

O referido presidente era visto como uma ameaça ao capitalismo e à democracia, tendo em 

vista o caráter reformista de sua agenda, pois pretendia promover uma democratização da 

cidadania e da propriedade. Ocorre que, por suas aspirações, João Goulart - o Jango -, passou 

a ser visto como um político populista, amigo dos comunistas, indesejado, portanto, pelas 

forças conservadoras de direita, as quais comungavam dos valores capitalistas estadunidenses. 

Entendeu-se que “o reformismo dos demagogos, como eram nomeados trabalhistas e 

socialistas, era a porta de entrada para o totalitarismo comunista, cabendo ao Estado defender 

os valores ‘cristãos e ocidentais’”
14

. 

A partir do momento em que os movimentos de esquerda enxergaram no governo de 

Jango uma possibilidade de apoio político, o que ocorreu em meados de 1963, alguns civis 

(empresários, políticos e classe média) e militares, de direita e influenciados pela ideologia 

estadunidense, julgaram necessária a tomada de uma atitude forte para evitar a disseminação 

do comunismo. Desejando expurgar os ideais comunistas do Brasil, aplicaram um golpe de 

Estado em 31 de março de 1964, sob a justificativa de que este seria apenas reativo. 

Ocorre que, apesar de terem unido suas forças contra um possível triunfo do 

comunismo, os militares e os civis eventualmente passaram a se desentender. Ora, enquanto 

os civis acreditavam que a força militar atuaria apenas temporariamente, para acalmar os 

ânimos, os militares planejavam um regime mais duradouro. 

Após o exílio de Jango, o Congresso Nacional elegeu Castelo Branco (1964-1967) 

como o próximo Presidente do país. Este assumiu o poder com dois objetivos: acabar com a 

elite política intelectual, bem como destruir os laços entre essas elites e os movimentos 

populares.
15

 Quanto à liberdade de expressão, esta ainda existia de maneira relativa, embora 

tenha havido censura a obras artísticas.  

Ao contrário do que pensa a maioria, o governo de Castelo Branco foi responsável 

pela construção do regime autoritário, como se expõe a seguir: 
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Embora tenha passado à história como o maior representante da “ditabranda”, o 

governo Castelo Branco foi o verdadeiro construtor institucional do regime 

autoritário. Nele foram editados 4 Atos Institucionais, a Lei de Imprensa e a Nova 

Constituição, que selava o princípio de segurança nacional e que, doravante, deveria 

nortear a vida brasileira.
16 

Sob o seu governo, os CPC´s (Centros Populares de Cultura), ponto de encontro dos 

músicos e atores engajados, foram extintos. Sua trajetória foi marcada pela publicação dos 

Atos Institucionais 1, 2, 3 e 4.  

O primeiro ato institucional determinou a eleição do novo Presidente pelo Congresso, 

conferindo o poder de demissão de servidores públicos e da cassação de direitos políticos. O 

segundo extinguiu os partidos existentes, e criou apenas dois: a ARENA (Aliança Renovadora 

Nacional) e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Determinou também que os civis 

que cometessem crimes contra a segurança nacional fossem julgados por tribunais militares, e 

instituiu a eleição indireta para Presidente da República. Já o terceiro estabeleceu eleições 

indiretas para governadores, enquanto o quarto convocou o Congresso para discutir a 

Constituição de 1967. No contexto da Nova Constituição, vale dizer, foram aprovadas a Lei 

de Imprensa e a Lei de Segurança Nacional. 

O governo de Arthur da Costa e Silva (1967-1969) iniciou-se sob uma falsa promessa 

de liberalização. Foi marcado pelo AI-5, ato institucional que entrou para a história como o 

mais agressivo, adotado com o fim de coibir as manifestações contra o regime militar 

ditatorial, e sem prazo de vigência. Determinou a suspensão do habeas corpus para os crimes 

contra a segurança nacional e deu poderes absolutos ao Presidente, que poderia fechar o 

Congresso quando quisesse. Estabeleceu, ainda, forte censura aos meios de comunicação e à 

liberdade de opinião. O período foi marcado pelo assassinato do estudante Edson Luís e pela 

Passeata dos Cem Mil.
17

  

Costa e Silva faleceu ao ser acometido por um derrame, tendo sido substituído por 

uma junta provisória. Posteriormente, o general Emílio Garrastazu Médici (1969-1974) 

assumiu o governo em um período de efervescência política, marcado por lutas armadas. A 

Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) destacou-se com Carlos Lamarca, e, empós, a 

Ação Libertadora Nacional (ALN) surgiu como fruto de divergências no PCB (Partido 

Comunista Brasileiro), tendo como principal representante Marighella, guerrilheiro admirado 
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pelos esquerdistas. Ainda no governo de Médici foi estabelecida a pena de morte para os 

crimes contra a segurança nacional. 

Em que pese a ação dos guerrilheiros, a “linha dura” não tardou a providenciar a morte 

de Mariguella e de Carlos Lamarca. O sufocamento da luta armada resultou na convivência da 

sociedade com a vigilância, a censura prévia e a repressão. Os alvos principais da censura, 

vale ressaltar, foram a imprensa, o teatro, o cinema, a música, ou seja, a liberdade de 

expressão. Quanto à vigilância, o sistema de informações era controlado pelo SNI – Serviço 

Nacional de Informações: este tinha o papel de vigiar servidores públicos e atividades sociais, 

bem como artísticas.  

O crescimento da guerrilha deu origem ao temido DOI-CODI (Destacamentos de 

Operações e Informações – Centro de Operações de Defesa Interna), símbolo de terrorismo do 

governo de Médici. Os “anos de chumbo”, assim chamados os anos durante os quais Emílio 

Médici governou o Brasil, destacaram-se pela autonomia que Médici deu aos órgãos de 

repressão: a tortura e a violação sistemática de direitos humanos tornaram-se práticas comuns. 

Nesse sentido: 

Uma vez que o combate à guerrilha urbana deveria ser feito com a obtenção de 

informações, abriu-se caminho para a tortura. Realizada em larga escala no período, 

transformou nomes como Fleury e siglas como DOI-CODI em sinônimos de 

violência contra o indivíduo desarmado. Escouradas na doutrina da “segurança 

nacional”, segundo a qual os militares estavam encarregados da defesa contra os 

opositores do regime, guerra na qual todas as armas – inclusive a tortura – eram 

justificadas. Era a guerra suja. No final do governo Médici, a guerrilha já havia sido 

praticamente esmagada, tanto no campo quanto nas cidades, com exceção dos 

últimos núcleos no Araguaia.
18 

Ao mesmo tempo em que o país vivia tamanha repressão, houve um forte crescimento 

do PIB (produto interno bruto): foi o chamado “Milagre Econômico”, amplamente divulgado 

por meio de propagandas ufanistas, como uma forma de satisfazer a classe média, fazendo-a 

ignorar ou até mesmo esquecer a repressão e a censura. 

Ernesto Geisel (1974-1979) foi o sucessor de Médici, e seu governo foi marcado por 

inúmeras contradições. Ele desejava promover a abertura sem desagradar a “linha dura”. 

Iniciou, assim, um processo de transição política “lenta, gradual e segura” da ditadura para a 

democracia. Destacou-se, no governo Geisel, a Lei Falcão, que proibiu a propaganda eleitoral 

livre no rádio e na televisão, de modo que era permitido apenas que aparecesse a imagem do 
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candidato e seu currículo. Nota-se, assim, que a cada medida de abertura correspondia um ato 

de censura.  

Foi durante o governo de Geisel que o AI-5 foi revogado, em 1979, e que o jornalista 

Vladimir Herzog foi torturado e assassinado, embora a nota oficial tenha declarado que o 

mesmo teria cometido suicídio.  

O último Presidente da ditadura militar foi João Baptista Figueiredo (1979-1985), o 

qual transformou o processo de transição política em abertura de fato, com a volta dos 

exilados. Sob o governo do antigo chefe do Serviço Nacional de Informações houve várias 

tentativas de atentado por parte da “linha dura”. Em 1979, o governo instituiu o 

pluripartidarismo e aprovou a Lei da Anistia, estratégica para o Exército, pois perdoou os 

presos acusados de crimes políticos, mas não os que pegaram em armas. 

Em que pese os males trazidos pela ditadura, vale ressaltar que existem autores que 

enxergam o golpe de 1964 como uma revolução. Para eles, os comunistas eram tão violentos 

quanto os militares, de modo que se a “ditadura de direita” não houvesse tomado o poder, a 

ditadura “de esquerda” o teria feito. Afirmam que a ditadura brasileira foi uma das menos 

agressivas e explicam que os militares tiveram de apelar para a violência, pois eram muito 

inexperientes na captura de guerrilheiros. Ressaltam, outrossim, que os comunistas 

assassinavam seus próprios colegas cruelmente, quando estes apresentavam qualquer indício 

de recuo quanto à revolução de esquerda. 

Leandro Narloch afirma o seguinte: 

Alguém poderá dizer que a reação dos militares ao terrorismo foi exagerada. A 

ditadura passou um trator de tortura em cima de um punhado de jovens com ideias 

ingênuas, que dificilmente teriam força para tomar o poder. Isso pode ser verdade, 

mas não era seguro pensar assim naquela época. Qualquer notícia de movimentação 

comunista era um motivo razoável de preocupação. A experiência mostrava que 

poucos guerrilheiros, com a ajuda de partidários infiltrados nas estruturas do Estado, 

poderiam sim derrubar o governo.
19 

O mesmo autor atenta, ainda, para o “milagre econômico”. A respeito, pondera: 

O aumento da desigualdade é uma das poucas más notícias entre tantos números de 

melhora do bem-estar dos brasileiros, nos primeiros quinze anos da ditadura. Entre 

1970 e 1980, o Índice de Desenvolvimento Humano aumentou de 0,462 para 0,685: 

nunca na história deste país houve uma ascensão tão rápida.
20 
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Marcos Napolitano, por sua vez, aponta a ditadura como um regime contraditório e 

complexo: 

Trata-se de um regime complexo, muitas vezes aparentemente contraditório em suas 

políticas, que mobilizou vários tipos e graus de tutela autoritária sobre o corpo 

político e social, articulando um grande aparato legal-burocrático para 

institucionalizar-se, aliado à violência policial-militar mais direta.
21 

Nesse sentido, Carlos Taquari afirma:  

Os autores do golpe prometiam, a princípio, respeitar as instituições e colocar o país 

no caminho da redemocratização. Mas, aos poucos, acabaram cedendo às tentações 

da tirania. Primeiro, pela suspensão do Estado de direito e das liberdades 

fundamentais, entre elas a da livre expressão. Depois, partiram para a repressão e a 

eliminação dos opositores, pela prisão, pela morte ou pelo banimento político.
22 

Em 1983, iniciaram-se as manifestações das “Diretas Já”, que reivindicavam o direito 

de escolha do sucessor de Figueiredo. 

Por 21 anos, os brasileiros tiveram suas liberdades civis suprimidas, dentre elas a mais 

nobre de todas: a liberdade de expressão. Muitos deles não deixariam, no entanto, que o 

Estado autoritário arrancasse a sua capacidade de criar, de se manifestar. Os músicos, por 

exemplo, utilizaram suas habilidades intelectuais e artísticas para se expressar, ainda que de 

forma indireta, utilizando-se de letras musicais aparentemente inofensivas, porém carregadas 

de significado político. 

 

2.3 A música como forma de protesto contra a ditadura militar 

 

A cultura foi uma fuga encontrada pelos indivíduos que se encontravam insatisfeitos 

com o regime militar. Através do teatro, do cinema e da música, os intelectuais faziam críticas 

ferrenhas à ditadura, o que levou diretamente à censura. A música popular, enquanto 

manifestação artístico-cultural de forte teor político, foi fundamental para abrir os olhos da 

sociedade quanto ao momento que o Brasil vivia. 

Leia-se: 

A instauração da ditadura a partir do golpe de 1964 fechou ainda mais o cerco, e os 

artistas da música inevitavelmente se tornaram os alvos preferenciais. Pela natureza 

da sua arte e o alcance do trabalho, cantores e compositores poderiam mandar 

                                                           
21

 NAPOLITANO, Marcos. 1964 – História do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014. Pág. 12. 
22

 TAQUARI, Carlos. Tiranos e Tiranetes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. Pág. 325. 

 



26 
 

recados cifrados ou mesmo disseminar “sugestões subversivas” por todo o território 

nacional, e isso dotou a censura de uma paranoia excessiva, muitas vezes 

enxergando intenções nem sonhadas pelos autores das canções e chegando a 

absurdos como vetar uma melodia (e não a letra) ou censurar uma composição 

“inocente” simplesmente por ser de um letrista suspeito, como veremos ao longo 

deste livro.
23

 

O movimento bossa-nova, que remete ao final dos anos 1950, era otimista e conhecido 

por misturar letras e melodias trabalhadas. Referido movimento, no entanto, perdurou apenas 

até o momento em que os jovens decidiram se engajar politicamente. 

Em que pese a importância do teatro - com o grupo Oficina -, e do cinema - com o 

Cinema Novo -, abordar-se-á neste tópico especificamente a música e sua relação com os 

movimentos populares no período da ditadura, bem como a censura ao direito dos músicos de 

expressarem seus anseios e opiniões políticas através de suas canções. 

Calha trazer à baila que a Jovem Guarda foi um movimento musical o qual teve seu 

ápice na década de 1960, durante a ditadura militar. Ficou marcado pela influência do rock 

and roll de Elvis Presley e dos Beatles, dentre outros artistas americanos e britânicos. O estilo 

musical ficou conhecido como “iê-iê-iê”, devido ao sucesso da música “She loves you”, da 

banda Beatles, em que o quarteto britânico canta: “She loves you / yeah, yeah, yeah”.
24

 

Vale ressaltar que a denominação Jovem Guarda surgiu tendo em vista um programa 

de música jovem lançado em setembro de 1965 pela Record, apresentado por Roberto Carlos, 

Erasmo Carlos e Wanderléa. Roberto Carlos, inclusive, foi o artista de maior expressão da 

Jovem Guarda: compôs diversas canções que falavam da juventude e de romances. 

Como a maioria das músicas do “iê-iê-iê” não tinham caráter engajado ou político, 

nem tratavam de críticas ao momento político vivido pelo país, a Jovem Guarda foi reprovada 

pelos movimentos estudantis e pelos artistas mais engajados da música brasileira. Por não 

terem assumido uma posição em meio a um momento político tão dividido entre “esquerda” e 

“direita”, os cantores da Jovem Guarda eram vistos como apoiadores do regime militar. 

Na ditadura, a censura musical era feita antes mesmo de a canção ser colocada no 

mercado. A ação da censura era institucionalizada em leis, e surgiu com o intuito de preservar 

a moral da sociedade e a ordem militar. Inicialmente, a censura era feita por órgãos regionais, 

o que dificultava a unificação de valores nos vetos. Com a centralização em Brasília, a 
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censura passou a ser realizada pela Divisão de Serviços de Censura às Diversões Públicas do 

Departamento de Polícia Federal – DPF/DCDP.
25

 

O processo de análise de uma composição musical ocorria da seguinte maneira: os 

músicos compunham suas canções e as enviavam à vigilância; empós, a letra era estudada 

pelos censores da turma de música da divisão (o número de censores, inicialmente, era de um 

a quatro; após a Lei nº 5539/68, estabeleceu-se o número fixo de três censores por obra).
26

 

A maioria dos pareceres da DPF/DCDP vetava a canção ou a modificava, retirando 

determinada palavra ou trocando por outra que fosse mais adequada ao bom gosto dos 

militares e aos valores tradicionais da família brasileira. Composições eram vetadas por 

fazerem referências a homossexuais, a hippies, e até mesmo por conterem erros gramaticais. 

Embora a censura moral fosse declarada, a política também era realizada, tratando de evitar a 

difusão do comunismo e da luta armada, com o objetivo de defesa da segurança nacional. 

Calha trazer à baila que havia a possibilidade de recurso aos censores por duas vezes, 

para uma nova tentativa de liberação. Posteriormente, foi criado o Conselho Superior de 

Censura, o qual passou a ser responsável pela análise dos recursos. 

É conhecido o fato de que os censores responsáveis pela análise das letras musicais 

costumavam solicitar informações pessoais dos artistas ao DOPS. Alguns músicos 

considerados nocivos ao regime eram monitorados pelo órgão, que enviava relatórios à 

DCDP. Como exemplo, cita-se Chico Buarque de Hollanda. 

O cerne da preocupação dos militares centrava-se no fato de que os artistas poderiam 

difundir ideais comunistas ao povo, incitando-os, ainda que indiretamente, a revoltar-se contra 

o regime. Daí a necessidade de se controlar o conteúdo das músicas por meio do DPF/DCDP. 

Se fosse preciso, vetar-se-ia um disco inteiro, desde que atentasse contra os valores 

tradicionais da família brasileira e/ou contra o regime militar. 

Foi uma espécie de “terrorismo cultural” o que houve naquela época, pois o direito à 

liberdade de criação e de expressão, garantido pela DUDH em 1948, passou a ser 

desrespeitado. A partir de tantas violações de direitos humanos, surgirá a necessidade, após a 

ditadura, de torná-los mais efetivos, o que ocorrerá com a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. 
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Em 1968, “o ano que não terminou” e que foi marcado pelo AI-5, houve de fato um 

diálogo da música com as massas populares. Como consequência, diversos movimentos 

estudantis emergiram contra a ditadura. Essa sensação cultural efervescente se traduziu em 

um movimento: a Tropicália. A respeito deste, transcreve-se lição de Gabriela Javier: 

Um dos maiores marcos da luta pela liberdade de expressão no período da ditadura 

foi o movimento tropicalista. Não só por ter saído das cabeças de Caetano Veloso e 

Gilberto Gil, mas por ser uma manifestação com todas as características da nossa 

cultura. A Tropicália foi livremente inspirada nos modernistas de 1922 e seu 

conceito de antropofagia, segundo o qual se devia absorver uma cultura estrangeira e 

digeri-la com o tempero das referências locais, criando uma obra original.
27 

Caetano Veloso foi um artista de grande expressão na Tropicália, tendo gravado um 

disco em que, através de suas músicas, descreveu traços característicos do Brasil. Em que 

pese a proposta da esquerda nacionalista, consistente em superar traços como o 

subdesenvolvimento, a Tropicália expunha esses elementos. 

O tropicalismo apresentou suas primeiras manifestações, em 1967, no Festival de 

MPB da TV Record de São Paulo. Nele, Caetano Veloso e Gilberto Gil cantaram “Alegria, 

alegria” e “Domingo no parque”, músicas que, embora estejam mais ligadas ao cotidiano da 

classe média, não estão completamente desligadas da arte engajada.  

A música “Alegria, alegria”, inclusive, descreve a opressão do cidadão através de seu 

cotidiano e critica o abuso do poder, bem como a forma dos militares de lidar com a educação 

e a cultura e o seu desejo de formar brasileiros alienados. 

Seguem alguns trechos da supracitada canção: 

Caminhando contra o vento 

Sem lenço e sem documento 

No sol de quase dezembro 

Eu vou 

 

O sol se reparte em crimes 

Espaçonaves, guerrilhas 

Em cardinales bonitas 

Eu vou 

 

Em caras de presidentes 

Em grandes beijos de amor 

Em dentes, pernas, bandeiras 

Bomba e Brigitte Bardot 

 

O sol nas bancas de revista 

Me enche de alegria e preguiça 
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Quem lê tanta notícia 

Eu vou 

Por entre fotos e nomes 

Sem livros e sem fuzil 

Sem fome, sem telefone 

No coração do Brasil 

O cantor e compositor Geraldo Vandré, em outubro de 1968, antes do AI-5, compôs a 

música “Pra não dizer que não falei das flores”, a qual tirou o segundo lugar no III Festival 

Internacional da Canção (FIC), promovido pela Secretaria de Turismo da Guanabara e pela 

Rede Globo de Televisão. Segue transcrição de parte da letra: 

Caminhando e cantando e seguindo a canção 
Somos todos iguais braços dados ou não 
Nas escolas nas ruas, campos, construções 
Caminhando e cantando e seguindo a canção. 
 
Vem, vamos embora, que esperar não é saber, 
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer 
Vem, vamos embora, que esperar não é saber, 
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. 
 
Pelos campos há fome em grandes plantações 
Pelas ruas marchando indecisos cordões 
Ainda fazem da flor seu mais forte refrão 
E acreditam nas flores vencendo o canhão. 
 
Há soldados armados, amados ou não 
Quase todos perdidos de armas na mão 
Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição 
De morrer pela pátria e viver sem razão.  

Como se pode inferir, a letra faz uma alusão à ditadura, conclamando que as flores (a 

paz) vençam os canhões dos soldados armados (a repressão). A música representou o sonho 

de resistência ao regime autoritário. Geraldo Vandré acabou fugindo do Brasil, tendo sua 

música sido veementemente proibida pelos militares.  

Ora, revendo a história das sociedades, pode-se dizer que a maior parte dos 

movimentos revolucionários teve uma música tema. Assim, a composição de Geraldo Vandré 

tornou-se um hino para os estudantes que participavam dos movimentos populares contra o 

regime, tendo resumido perfeitamente o momento político que o Brasil estava atravessando. 

Foi também no III Festival Internacional da Canção – FIC que Caetano Veloso cantou 

a música “É proibido proibir”, tendo sido vaiado pelos esquerdistas, pois eles consideravam 

que Caetano, em suas músicas, não apresentava uma consciência política. 
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Menos de duas semanas antes de ser decretado o AI-5, tanto Caetano quanto Gilberto 

Gil foram presos. Viveram por 5 meses em Salvador, sob o regime de prisão domiciliar, tendo 

ambos partido, empós, para exílio em Londres.
28

  

Chico Buarque de Hollanda, artista que teve em torno de quarenta músicas vetadas, 

metade delas por motivos políticos, também foi exilado.
29

 Das músicas vetadas, a que melhor 

representou a luta contra a ditadura foi “Apesar de Você”: 

Escrita sob o impacto da volta ao Brasil, que se preparava para ser tricampeão da 

Copa do Mundo, ao mesmo tempo em que a ditadura, comandada então por Médici, 

se tornava mais violenta. Apesar de você é um desabafo catártico, com versos como 

“Hoje é você quem manda/ Falou, tá falado /Não tem discussão” e “Quando chegar 

o momento/ (...) Vou cobrar com juros (...)/ Todo esse amor reprimido/ Esse grito 

contido/ Este samba no escuro”. O público identificou imediatamente o “você” 

como Médici, mas, com uma estrutura dúbia, a letra poderia muito bem estar falando 

de um relacionamento amoroso conturbado.
30

 

Quando os militares perguntaram sobre o significado da música, Chico respondeu que 

a mesma falava de uma mulher autoritária, tendo tal explicação sido aceita pelos censores. 

Posteriormente, no entanto, a execução da faixa e a sua venda foram proibidas, tendo Chico 

Buarque passado a ser considerado extremamente perigoso aos olhos dos militares.
31

 

Vale ressaltar que nos anos 1970 houve um notável crescimento da música, com o 

surgimento da indústria fonográfica e da televisão. Isto porque estas possuem um papel 

importante no que concerne à união da música e da história. Os programas musicais e os 

festivais de canções eram frequentemente lançados nas emissoras, tendo sido bastante 

importantes como propagadores de valores.  

Após 1970, no entanto, diversos músicos encontravam-se fora do Brasil, em exílios 

forçados ou involuntários. Com sua volta, o cenário musical voltou a se agitar. Dentre os que 

se destacaram, além dos já citados, encontram-se: Nara Leão, Tom Jobim, Elis Regina, Clube 

da Esquina (de Milton Nascimento), João Bosco, Aldir Blanc, Odair José, Raul Seixas, Os 

Mutantes (de Rita Lee), Novos Baianos, Elba e Zé Ramalho, Secos & Molhados (de Ney 

Matogrosso), Gonzaguinha, Taiguara, dentre tantos outros. 
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Em 1973, organizou-se um festival denominado Phono 73, que reuniu cantores da 

MPB e do rock em três noites de músicas ao vivo. Em uma dessas noites, Chico Buarque e 

Gilberto Gil iriam cantar a música “Cálice”, porém, seus microfones foram desligados, e eles 

tiveram de improvisar, murmurando melodias soltas da música.
32

  

A referida música se destacou naquele período exatamente por trazer uma 

ambiguidade sutil: os compositores fizeram um trocadilho do verbo “calar-se” com o 

substantivo “cálice”, de modo a evitar que a canção fosse vetada. Assim, um dos versos da 

música que diz “Pai, afasta de mim esse cálice”, na realidade é uma súplica aos militares para 

que afastem o “cale-se”, ou seja, para que acabem com a censura. Seguem trechos da letra em 

que mais facilmente se percebe a crítica feita à ditadura: 

Pai, afasta de mim esse cálice 
Pai, afasta de mim esse cálice 
Pai, afasta de mim esse cálice 
De vinho tinto de sangue. 
 
Como é difícil acordar calado 
Se na calada da noite eu me dano 
Quero lançar um grito desumano 
Que é uma maneira de ser escutado. 
 
Esse silêncio todo me atordoa 
Atordoado eu permaneço atento 
Na arquibancada pra a qualquer momento 
Ver emergir o monstro da lagoa. 

Muitos dos artistas daquela época fizeram uso de recursos estilísticos para fugir do 

veto e da censura. Nesse sentido, leia-se: 

O uso de figuras de linguagem, metáforas, invenção de palavras, inserção de 

barulhos como buzinas, batidas de carros, dentre outros, ou a supressão total da 

melodia no momento em que deveria aparecer a frase ou palavra censurada eram 

largamente utilizados por aqueles que estavam preocupados em transmitir sua 

mensagem para o público, mesmo de forma sutil.
33

 

Destacou-se Francisco Buarque de Hollanda: 

Nesse momento, ainda segundo o depoimento do próprio Chico Buarque, é que a 

criatividade dos compositores era instigada. Surgiram alguns macetes para que as 

músicas fossem liberadas. Ele, por exemplo, conta que aprendeu a entregar seus 
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textos – não só os das músicas, como também os do teatro – com certa “gordura”, já 

imaginando que muitas daquelas palavras seriam cortadas pela censura.
34

 

“Acorda Amor”, assim como duas outras canções – “Jorge Maravilha” e “Milagre 

brasileiro” – foram compostas por Julinho de Adelaide, criação de Chico Buarque 

que, depois de ter inúmeras músicas proibidas pela censura, percebeu que o 

problema era mesmo com seu nome, e que nenhuma música assinada por ele 

passaria mais pelos militares.
35

 

A Música Popular Brasileira – MPB acabou se tornando um símbolo da luta contra a 

ditadura e a censura. Os artistas reclamavam o direito de se expressar, de terem seus próprios 

pensamentos e de os poderem expor da maneira que desejavam. 

Em 1976, com a abertura política, os compositores e músicos passaram a ter mais 

liberdade, sendo permitida a composição de canções engajadas e críticas. Ainda assim, a 

DCDP continuou suas atividades até 1988, com a promulgação da nova Constituição da 

República Federativa do Brasil, quando a censura de diversões públicas foi abrangida pelo 

Ministério da Educação, com caráter meramente classificatório. 

Pode-se citar, do rol de canções compostas como uma forma de protesto contra a 

ditadura militar, as seguintes: “O Bêbado e o Equilibrista”, de Elis Regina (trecho: Que sonha 

com a volta / Do irmão do Henfil / Com tanta gente que partiu / Num rabo de foguete / Chora! 

A nossa pátria Mãe gentil / Choram Marias e Clarisses / No solo do Brasil); “Mosca na Sopa”, 

de Raul Seixas (trecho: E não adianta / Vir me dedetizar / Pois nem o DDT / Pode assim me 

exterminar / Porque você mata uma / E vem outra em meu lugar...); “Jorge Maravilha”, de 

Chico Buarque (E como já dizia Jorge Maravilha / Prenhe de razão / Mais vale uma filha na 

mão / Do que dois pais voando / Você não gosta de mim, mas sua filha gosta), etc.  

Nota-se que a MPB, o samba e o rock uniram forças contra a ditadura, pois cada um 

desses gêneros musicais, de uma forma peculiar, criticou aspectos diferentes do regime 

militar, voltando-se contra a violência cometida nesse período: 

A MPB, o samba e o rock acabaram formando uma espécie de frente ampla contra a 

ditadura, cada qual desenvolvendo um tipo de crítica, atitude e crônica social que 

forneciam referências diversas para a ideia de resistência cultural. A MPB, com suas 

letras engajadas e elaboradas; o samba, com sua capacidade de expressar uma 

vertente da cultura popular urbana ameaçada pela modernização conservadora 

capitalista; e o rock, com seus apelos a novos comportamentos e liberdades para o 
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jovem das grandes cidades. Não foi por acaso que ocorreram muitas parcerias, de 

shows e discos, entre os artistas desses três gêneros.
36 

A censura prévia, vale dizer, só foi extirpada em 1979, com o processo de abertura 

política “lenta e gradual” no governo de Geisel.  

Pode-se dizer que a cultura - em especial a música -, resistiu firmemente à repressão 

da ditadura, tendo sobrevivido ao AI-5 e ensinado aos jovens quanto a ideais democráticos e 

seu direito de reivindicá-los: 

A população brasileira tinha, nessas músicas, um meio de expressar seus 

sentimentos (que, na sua grande maioria, eram de revolta no início de tal período) e, 

de alguma forma, registrar o que, naquele momento, certamente seria 

propositalmente esquecido pelos detentores do poder.
37

 

Contra a anulação de um dos princípios básicos da sociedade democrática - a liberdade 

de expressão -, bem como contra a restrição das demais liberdades individuais tolhidas à 

época, a Música Popular Brasileira foi fundamental, pois constituiu a trilha sonora dos 

movimentos populares que desejavam o fim da ditadura. 
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3 A REDEMOCRATIZAÇÃO E A MÚSICA COMO DIREITO CULTURAL 

 

Com o fim da ditadura, e apesar da impopularidade dos militares, eles desejavam 

permanecer no poder. As eleições indiretas para o sucessor de João Baptista Figueiredo 

seriam realizadas em novembro de 1984. Em novembro de 1983, no entanto, foi lançada a 

campanha das “Diretas Já” para Presidente da República. Inicialmente com 10 (dez) mil 

pessoas, as manifestações cresceram exponencialmente, tendo chegado a 300 (trezentos) mil 

na Praça da Sé em São Paulo.
38

  

Os comícios pelas eleições diretas eram sinal de que a sociedade não mais suportava 

ter suas liberdades individuais tolhidas: desejavam o retorno à democracia. 

Vale salientar que, em que pese a demonstração de força democrática no país com as 

“Diretas Já”, existem estudos que apontam que o Brasil atualmente possui uma democracia 

muito pouco prestigiada pela população: 

A posse de José Sarney na Presidência da República em 1985, mesmo que eleito 

indiretamente, marcou o fim do ciclo de governos militares iniciado com o golpe de 

1964. Desde então, o Brasil passa por seu maior período de vida democrática. O fato 

de termos superado crises políticas como o impeachment de Fernando Collor e 

sucessivos escândalos de corrupção, que serviram de teste para nossas instituições, 

confirma a opção pela democracia, mesmo que os avanços ainda ocorram de forma 

incremental. Apesar dessa conquista, dados do Latinobarômetro (pesquisa anual de 

opinião pública com 20 mil entrevistados em 18 países latino-americanos, feita por 

organização não governamental chilena) sobre o apoio às democracias na América 

Latina trazem um resultado que merece reflexão. Entre 1995 e 2013, a média de 

brasileiros que preferem um regime democrático foi de 44%, ante 19% que afirmam 

que um governo autoritário pode ser preferível, em certas circunstâncias. Apenas a 

Guatemala ficou em pior situação que a brasileira, com uma média de 38% de 

preferência pela democracia.
39

 

As eleições que sucederam as “Diretas Já” ainda não seriam diretas. A disputa pela 

Presidência ficou entre Tancredo Neves, do partido PMDB (antigo “MDB”), e Paulo Salim 

Maluf, do partido PDS (outrora denominado “ARENA”). Nas eleições indiretas, e tendo em 

vista o apoio partidário que conseguiu, Tancredo Neves foi eleito o Presidente da República 

da redemocratização: prometeu pôr fim ao regime militar e às suas consequências. Por um 

golpe do destino, todavia, Tancredo Neves adoeceu e veio a falecer antes mesmo de ter 
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tomado posse, em abril de 1985. Tomou posse, então, o vice-presidente, José Sarney, político 

que rejeitara a emenda das “Diretas Já”.
40

 

Foi sob o governo de Sarney que o direito à liberdade de expressão retornou no 

imaginário social: o governo autoritário que havia sido instalado no Brasil por 21 (vinte e um) 

anos e que havia censurado as liberdades individuais dos cidadãos (como a de comunicação, 

informação, pensamento e, principalmente, a liberdade de expressão) compeliu o legislador 

constituinte a elaborar uma Nova Constituição, que desta vez garantisse os direitos 

fundamentais que foram cerceados no regime militar. 

Surgiu, assim, a Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, a mais 

democrática da história do país até então. Respaldada por diversos tratados internacionais, que 

reforçavam o caráter de direito essencial da liberdade de expressão, a nova Constituição teve 

um papel fundamental no novo caminho político, social, econômico e jurídico que viria a ser 

traçado pelo país. 

A música foi considerada pela CRFB/1988 como um dos direitos culturais do cidadão. 

E não se pode negar sua importância: ela atua como uma espécie de intérprete da história e do 

próprio Direito, pois reflete concepções populares a respeito do regime jurídico vigente. No 

período ditatorial, refletiu a insatisfação com a censura à liberdade de expressão. Nos anos 

posteriores, com a redemocratização, os músicos puderam exprimir, através de suas 

composições, juízos a respeito de assuntos diversos.  

Na década de 1990, não haveria mais a preocupação do Estado quanto ao ato de criar, 

de modo que os músicos e artistas em geral passaram a ter mais liberdade para fazer críticas, 

bem como para abordar assuntos diversos através de suas obras. 

 

3.1 Direitos culturais e liberdade de expressão: evolução através dos tratados 

internacionais  

 

Cultura é um conjunto de atividades sociais dinâmicas criadas a partir de pensamentos, 

comportamentos e ideias humanas. Direito, por sua vez, é uma ciência social que procura 

normatizar comportamentos humanos. Ambos apresentam uma relação interdependente e 

simbiótica: o direito normatiza a cultura, e a cultura faz o Direito e a sociedade evoluírem no 

decorrer do tempo. 
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A definição de direitos culturais, no entanto, nunca foi uma tarefa fácil de ser 

alcançada: no decorrer dos anos, diversos tratados internacionais sobre direitos culturais 

foram firmados, os quais tentaram contribuir para a sua conceituação.  

Observa-se que a DUDH (1948), fonte primária dos direitos fundamentais no plano 

internacional, introduziu uma nova concepção de direitos humanos, tendo esta sido melhor 

desenvolvida pelos tratados internacionais subsequentes: o tema “direitos culturais” ainda 

daria origem a muitos documentos nacionais e internacionais. Além dos tratados, seriam feitas 

inúmeras declarações oficiais, as quais viriam reafirmar os direitos da cultura. 

Existem vários conceitos de tratado internacional. O mais aceito e difundido pela 

doutrina é o conceito dado pela Convenção de Viena (2009), a qual tratou do Direito dos 

Tratados e os definiu em seu art. 2º:  

Artigo 2 

Expressões Empregadas 

1. Para os fins da presente Convenção:  

a)“tratado” significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e 

regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois 

ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica; 

Os direitos culturais constituem apenas uma categoria dos direitos humanos, o que se 

pode inferir dos títulos de dois tratados internacionais que versaram sobre direitos humanos, 

em 1966: o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A divisão dos direitos humanos em categorias, no 

entanto, não quer dizer que uns sejam mais importante que outros, pois são interdependentes. 

Na prática, todavia, os direitos culturais não recebem a mesma atenção que os direitos civis e 

políticos, realidade que se tenta mudar até hoje.
41

 

O Pacto de São José da Costa Rica (1969), ratificado pelo Brasil em 1992, foi um 

tratado internacional que criou a Convenção Interamericana de Direitos Humanos e se 

destacou por assegurar o direito à liberdade de pensamento e de expressão em seu art. 13: 

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 
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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. (...) 

Em 1988, vale dizer, foi elaborado um Protocolo Adicional à Convenção 

Interamericana Sobre os Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais: 

O preâmbulo reforça a necessidade de avançar na concretização destes direitos. Os 

direitos culturais são reafirmados no artigo 14 do Protocolo. As disposições deste 

documento robustecem a garantia de participação na vida cultural e, por 

conseguinte, do acesso aos bens culturais.
42

 

Com a redemocratização em muitos dos países da América Latina - que viveram 

regimes autoritários -, foi a partir dos anos 1980 que se observou uma intensa produção de 

tratados internacionais sobre direitos culturais. Aprimorava-se, assim, cada vez mais, o 

sistema de proteção internacional dos direitos humanos no aspecto cultural. 

Dentre os compromissos internacionais firmados na década de 1980, a Conferência 

Mundial sobre Políticas Culturais, a Mondiacult (1982), foi um dos mais importantes. A 

referida conferência tratou da relação complexa entre cultura, Estado e desenvolvimento.
43

  

Após a Mondiacult (1982), surgiram outras convenções sobre a proteção e promoção 

das diversidades culturais, as quais aumentaram o coro que reivindicava o direito à 

pluralidade cultural e à liberdade de expressão. 

A liberdade de expressão, à medida que os tratados foram sendo firmados, tornou-se 

unânime: não mais se permitiria a censura à imprensa, aos músicos, aos atores e aos demais 

artistas que desejassem expressar, de alguma forma, insatisfação política com o seu país. 
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A Declaração de Programa e Ação de Viena (Conferência Mundial sobre Direitos 

Humanos, 1993) também foi importante para o desenvolvimento dos direitos culturais, à 

medida que fez alusão à cultura em seus arts. 2º e 19º: 

2. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, 

determinam livremente sua condição política e promovem livremente seu 

desenvolvimento econômico, social e cultural. 

(...) 

19. Considerando a importância da promoção e da proteção dos direitos de pessoas 

pertencentes a minorias e o contribuo de tal promoção e proteção para a estabilidade 

política e social dos Estados onde vivem essas pessoas, 

A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma a obrigação para os 

Estados de garantir que as pessoas pertencentes a minorias possam exercer de forma 

plena e efetiva todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais sem qualquer 

discriminação e em plena igualdade perante a lei, de acordo com a Declaração sobre 

os Direitos de Pessoas pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e 

Lingüísticas. As pessoas pertencentes a minorias têm o direito de usufruir a sua 

própria cultura, de professar e praticar a sua religião e de se exprimir na sua língua, 

tanto em privado como em público, livremente e sem interferências ou qualquer 

forma de discriminação.  

Vale ressaltar que a OEA (Organização dos Estados Americanos), por meio da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aprovou um dos documentos mais 

importantes para a história da liberdade de expressão: a “Declaração de princípios sobre 

liberdade de expressão” (2000). Esse documento deixou claro que a liberdade de expressão 

não é uma concessão dos Estados, mas sim um direito fundamental, o qual se deve reivindicar 

quando negado ou ferido. 

Abaixo, alguns dos princípios elencados pela Declaração: 

1. A liberdade de expressão, em todas as suas formas e manifestações, é um direito 

fundamental e inalienável, inerente a todas as pessoas. É, ademais, um requisito 

indispensável para a própria existência de uma sociedade democrática. 
2. Toda pessoa tem o direito de buscar, receber e divulgar informação e opiniões 

livremente, nos termos estipulados no Artigo 13 da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos. Todas as pessoas devem contar com igualdade de oportunidades 

para receber, buscar e divulgar informação por qualquer meio de comunicação, sem 

discriminação por nenhum motivo, inclusive os de raça, cor, religião, sexo, idioma, 

opiniões políticas ou de qualquer outra índole, origem nacional ou social, posição 

econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 

(...) 
5. A censura prévia, a interferência ou pressão direta ou indireta sobre qualquer 

expressão, opinião ou informação através de qualquer meio de comunicação oral, 

escrita, artística, visual ou eletrônica, deve ser proibida por lei. As restrições à livre 

circulação de idéias e opiniões, assim como a imposição arbitrária de informação e 

a  criação de obstáculos ao livre fluxo de informação, violam o direito à liberdade de 

expressão.   
6. Toda pessoa tem o direito de externar suas opiniões por qualquer meio e forma 

(...). 
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7. Condicionamentos prévios, tais como de veracidade, oportunidade ou 

imparcialidade por parte dos Estados, são incompatíveis com o direito à liberdade de 

expressão reconhecido nos instrumentos internacionais. 

(...) 

9. O assassinato, o seqüestro (SIC), a intimidação e a ameaça aos comunicadores 

sociais, assim como a destruição material dos meios de comunicação, violam os 

direitos fundamentais das pessoas e limitam severamente a liberdade de expressão. É 

dever dos Estados prevenir e investigar essas ocorrências, sancionar seus autores e 

assegurar reparação adequada às vítimas. 

(...) 

12. Os monopólios ou oligopólios na propriedade e controle dos meios de 

comunicação devem estar sujeitos a leis anti-monopólio, uma vez que conspiram 

contra a democracia ao restringirem a pluralidade e a diversidade que asseguram o 

pleno exercício do direito dos cidadãos à informação. Em nenhum caso essas leis 

devem ser exclusivas para os meios de comunicação. As concessões de rádio e 

televisão devem considerar critérios democráticos que garantam uma igualdade de 

oportunidades de acesso a todos os indivíduos. 

13. (...) Os meios de comunicação social têm o direito de realizar seu trabalho de 

forma independente. Pressões diretas ou indiretas para silenciar a atividade 

informativa dos comunicadores sociais são incompatíveis com a liberdade de 

expressão. 

A Declaração de Guadalajara (2004), firmada pelo Caribe, União Europeia e pelos 

países da América Latina, por sua vez, teve como objetivo principal a consolidação dos 

princípios do Direito Internacional, mormente aqueles relacionados aos direitos humanos.
44

 

Em seus arts. 91 e 92, estabeleceu o seguinte: 

91. Reforçaremos o vínculo entre desenvolvimento e cultura. Reconhecemos o 

vínculo indissolúvel entre o desenvolvimento, cultura e ciência e tecnologia. 

Concordamos em promover um diálogo cultural bi-regional em setores que reflitam 

a identidade cultural, assim como a diversidade cultural e lingüística, e que 

beneficiem o desenvolvimento humano como uma contribuição ao desenvolvimento 

sustentável, à estabilidade e à paz. Nesse sentido, apoiamos as negociações em curso 

sobre uma Convenção sobre a Diversidade Cultural na UNESCO. 

92. Reafirmamos nossa convicção de que as indústrias culturais contribuem de 

maneira fundamental a promover a identidade cultural e a diversidade lingüística e 

cultural. Reconhecemos também a importante contribuição das indústrias culturais 

para a promoção do desenvolvimento sustentável. Examinaremos os meios para 

melhorar a cooperação e a interação da América Latina e Caribe – União Européia 

neste âmbito.  

Como se denota dos dispositivos acima, a Declaração de Guadalajara (2004) foi 

importante não somente para reforçar a relação entre desenvolvimento e cultura, como 

também para destacar a relevância das indústrias culturais no desenvolvimento de identidades 

e da diversidade cultural como um todo. 
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Calha trazer à baila, ainda, a organização intergovernamental que trata dos direitos 

culturais: a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). 

Esta elaborou três documentos de extrema importância para os direitos culturais: a Declaração 

da UNESCO sobre os Princípios de Cooperação Cultural (1966), na qual se defendeu que 

cada povo tem o direito de preservar sua própria cultura; a Declaração Universal sobre a 

Diversidade Cultural (2001), na qual se consolidou o entendimento dos direitos culturais 

como direitos fundamentais; e, por último, a Convenção Sobre a Proteção e Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais (2005), na qual os Estados signatários assumiram o 

compromisso de valorizar seus artistas, suas expressões e seus povos, independentemente de 

suas práticas culturais.
45

  

Pode-se citar, ainda, a Declaração de Istambul (2002), a qual coloca o patrimônio 

imaterial como uma das fontes de identidade cultural. Da declaração resultou diretamente a 

Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (2003), esta com a finalidade 

de preservar o patrimônio cultural imaterial e promover o respeito às comunidades, grupos e 

indivíduos envolvidos. 

Dentre os objetivos da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais (2005), elencados no art. 1º, encontram-se o de proteger e promover a 

diversidade das expressões culturais e o de criar condições para que as culturas floresçam e 

interajam livremente em benefício mútuo. 

Em seu art. 2º, estão elencados os seguintes princípios: respeito aos direitos humanos e 

às liberdades fundamentais, soberania, igual dignidade e respeito por todas as culturas, 

solidariedade e cooperação internacionais, complementaridade dos aspectos econômicos e 

culturais do desenvolvimento, desenvolvimento sustentável, acesso equitativo e, por último, 

abertura e equilíbrio. Todos esses princípios têm como pressuposto a diversidade cultural. 

Na Europa, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000) buscou 

proteger o direito fundamental à cultura na liberdade das artes. 

No que concerne aos tratados e sua importância na evolução dos direitos culturais, 

Allan Rocha de Souza afirma: 
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Os instrumentos normativos internacionais e suas interpretações autorizadas são 

unânimes em afirmar a essencialidade dos direitos culturais para a concretização da 

proteção integral à pessoa, objetivo máximo de praticamente toda ordem jurídica 

ocidental contemporânea e expresso no reconhecimento da dignidade humana como 

comando jurídico fundamental.
46 

Dentre os tratados internacionais de direitos fundamentais que foram ratificados pelo 

Brasil, obtiveram maior destaque os seguintes: Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

Pacto dos Direitos Civis e Políticos e seu Protocolo Facultativo, Pacto dos Direitos Sociais, 

Econômicos e Culturais, Pacto de São José da Costa Rica e seu Protocolo Adicional.
47

 

 

3.2 Direitos culturais e liberdade de expressão: afirmação no Brasil após o fim da 

ditadura militar 

 

No Brasil, os direitos culturais finalmente foram lembrados e garantidos na 

Constituição da República Federativa de 1988: alcançaram o status de direitos fundamentais. 

A CRFB/1988, assim, entrou para a história como uma Carta Constitucional protetora das 

artes (música, pintura, teatro, linguística, etc.). 

Vale ressaltar que o Estado Democrático de Direito surgiu, no Brasil, em torno da 

liberdade de expressão e de outros direitos fundamentais, os quais, juntos, constituem o 

núcleo da democracia.  

A Nova Constituição institucionalizou o processo de redemocratização do país: 

inaugurou um ordenamento jurídico à luz de novas premissas e direitos fundamentais, 

pautados, principalmente, na dignidade da pessoa humana.  

O art. 4º, parágrafo único, elencou como objetivo da República Federativa do Brasil a 

busca pela integração cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 

comunidade latino-americana de nações.  

No art. 23, está prevista a competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios para proteger documentos e obras de valor artístico e cultural 

(inciso III), para impedir a destruição de obras de arte e de outros bens culturais (inciso IV) e 

para proporcionar os meios de acesso à cultura (inciso V).  
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No art. 24, estabeleceu-se a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal 

para legislar concorrentemente sobre a proteção ao patrimônio cultural (inciso VII) e sobre 

cultura (inciso VIII).  

O art. 30, por sua vez, determinou que é dos Municípios a competência para promover 

a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora 

federal e estadual. 

Alguns dos direitos culturais já foram mencionados no Título II, “Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais”, Capítulo I, “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”, no 

art. 5º, incisos IV, IX, XXVII, XXVIII e LXXIII, abaixo transcritos: 

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: 

(...) 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

(...) 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença; 

(...) 

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou 

reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da 

imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; 

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou 

de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações 

sindicais e associativas; 

(...) 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 

anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 

ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência; 

Assim, a Carta Magna garantiu a livre manifestação do pensamento e a livre expressão 

da atividade artística, o que já representou um grande avanço para o país, que sofreu com 

graves violações aos direitos humanos no período da ditadura ante as atividades 

desenvolvidas pelos censores.   

As obras artísticas passaram, como se depreende da leitura dos incisos XXVII e 

XXVIII acima reproduzidos, a ser protegidas pelos direitos autorais morais (direitos de 

natureza pessoal ao autor, inalienáveis, tendo em vista a individualidade aplicada à obra) e 

direitos autorais patrimoniais (direitos exclusivos sobre a utilização econômica da obra, como 

a venda, por exemplo). 
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A liberdade de expressão e os direitos autorais, assim, constituem os direitos culturais 

lato sensu, enquanto seus conteúdos revelam direitos culturais stricto sensu.
48

 

Os direitos culturais, independentemente da forma com que sejam externados, são 

considerados direitos fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro. Os diversos tratados 

internacionais firmados e a Carta Magna de 1998 não deixaram dúvidas quanto à nobreza de 

tais direitos, tampouco a doutrina, que também é unânime.  

O processo de constitucionalização do direito internacional (positivação de normas 

internacionais no ordenamento nacional) e internacionalização do direito constitucional 

(positivação de normas nacionais em ordenamentos internacionais), vale ressaltar, foi 

essencial para a recepção efetiva dos direitos humanos pela CRFB/1988. 

Os direitos garantidos pelo art. 5º foram regulamentados especificamente pelo 

Capítulo III da CRFB/1988, “Da educação, da cultura e do desporto”, na seção II, “Da 

cultura”, mais especificamente nos arts. 215 e 216, abaixo transcritos: 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 

às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais. 

§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 

§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para 

os diferentes segmentos étnicos nacionais. 

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando 

ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que 

conduzem à: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 

I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 48, de 2005) 

II produção, promoção e difusão de bens culturais; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 48, de 2005) 

III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas 

dimensões; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 

IV democratização do acesso aos bens de cultura; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 48, de 2005) 

V valorização da diversidade étnica e regional. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 48, de 2005) 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
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§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem.       (Vide Lei nº 12.527, de 2011) 

§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 

valores culturais. 

§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 

§ 5º - Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências 

históricas dos antigos quilombos. 

§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de 

fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para 

o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses 

recursos no pagamento de:(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 

19.12.2003) 

I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 42, de 19.12.2003) 

II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou 

ações apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, 

de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção 

conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas 

entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o 

desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos 

culturais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012) 

§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e 

nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos 

seguintes princípios: Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

I - diversidade das expressões culturais; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, 

de 2012 

II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais; Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012 

III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens 

culturais; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na 

área cultural; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações 

desenvolvidas; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais;  Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012 

VII - transversalidade das políticas culturais; Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 71, de 2012 

VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil; Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

IX - transparência e compartilhamento das informações; Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012 

X - democratização dos processos decisórios com participação e controle 

social; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das 

ações; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a 

cultura. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

§ 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da 

Federação: Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

I - órgãos gestores da cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

II - conselhos de política cultural; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 

2012 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm


45 
 

III - conferências de cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

IV - comissões intergestores; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

V - planos de cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

VI - sistemas de financiamento à cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 

71, de 2012 

VII - sistemas de informações e indicadores culturais; Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012 

VIII - programas de formação na área da cultura; e Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012 

IX - sistemas setoriais de cultura. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 

2012 

§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, 

bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais 

de governo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos 

sistemas de cultura em leis próprias. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 

2012 

Pode-se dizer que o art. 215 faz imposições ao Estado para que este garanta o a 

participação do cidadão na vida cultural. Impõe, também, o incentivo à valorização e difusão 

das manifestações culturais. Determina, ainda, que a lei estabelecerá o Plano Anual de Cultura 

com algumas finalidades, dentre elas defender e valorizar o patrimônio cultural brasileiro. 

O art. 216, por sua vez, refere-se ao patrimônio cultural brasileiro como um todo, não 

abrangendo apenas as formas de expressão, mas tudo aquilo que remete à cultura. Menciona, 

ainda, o Sistema Nacional de Cultura, órgão descentralizado e responsável pela elaboração de 

políticas públicas culturais. Este consiste em um modelo de gestão que tem como objetivo 

estimular a integração de políticas públicas culturais e garantir a continuidade das ações 

culturais, independentemente do governante. É o principal articulador federativo do Plano 

Nacional de Cultura. 

Observa-se que, para que os direitos culturais sejam realmente efetivados, é necessário 

que o Estado edite leis viabilizando o exercício do direito à cultura. Não se afasta, no entanto, 

o dever das pessoas jurídicas de direito privado na promoção da cultura, nem mesmo a 

abstenção dos particulares no que diz respeito a não perturbarem a livre expressão cultural do 

cidadão, seja por meio da música, da religião, etc. 

Há, ainda, outros dispositivos esparsos na CRFB/1988, os quais trataram do direito à 

cultura. Dentre eles, seguem abaixo transcritos aqueles que destacam a interdependência entre 

a educação e a cultura, ambas classificadas como direitos humanos de segunda dimensão: 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

(...) 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber; 

(...) 
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Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

(...) 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um; 

(...) 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais. 

O ensino artístico, inclusive, é uma forma de desenvolver a criatividade por meio de 

atividades de extensão, as quais ajudam a criança ou o adolescente na assimilação das demais 

disciplinas da escola. É essencial para a plena formação do cidadão e remete à competência 

municipal de prover o ensino infantil e fundamental, o qual deve incluir a educação artística. 

No Capítulo IV, “Da Ciência e Tecnologia”, o art. 219 ressalta a importância do 

desenvolvimento cultural: 

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de 

modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da 

população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal. 

O Capítulo V, “Da Comunicação Social”, foi importante para o avanço dos direitos 

culturais na mídia, ou seja, para os meios de comunicação de massa. Os arts. 220 e 221, 

localizados no referido capítulo, prevêem o seguinte: 

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. 

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; 

O art. 227, por sua vez, fala do dever que se tem de assegurar à criança, ao adolescente 

e ao jovem, com prioridade, os direitos à cultura e à liberdade: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
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Outros dispositivos se referem também à cultura no Capítulo VIII, “Dos Índios”, e no 

Capítulo IX, “Das Disposições Constitucionais Gerais”. 

No plano normativo infraconstitucional, faz-se necessária a alusão à Lei nº 8.313/91 - 

conhecida como Lei Rouanet -, a qual instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura 

(PRONAC). O seu art. 1º elenca as finalidades com a qual foi criado o PRONAC: 

Art. 1° Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), com a 

finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a: 

I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura 

e o pleno exercício dos direitos culturais; 

II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, 

com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; 

III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus 

respectivos criadores; 

IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira 

e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional; 

V - salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e viver 

da sociedade brasileira; 

VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico 

brasileiro; 

VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de 

outros povos ou nações; 

VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, 

formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória; 

IX - priorizar o produto cultural originário do País. 

Assim, infere-se que o PRONAC foi criado com o fito de melhor desenvolver a 

cultura na sociedade, atentando à necessidade de acesso às fontes culturais e o pleno exercício 

dos direitos culturais, ao estímulo à cultura regional e à conscientização internacional quanto 

aos valores culturais de outros povos, etc. 

O art. 3º traz a possibilidade de premiação a artistas e músicos e a necessidade de se 

estimular a produção cultural através de festivais, por exemplo: 

Art. 3° Para cumprimento das finalidades expressas no art. 1° desta lei, os projetos 

culturais em cujo favor serão captados e canalizados os recursos do Pronac 

atenderão, pelo menos, um dos seguintes objetivos: 

I - incentivo à formação artística e cultural, mediante: 

(...) 

b) concessão de prêmios a criadores, autores, artistas, técnicos e suas obras, filmes, 

espetáculos musicais e de artes cênicas em concursos e festivais realizados no 

Brasil; 

II - fomento à produção cultural e artística, mediante: 

(...) 

c) realização de exposições, festivais de arte, espetáculos de artes cênicas, de música 

e de folclore; 
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Através da Lei nº 8.313/91, foi criado o FICART. O FICART é o Fundo de 

Investimento Cultural e Artístico, e seus recursos são aplicados na produção de instrumentos 

musicais, discos, filmes, espetáculos teatrais e musicais, como se pode ver abaixo: 

Art. 9
o
  São considerados projetos culturais e artísticos, para fins de aplicação de 

recursos do FICART, além de outros que venham a ser declarados pelo Ministério 

da Cultura: (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999) 

I - a produção comercial de instrumentos musicais, bem como de discos, fitas, 

vídeos, filmes e outras formas de reprodução fonovideográficas; 

II - a produção comercial de espetáculos teatrais, de dança, música, canto, circo e 

demais atividades congêneres; 

O art. 18, por sua vez, refere-se a um incentivo da União Federal: as pessoas físicas ou 

jurídicas poderão optar pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a Renda, a título de 

doações ou patrocínios, no apoio a projetos culturais. 

Art. 18.  Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às 

pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a 

Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais 

apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como 

através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5
o
, inciso II, desta Lei, desde 

que os projetos atendam aos critérios estabelecidos no art. 1
o
 desta Lei. (Redação 

dada pela Lei nº 9.874, de 1999) 

(...) 

 § 3
o
  As doações e os patrocínios na produção cultural, a que se refere o § 1

o
, 

atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos: (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.228-1, de 2001) 

(...) 

c) música erudita ou instrumental; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.228-

1, de 2001) 

Critica-se, aqui, o fato de as doações e patrocínios na produção cultural se destinarem 

somente à música erudita ou instrumental. Afinal, a pluralidade cultural garantida 

constitucionalmente implica na pluralidade musical, de modo que não devem ser feitas 

distinções quanto a gêneros musicais. Os incentivos devem, assim, ser direcionados também à 

música popular, ainda que o texto da norma não tenha se referido a ela expressamente. 

O art. 25 menciona os projetos culturais, apresentados tanto por pessoas físicas como 

por pessoas jurídicas, que procuram desenvolver as formas de expressão através de diversos 

segmentos, dentre eles a música: 

Art. 25.  Os projetos a serem apresentados por pessoas físicas ou pessoas jurídicas, 

de natureza cultural para fins de incentivo, objetivarão desenvolver as formas de 

expressão, os modos de criar e fazer, os processos de preservação e proteção do 

patrimônio cultural brasileiro, e os estudos e métodos de interpretação da realidade 

cultural, bem como contribuir para propiciar meios, à população em geral, que 
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permitam o conhecimento dos bens de valores artísticos e culturais, compreendendo, 

entre outros, os seguintes segmentos: 

(...) 

IV - música; 

O art. 31-A, por último, declara expressamente que a música gospel e os eventos a ela 

relacionados, exceto os promovidos por igrejas, também são considerados manifestações 

culturais: 

Art. 31-A.  Para os efeitos desta Lei, ficam reconhecidos como manifestação cultural 

a música gospel e os eventos a ela relacionados, exceto aqueles promovidos por 

igrejas. (Incluída pela Lei nº 12.590, de 2011) 

Conclui-se, assim, dada a recorrência de menções do direito de acesso à cultura e do 

direito de participação na vida cultural, pela importância que a cultura recebeu na Nova 

Constituição e legislação pós-ditadura militar.  

Os direitos culturais, vale dizer, são baseados em quatro premissas, quais sejam: livre 

e plena participação na vida cultural; acesso às fontes e fruição dos bens culturais; incentivo 

às manifestações culturais e proteção das identidades; fortalecimento do patrimônio cultural 

brasileiro.
49

 

A abordagem dos direitos culturais pelo Direito Constitucional mostra, assim, uma 

grande evolução jurídica dos anos 1960 para os anos 1990. 

O multiculturalismo e o diálogo intercultural abriram caminho para um país onde as 

liberdades individuais de cada cidadão, nas suas escolhas artísticas, são asseguradas. Blocos 

econômicos como a União Europeia, por exemplo, contribuem bastante até hoje para a 

integração sociocultural.  

Vale ressaltar, ainda, que os direitos e garantias fundamentais, segundo o artigo 5º, § 

1º, da Constituição Federal, têm aplicação imediata. E isso não vale apenas para os direitos 

fundamentais elencados no art. 5º, mas para todos aqueles reconhecidos pelo Brasil em algum 

momento, na Constituição ou fora dela. Essa é a interpretação que mais se adéqua ao 

neoconstitucionalismo, teoria que procura efetivar os princípios através da atuação do 

Judiciário, pautada na proteção à democracia e aos direitos fundamentais. 

Com as efervescentes novidades culturais na indústria, ciência, política e arte, o jurista 

se viu obrigado a adaptar o ordenamento jurídico a novos valores: teve que buscar novas 
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interpretações constitucionais. As normas infraconstitucionais passaram a ser interpretadas 

conforme a CRFB/1988, e esta passou a ser aplicada de forma imediata em diversas situações. 

Vasco Pereira da Silva faz algumas considerações no que concerne ao 

neoconstitucionalismo: 

Todas estas – e muitas outras – transformações tecnológicas, sociais e culturais das 

sociedades pós-modernas obrigam a repensar e a reconstruir o Direito 

Constitucional, a todos os níveis, nomeadamente dos princípios, das normas e das 

instituições, do procedimento, da legitimação, da linguagem, da metodologia... Mas, 

se isto contribui para mostrar a relevância da cultura para o Direito – e, em especial, 

para o Direito Constitucional – (não apenas ao nível metafórico, da analogia ou das 

técnicas utilizáveis, mas também dos cotributos metodológicos de outras artes e 

ciências), tal não pode nunca significar o afastamento da especificidade dos 

fenômenos jurídicos ou da autonomia das respectivas ciências.
50

 

George Marmelstein, por sua vez, pondera: 

A partir daí, a ordem jurídico-constitucional de diversos países tornou-se centrada na 

dignidade da pessoa humana, fazendo surgir, dentro da comunidade jurídica, uma 

verdadeira teoria dos direitos fundamentais, cujas premissas são, em síntese, as 

seguintes: (a) crítica ao legalismo e ao formalismo jurídico; (b) defesa da 

positivação constitucional dos valores éticos; (c) crença na força normativa da 

Constituição, inclusive nos seus princípios, ainda que potencialmente contraditórios; 

(d) compromisso com os valores constitucionais, especialmente com a dignidade 

humana.51 

Calha trazer à baila, no entanto, que, apesar das inúmeras menções, a CRFB/1988 em 

momento algum determinou que os direitos culturais fossem absolutos. Desta forma, podem 

os direitos culturais conflitar com direitos também assegurados constitucionalmente, de igual 

importância, como o direito à preservação da intimidade e da honra. Nesse caso, proceder-se-

á a uma ponderação de valores, para que se possa concluir pela solução mais adequada ao 

caso concreto. 

As emissoras de rádio e televisão - principais veículos de comunicação -, por exemplo, 

não podem desrespeitar os “valores éticos da família”, conforme normatizado pelo art. 221, 

inciso IV da CF/88, sob pena de responderem por isso. Devem priorizar, inclusive, uma 

programação com fins artísticos, visando à promoção da pluralidade cultural nacional. 

A cultura remete à cidadania e à dignidade da pessoa humana, tendo em vista que é 

intrínseca a cada um. A garantia de acesso e participação cultural, assim, é essencial para que 

se atinjam os objetivos da República Federativa do Brasil, elencados no art. 3º, incisos I a IV 
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da CRFB/1988: construção de uma sociedade livre, justa e solidária; garantia do 

desenvolvimento nacional; erradicação da pobreza e redução das desigualdades; promoção do 

bem de todos, sem quaisquer formas de discriminação. 

Allan Rocha de Souza pondera: 

As justificativas dos direitos culturais remetem, assim, à formação da pessoa para 

uma existência digna, à construção das identidades, onde o particular e o social se 

encontram, à inclusão e exercício da cidadania cultural, à capacitação para o diálogo 

intercultural e ao desenvolvimento socialmente sustentável. Todas estas 

circunstâncias interagem na justificação dos direitos culturais assim como informam 

o seu conteúdo. Estas relações são amplamente reconhecidas nos tratados 

internacionais, encontrando ressonância na Constituição Federal e por todo o 

ordenamento jurídico internacional.
52

 

Vale ressaltar que a mera compilação dos direitos culturais em uma Constituição, no 

entanto, não tem o condão de torná-los efetivos na vida dos cidadãos brasileiros. Em que pese 

a grande evolução da Constituição de 1967, nada democrática e repleta de ideais autocráticos, 

para a Constituição de 1988, esta última muitas vezes ficou apenas no papel. Isto porque, 

muito embora o Brasil tenha sofrido graves ameaças aos direitos inerentes à pessoa humana, a 

Carta Magna não foi levada tão a sério a ponto de os políticos procurarem assegurar de forma 

eficiente, aos cidadãos, direitos fundamentais como a vida, saúde, educação, etc. Os direitos 

culturais, também considerados fundamentais, foram marginalizados, como se ocupassem 

uma posição subalterna aos demais na Constituição.  

Na década de 1990, as mentes criadoras voltavam a funcionar, a todo vapor. Enquanto 

alguns artistas pretendiam fazer os cidadãos perceberem que estavam sendo constantemente 

enganados por aqueles que os representavam no Congresso Nacional, muitos outros 

compunham canções alienadas, tendo estas sido estimuladas pelos próprios políticos.  

O rock nacional e o rap, dois dos estilos musicais que predominaram na década de 

1990, clamavam por uma população com consciência política, que não se contentasse apenas 

com uma compilação de normas mal aplicada à realidade do país. Já o axé music, o pagode e 

o sertanejo, estilos que surgiram naquele período, ignoravam o que acontecia na política do 

país: apresentavam aos cidadãos ritmos envolventes e letras fáceis, repetitivas e que 

geralmente falavam de amor. 

A música engajada retornou, mas não com a mesma força que teve durante a ditadura 

militar. O direito dos artistas à liberdade de expressão para compor e cantar o que bem 

quiserem é o motivo pelo qual surgiram diversos estilos musicais alienados: a pluralidade 
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cultural gerou a pluralidade musical. Ainda assim, as manifestações musicais da década de 

1990 foram importantes, pois algumas representaram uma alerta à juventude da época, 

conhecida por ser alienada às questões sociopolíticas do país. 

 

3.3 As manifestações musicais brasileiras no contexto da década de 1990 como direito 

cultural 

 

As manifestações musicais de uma determinada época refletem os cenários nacional e 

internacional, marcados por fatores sociais, econômicos, políticos e culturais. É exatamente 

por isso que se pode observar, não somente na história da música brasileira, como na história 

da música no mundo, grandes mudanças de estilos e de composições, as quais vão sendo 

criadas e adaptadas a momentos históricos diferentes.  

Os artistas utilizam-se da música para expressar suas opiniões, anseios, críticas. 

Podem utilizá-la também, no entanto, para falar de desilusões amorosas ou simplesmente 

contar histórias de amor. Essas composições, consideradas superficiais pelos artistas 

politicamente engajados, foram bastante criticadas durante a ditadura, pois representavam 

uma forma de alienação ao grave momento político que se vivia.  

Mas, afinal, será que a música, enquanto uma clara manifestação da liberdade de 

expressão, deve ser algo unitário, algo imposto? Ainda que se esteja vivendo um momento 

político ruim, não deveriam os músicos ter o livre arbítrio e o poder de escolha a respeito do 

que vão escrever?  

Esse é o cerne da questão. Durante a ditadura, os músicos lutaram pela possibilidade 

de compor músicas engajadas, enquanto que os militares desejavam músicas “alienadas”, que 

falassem de amor e do cotidiano da classe média, por exemplo. Após a ditadura e a 

estabilização democrática, por sua vez, na década de 1990, a situação se inverte. A alienação 

política passa a ser a regra geral, e as músicas de protesto passam a constituir exceção.  

Após o fim da ditadura militar e a afirmação dos direitos culturais como direitos 

fundamentais através da CRFB/1988, finalmente se alcançaram as liberdades de pensamento, 

comunicação, informação, expressão, etc. Estas passaram a ser garantidas por meio da Carta 

Magna, na qual o ordenamento jurídico todo se fundamenta e a qual não pode vir a ser 

ignorada, sob pena de apuração pelo Judiciário. 

A década de 1990 foi marcada, assim, pelas consequências do surgimento da 

Constituição Federal, que foi promulgada em 1988. A referida Carta assegurou a pluralidade 

cultural, deixando expresso que o Novo Estado Democrático Brasileiro necessariamente terá 
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como valor supremo uma sociedade pluralista e sem preconceitos. Nada mais justificado, até 

mesmo porque não se pode imaginar uma democracia sem pluralidade, diversidade cultural e 

igualdade entre as pessoas. 

Como reflexo da sociedade em que estava inserida quando foi produzida, a música dos 

anos 1990 surge como um “lixo cultural” quando comparada às produções musicais de 

antigamente. A pluralidade deu origem a diversos estilos musicais, muitos deles criados pela 

população de baixa renda, esta alienada e pouco ou nada educada cultura ou politicamente.  

De fato, a diversidade cultural permite a qualquer classe manifestar-se através da 

música como bem quiser. Ocorre que, antes disso, é necessário que o governo efetive a 

educação e instrução de todas as classes, para que estas possam escolher racionalmente a 

música que desejam não somente produzir, como também escutar e reproduzir. 

Para um país em que os direitos garantidos pelo texto constitucional não se efetivavam 

na prática, no entanto, os novos estilos musicais alienados do “povão” eram tudo que os 

políticos desejavam. Se a população de baixa renda estava “cega” quanto ao que acontecia na 

política, os políticos desejavam que assim permanecesse, pois somente desta foram 

continuariam no poder praticando a corrupção e desrespeitando constantemente os 

mandamentos da Carta Magna sem serem punidos.  

Em um país subdesenvolvido, onde a falta de instrução predomina e onde a população 

de baixa renda representa maioria absoluta, a única possibilidade de a corrupção ser punida é 

através do Poder Judiciário, pois os cidadãos mal instruídos e alienados culturalmente 

continuam votando nos mesmos candidatos, por pouco saberem o que se passa no Congresso 

Nacional: se não entendem nem ao menos quais direitos possuem, como entenderão quando 

eles forem violados? 

De qualquer forma, o cenário musical dos anos 1990 se mostrou bastante 

diversificado. Variados gêneros musicais conviviam simultaneamente, tendo surgido um 

mercado fonográfico fragmentado e expansionista. A multiplicidade musical é consequência 

direta da garantia constitucional de pluralidade cultural.
53

  

Após o fim do governo de Sarney, realizaram-se as primeiras eleições diretas para o 

Poder Executivo, que não aconteciam há três décadas. Fernando Collor de Melo, o “caçador 

de marajás”, venceu Luís Inácio Lula da Silva no segundo turno, tornando-se Presidente da 
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República (1990/1992). Além de seu governo ter sido marcado por inflações e planos 

econômicos fracassados, Collor participou de um esquema corrupto com o tesoureiro Paulo 

César Farias, tendo sido instaurada uma CPI que concluiu pelo cometimento de crime de 

responsabilidade. Apurou-se que o Presidente estava utilizando contas fantasmas para receber 

dinheiro com o qual pagava suas despesas pessoais.
54

 

As manifestações populares dos “caras pintadas”, que saíram às ruas de preto para 

reivindicar o impeachment de Fernando Collor de Mello, são um bom exemplo do retorno à 

democracia e à liberdade de expressão. Inclusive, a música teve um papel fundamental nessas 

manifestações: na falta de novas composições musicais engajadas politicamente, os jovens 

“caras-pintadas” entoavam o canto de músicas compostas durante a ditadura militar. Dentre 

elas, pode-se citar “Pra não dizer que não falei das flores”, de Geraldo Vandré, e “Alegria 

Alegria”, de Caetano Veloso. Nesse sentido: 

Dentro deste renascimento do movimento estudantil, rapidamente surgiram as 

comparações com os estudantes das décadas de 60 e 70. Os meios de comunicação 

de massas e a própria UNE contribuíram para essa busca nostálgica de um passado 

de lutas. Interessante observar o ressurgimento de velhas palavras de ordem, de 

velhas práticas e, até mesmo, de velhas músicas. Em 18/09/92, ocorre na Avenida 

Paulista, coração financeiro de São Paulo, uma grande passeata ao som de “Alegria, 

Alegria”. Gravada por Caetano Veloso em 1968, havia sido tema da série já citada, 

“Anos Rebeldes”, e acabou tornando-se hino do  movimento dos “caras-pintadas”. 

Quase 15 anos após sua primeira gravação, essa música encantou uma juventude 

pouco afeita a ouvir MPB.
55

 

O governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), Presidente que assumiu após 

Itamar Franco (Vice-Presidente de Collor), ficou marcado pelas transformações oriundas do 

Plano Real: estabilização da moeda e controle da inflação, tendo a população sido beneficiada 

com o aumento do poder aquisitivo. As condições político-econômicas eram estáveis, não 

ensejando protestos. Desta forma, os artistas engajados foram substituídos por artistas 

passivos politicamente. Obviamente, as dificuldades ainda existiam, sendo que, dessa vez, os 

cidadãos tinham liberdade de expressão. 

Calha trazer à baila, nesse período, o fortalecimento dos meios de comunicação de 

massa: a mídia assumiu um papel importante na sociedade, veiculando diversas manifestações 
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culturais, dentre elas, as manifestações musicais. Tanto as maiorias quanto as minorias tinham 

o direito de criar e expor suas criações para o mundo. 

Pode-se dizer que a música de um povo reflete o seu governo. Através das letras e 

melodias, engajadas ou alienadas, consegue-se captar as condições sociopolíticas de um país. 

Em que pese algumas manifestações críticas, predominaram na década de 1990 as 

manifestações alienadas, sendo estas também incentivadas pelas rádios. A música passou a 

atender vários grupos. Para cada um deles, surgia um estilo correspondente. Assim, surgiram 

o axé music, o sertanejo e o pagode, para citar exemplos.
56

 

O axé music procurou misturar os ritmos nordestinos, caribenhos e africanos em um 

arranjo pop. Vem da Bahia e apresenta um ritmo dançante, tendo como seus principais 

representantes Daniela Mercury, Banda Eva, É O Tchan, Chiclete com Banana, Araketu e 

Netinho, dentre tantos outros. O grupo Timbalada destacou-se por fazer uma música mais 

próxima das raízes baianas, remetendo aos timbaus dos terreiros de Candomblé. Foi graças ao 

axé music que surgiu o termo bunda music, caracterizado por músicas de letras ambíguas e 

libidinosas. Nesse momento, a sociedade passou a se preocupar bastante com o corpo, de 

modo que as academias de ginástica se beneficiaram desses novos ideais estéticos. Em 1999, 

o axé começou a decair.
57

 

O pagode é uma espécie de mistura do samba de raiz com o pop. Atingiu 

primeiramente a população de baixa renda, porém, não demorou muito para alcançar o gosto 

da elite também. Em um primeiro momento, os grupos possuíam vários integrantes: estes, os 

chamados “mauriçolas”, usavam a roupa da moda e faziam coreografias. Suas músicas tinham 

melodias repetitivas, e suas letras eram românticas e de fácil aprendizado. Muitos grupos 

fizeram sucesso, dentre eles: Só Pra Contrariar, Raça Negra, Karametade, Katinguelê, Os 

Travessos, etc.
58

 

O sertanejo, por último, surgiu no interior de Goiás, e é característico dos 

denominados “caipiras”. É conhecido por ser um estilo musical que conta histórias e situações 

cotidianas. Após entrar no mercado, no entanto, sofreu mudanças: incorporou exigências 

fonográficas, como temáticas românticas. Os cantores passaram a se vestir com roupas de 

grife e incorporaram instrumentos eletrônicos em suas produções musicais. A música caipira 

de raiz foi substituída pelo “sertanejo pop ou romântico”. As duplas sertanejas fizeram 
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bastante sucesso, dentre elas: Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho 

e Xororó, João Paulo e Daniel, etc.
59

 

Nesse sentido, Francisco Fernandes Ladeira pondera: 

Desde então, as paradas de sucesso predominantes nas emissoras de rádio e televisão 

são ditadas por “ciclos musicais”: “ciclo sertanejo”, “ciclo do pagode”, “ciclo do 

axé”, “ciclo do forró”, “ciclo do funk carioca”. A receita é demasiadamente simples: 

a população é bombardeada por um determinado “estilo” musical, grupos surgem 

por atacado, ouve-se um único tipo de música até a sua exaustão, e depois, quando 

todos estão saturados, parte-se para outro estilo musical (o anterior é 

peremptoriamente esquecido), e seguem-se as mesmas etapas desse processo.
60

 

O samba de raiz retornou com Jorge Aragão, Martinho da Vila e Zeca Pagodinho, 

tendo surgido alguns artistas novos, como Dudu Nobre. A MPB ressurgiu na voz de cantoras 

como Cássia Eller, Marisa Monte, Marina Lima, Zizi Possi e Adriana Calcanhoto.
61

 

A pluralidade e fragmentação musical correspondiam ao momento político vivido pelo 

país, que finalmente havia legitimado as liberdades individuais de todos os cidadãos, sem 

distinção de raça, sexo, cor ou classe social, proibidos, inclusive, a discriminação e o 

preconceito. 

Vale ressaltar que um dos fatores que mais contribuiu para a fragmentação da música 

na década de 1990 foi a presença das gravadoras multinacionais (Sony, Universal, etc.), as 

quais desejavam impor o pop rock internacional. Essas empresas foram isentas pela União de 

pagar ICMS, tendo surgido a prática do “jabá”: pagamento que as multinacionais faziam para 

que os rádios e a TV tocassem somente as músicas que elas escolhessem. Daí um fator extra-

musical que explica o porquê de determinadas tendências musicais prevalecerem em uma 

época específica.
62

 

Francisco Fernandes Ladeira aduz: 

Muitos podem argumentar que o advento da Internet tornou bem mais fácil o acesso 

a qualquer tipo de música. Entretanto no Brasil a grande maioria da população ainda 

tem contato com as novidades musicais somente através da grande mídia. Uma 
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minoria privilegiada (econômica ou intelectual) possui realmente autonomia para 

definir suas preferências, a esmagadora maioria da população está a mercê do que é 

ditado pela moda. Enquanto os ricos (e as pessoas com acesso à boa informação) 

podem ouvir música de qualidade, os pobres devem se contentar com a música de 

massa. E infelizmente essa realidade está longe de ser revertida. Parece que o passar 

dos anos deixa as pessoas mais alienadas e vulneráveis a padronizações. Como diria 

Zé Ramalho, na canção “Admirável Gado Novo”: “vida de gado, povo marcado ê, 

povo feliz...”.
63

 

Surgiu a música independente: alguns artistas, que não queriam se desfazer do seu 

estilo musical para se adaptar ao pop rock internacional, procuraram gravadoras 

independentes para gravar seus discos com mais liberdade.
64

 

Em que pese o grande número de músicas superficiais, consideradas por muitos 

críticos como “lixo musical”, produzidas na década de 1990, alguns gêneros musicais como o 

rock nacional e o rap se destacaram por suas críticas sociais e políticas.  

O rap surgiu na periferia paulista, e fala da violência urbana. A maior parte dos seus 

integrantes veio das periferias, com exceção de Gabriel O pensador. As músicas de rap são 

marcadas por falas ritmadas dançantes, bem como pelos scratchers (arranhões feitos com os 

LP´s). Seus principais representantes são: Gabriel O Pensador, Racionais MC´s, Planet Hemp, 

Nação Zumbi, dentre outros.
65

 

Dentre bandas e músicas marcadas pela crítica social e política, pode-se citar algumas. 

No rock nacional, a banda Legião Urbana foi a que mais se destacou, tendo suas músicas sido 

veiculadas nas rádios a partir de 1985. A banda até hoje reúne milhares de fãs no Brasil 

inteiro, e uma de suas músicas de maior expressão foi “Faroeste caboclo”. A letra fala de 

temas polêmicos como drogas e terrorismo de direita.
66

 Outra canção da mesma banda que faz 

críticas diretas à política no Brasil, considerada o hino do protesto contra a corrupção, é a 

canção “Que país é esse”. Segue a letra abaixo transcrita: 

Nas favelas, no senado. 

Sujeira pra todo lado. 

Ninguém respeita a Constituição. 

Mas todos acreditam no futuro da nação. 
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Que país é esse? 

Que país é esse? 

Que país é esse? 

 

No Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense. 

No Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz. 

Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto. 

Manchando os papeis, documentos fieis. 

Ao descanso do  patrão. 

 

Que país é esse? 

Que país é esse? 

Que país é esse? 

 

Terceiro Mundo se for. 

Piada no exterior. 

Mas o Brasil vai ficar rico. 

Vamos faturar um milhão. 

Quando vendermos todas as almas. 

Dos nossos índios num leilão. 

 

Que país é esse? 

Que país é esse? 

Que país é esse? 

A banda “Revoluções Por Minuto”, mais conhecida como RPM, surgiu já no fim da 

ditadura, tendo se destacado no final da década de 1980 e início da década de 1990 por fazer 

críticas ferrenhas à política do país. A música “Rádio pirata” empolgava a população com 

versos como “Toquem o meu coração / Façam a revolução / Que está no ar / Nas ondas do 

rádio / No submundo repousa o repúdio / E deve despertar”. 

Cazuza compôs várias canções com teor político. Dentre elas, porém, a mais marcante 

foi “Brasil”, canção do álbum “Ideologia” (1988) que retrata a insatisfação da população 

brasileira com o país. Através da música, Cazuza conclama os cidadãos a se mobilizarem. 

Seguem abaixo colacionadas duas estrofes da letra dessa música: 

Não me convidaram 

Pra essa festa pobre 

Que os homens armaram pra me convencer 

Apagar sem ver 

Toda essa droga 

Que já vem malhada 

Antes de eu nascer 

 

Brasil! 

Mostra tua cara 

Quero ver quem paga 

Pra gente ficar assim 

Brasil! 

Qual é o teu negócio? 

O Nome do teu sócio? 

Confia em mim. 
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Outra música de Cazuza - crítica e que alcançou grande destaque na indústria musical 

- foi “O tempo não pára” (“Nas noites de frio é melhor nem nascer / Nas de calor se escolhe: é 

matar ou morrer / E assim nos tornamos brasileiros / Te chamam de ladrão, de bicha, 

maconheiro / Transformam o país inteiro num puteiro / Pois assim se ganha mais dinheiro / A 

tua piscina tá cheia de ratos / Tuas ideias não correspondem aos fatos / O tempo não pára / Eu 

vejo o futuro repetir o passado / Eu vejo um museu de grandes novidades / O tempo não pára / 

Não pára não, não pára / Dias sim, dias não / Eu vou sobrevivendo sem um arranhão / Da 

caridade de quem me detesta”). 

Os Paralamas do Sucesso se destacaram com o álbum “Selvagem”, considerado o mais 

politizado da banda. A música “Luiz Inácio (300 picaretas)”, escrita em 1995, é uma forma de 

protesto contra o Congresso Nacional (“Parabéns coronéis / Vocês venceram outra vez / O 

congresso continua a serviço de vocês / Papai, quando eu crescer / Eu quero ser anão / Pra 

roubar, renunciar, voltar na próxima eleição”). 

Os Titãs também fizeram bastante sucesso com suas músicas politizadas. Em 1999, 

regravaram a música “Aluga-se”, de Raul Seixas, a qual tem versos como “A solução pro 

nosso povo eu vou dar / Negócio bom assim ninguém nunca viu / Tá tudo pronto aqui é só vir 

pegar / A solução é alugar o Brasil”. 

Já no pop rock nacional, estilo novo que surgiu nos anos 1990, destaca-se a banda 

Skank com a música “Indignação” (“A nossa indignação / É uma mosca sem asas / Não 

ultrapassa as janelas / De nossas casas / Indignação, indigna / Indigna Nação”). 

No rap, destacaram-se Chico Sciense, vocalista da banda Nação Zumbi (que criou o 

movimento “mangue beat”), e Gabriel O Pensador, que compôs a música “Tô feliz (matei o 

presidente)” pensando no Presidente Fernando Collor e na revolta da população com o 

esquema montado por ele e por seu tesoureiro PC Farias. A canção, bastante polêmica, 

chegou a ser proibida nas rádios. Seguem alguns versos: 

Todo mundo bateu palma quando o corpo caiu 

Eu acabava de matar o Presidente do Brasil 

Fácil um tiro só 

Bem no olho do safado 

Que morreu ali mesmo 

Todo ensanguentado 

(...) 

E quando eu chego em casa  

O que eu vejo na TV? 

Primeira dama chorando perguntando (Por quê?) 

Ah! Dona Rosane dá um tempo num enche num fode 

Não é de hoje que seu choro não convence 

Mas se você quer saber porque eu matei o Fernandinho 
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Presta atenção sua puta escuta direitinho 

Ele ganhou a eleição e se esqueceu do povão 

E uma coisa que eu não admito é traição 

(...) 

Eu to feliz demais 

Então fui comemorar 

A multidão viu e começou a me festejar. 

A década de 90, assim, caracterizou-se por ter sido um período plural. Isto porque 

surgiram diversos gêneros musicais, bastante diferentes entre si, tendo eles sido um mero 

reflexo da pluralidade cultural garantida constitucionalmente. Destaca-se a importância desse 

período, pois, em que pese as manifestações alienadas - consequência da estabilização na 

economia e na política -, a década de 90 foi muito fértil na música como mecanismo de 

transformação social e política. 
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4 ANÁLISE CONTEMPORÂNEA DAS MANIFESTAÇÕES MUSICAIS NO BRASIL: 

PONDERAÇÃO DE VALORES 
 

Ao longo do tempo, e principalmente após a Segunda Guerra Mundial, os juristas 

perceberam que, se não fosse atribuído à lei um conteúdo ético, esta justificaria inúmeras 

atrocidades. Afinal, não se poderia aceitar que tudo fosse encarado com literalidade, sem 

nenhuma subjetividade no que concerne aos efeitos que determinada lei traria para a vida de 

um cidadão. Foi assim que surgiu, no contexto do pós-positivismo, o neoconstitucionalismo 

brasileiro, cujo objetivo principal é a interpretação da lei com base em valores que procurem 

preservar a dignidade da pessoa humana. 

No Brasil, o neoconstitucionalismo, na ambiência do pós-positivismo, ganhou força 

após a promulgação da CRFB/1988. A partir de então, muitos casos que envolviam direitos 

individuais e coletivos do cidadão passaram a ser solucionados com base na teoria dos direitos 

fundamentais: através da ponderação de valores. 

Os direitos fundamentais são direitos elementares ao cidadão brasileiro, e atualmente 

estão presentes em quase todas as legislações mundiais. Possuem como principais 

características: historicidade (caráter histórico, pois surgiram com a evolução das sociedades); 

indisponibilidade (não se pode dispor dos direitos fundamentais alheios); irrenunciabilidade 

(não se pode renunciar a um direito fundamental, mas apenas deixar de exercê-lo); 

imprescritibilidade (não há prazo para o seu exercício); relatividade (não existem direitos 

fundamentais absolutos); inalienabilidade (não se pode vender, emprestar ou alugar direitos 

fundamentais). 

Acontece que em muitos casos ocorrerá o conflito entre direitos fundamentais. Isto 

porque eles não são absolutos, de modo que eventualmente a garantia de um poderá implicar 

no esvaziamento de outro. A própria DUDH (1948), em seu art. 29, já previa a relatividade 

dos direitos fundamentais. É assim que surge a ponderação de valores. 

A música, por exemplo, é um direito cultural e fundamental, respaldado por outro 

direito fundamental, que é a liberdade de expressão. Mas afinal, será que o músico pode 

compor a canção que bem quiser, ainda que sua composição ofenda direitos fundamentais de 

outras pessoas?  

Analisar-se-á, desta forma, o que é a ponderação de valores, como ela é realizada e se 

ela é eficaz para solucionar os conflitos entre o direito à liberdade de expressão musical e 

valores como a igualdade e a privacidade (intimidade, vida privada, honra e imagem). 
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4.1 Conflito entre direitos fundamentais: como proceder à ponderação de valores 

 

A CRFB/1988 traz, em seu Título II (“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”), um 

rol meramente exemplificativo de direitos fundamentais, pois eles podem ser reconhecidos 

também por outros meios que não através da Carta Magna: em tratados internacionais, por 

exemplo (vide art. 1º, inciso III, c/c o art. 5º, §2º da CRFB/1988). 

Vale ressaltar, ainda, que não obstante o caput do art. 5º não tenha feito referência aos 

estrangeiros não residentes e às pessoas jurídicas de direito privado e público, não são 

somente os brasileiros e estrangeiros residentes no país que possuem titularidade sobre 

direitos fundamentais. Isto porque embora os estrangeiros não residentes não tenham sido 

expressamente incluídos como titulares, também não foram expressamente excluídos. As 

pessoas jurídicas de direito privado e de direito público, por sua vez, serão titulares somente 

daqueles direitos que forem com elas compatíveis. 

George Marmelstein conceitua os direitos fundamentais da seguinte forma: 

(...) os direitos fundamentais são normas jurídicas, intimamente ligadas à ideia de 

dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, positivadas no plano 

constitucional de determinado Estado Democrático de Direito, que, por sua 

importância axiológica, fundamentam e legitimam todo o ordenamento jurídico.
67 

Pode-se dizer que os direitos fundamentais apresentam um conteúdo ético (supremacia 

material, fundamentada na dignidade da pessoa humana) e normativo (supremacia formal, 

representada pelo ordenamento constitucional).  

A dignidade da pessoa humana não remete a uma raça ou sexo específico: é um 

atributo inerente a todos os seres humanos. 

Nesse sentido: 

Assim, pode-se dizer que os direitos fundamentais, em razão da rigidez 

constitucional, estão protegidos do legislador ordinário. Se não fosse assim, então 

não seriam direitos diferentes dos outros. O que destaca esses direitos dos demais é 

justamente a sua supremacia formal e material. Eles estão acima das leis, 

constituindo o fundamento ético de todo ordenamento jurídico.
68

 

 

É possível identificar, a partir das ideias acima elaboradas, alguns atributos da 

dignidade humana, por exemplo: (a) respeito à autonomia da vontade, (b) respeito à 

integridade física e moral, (c), não coisificação do ser humano e (d) garantia do 

mínimo existencial.
69 
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É em decorrência dessa supremacia formal e material que os direitos fundamentais têm 

aplicação imediata (vide o art. 5º, §1º da CRFB/1988), ou seja, não necessitam ser regulados 

por lei para que sejam exigíveis. Além disso, são clausulas pétreas (vide o art. 60, §4º, inciso 

IV da CRFB/1988), isto é, são limitações materiais à atuação do poder constituinte derivado 

reformador, de modo que nem uma emenda constitucional terá o condão de extingui-los.  

Podem os direitos fundamentais ser encarados como direitos subjetivos ou como 

sistemas de valores. Nesse sentido, são subjetivos por gerarem a pretensão de procurar a 

atuação do Judiciário para prevenir um dano a um determinado direito fundamental ou mesmo 

para repará-lo, caso já tenha ocorrido. Enquanto sistemas de valores, os direitos fundamentais 

objetivos são princípios nos quais o ordenamento jurídico como um todo se fundamenta.
70

  

Embora o Estado tenha o dever de promover, respeitar e acima de tudo proteger os 

direitos fundamentais, nem sempre o cumpre, motivo pelo qual se faz necessária uma atuação 

forte do Judiciário. Acrescenta-se, ainda, que eles possuem atualmente uma eficácia 

horizontal: não são encarados apenas como um limite ao Estado, de modo que devem ser 

respeitados também nas relações privadas.
71

  

Ressalte-se, ainda, que os direitos fundamentais possuem hierarquia constitucional. 

Esta hierarquia se explica pela pirâmide normativa de Hans Kelsen. Segundo ele, todo o 

ordenamento se fundamenta na Constituição, que se encontra no topo da pirâmide. Abaixo, 

encontra-se a legislação infraconstitucional (leis complementares, leis ordinárias, medidas 

provisórias, leis delegadas, resoluções). A Constituição representa, assim, não uma norma 

posta pelo direito positivo, mas sim pressuposta, hipotética e fundamental, exatamente por ser 

o fundamento de validade das demais.  

O sistema de normas, segundo Kelsen, pode ser tanto estático quanto dinâmico. É 

estático quando o “fundamento de validade e o conteúdo de validade são deduzidos de uma 

norma pressuposta como norma fundamental”.
72

 É dinâmico, por sua vez, quando coloca em 

prática o conteúdo deduzido da norma hipotética fundamental através das normas jurídicas 

infraconstitucionais. Assim, “o princípio segundo o qual se opera a fundamentação da 

validade das normas deste sistema é um princípio dinâmico”.
73

 

Nesse sentido, Kelsen pondera: 

                                                           
70

 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2011. Pág. 318. 
71

 Ibidem. Pág. 370. 
72

 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução por João Baptista Machado. 7ª edição. São Paulo: Martins 

Fontes, 2006. Pág. 218. 
73

 Ibidem. Pág. 219. 



64 
 

Como, dado o caráter dinâmico do Direito, uma norma somente é válida porque e na 

medida em que foi produzida por uma determinada maneira, isto é, pela maneira 

determinada por uma outra norma, esta outra norma represente o fundamento 

imediato de validade daquela. A relação entre a norma que regula a produção de 

uma outra e a norma assim regularmente produzida pode ser figurada pela imagem 

espacial da supra-infra-ordenação. A norma que regula a produção é a norma 

superior, a norma produzida segundo as determinações daquela é a inferior. A ordem 

jurídica não é um sistema de normas jurídicas ordenadas no mesmo plano, situadas 

umas ao lado das outras, mas é uma construção escalonada de diferentes camadas ou 

níveis de normas jurídicas. A sua unidade é produto da conexão de dependência que 

resulta do fato de a validade de uma norma, que foi produzida de acordo com outra 

norma, se apoiar sobre essa outra norma, cuja produção, por sua vez, é determinada 

por outra; e assim por diante, até abicar finalmente na norma fundamental – 

pressuposta. A norma fundamental – hipotética, nestes termos – é, portanto, o 

fundamento de validade último que constitui a unidade desta interconexão 

criadora.
74

 

Calha trazer à baila, ainda, o garantismo de Luigi Ferrajoli. Compreendido ao mesmo 

tempo como modelo normativo de Direito, filosofia política e teoria crítica, destacou-se 

durante a redemocratização, com o surgimento das Cartas Democráticas. Ao contrário do 

neoconstitucionalismo, ao qual é inerente uma certa discricionariedade, caracteriza-se o 

garantismo pela normatividade forte das Constituições rígidas.  

Segundo a concepção garantista, não deveriam existir normas em contradição com os 

direitos fundamentais previstos na Constituição. Os juízes, assim, não deveriam criar novas 

regras, mas sim anular aquelas consideradas inconstitucionais ou excepcionar a aplicação de 

algumas na jurisdição ordinária. Deveriam privilegiar uma interpretação sistemática, sempre 

atentando para a separação dos poderes. 

Nesse sentido, Luigi Ferrajoli aduz: 

Em síntese, bem mais que no modelo neoconstitucionalista, que confia a solução das 

aporias e dos conflitos entre direitos à ponderação judicial, inevitavelmente 

discricionária mesmo quando argumentada, enfraquecendo, assim, a normatividade 

das Constituições e a fonte de legitimação da jurisdição –, o paradigma do 

constitucionalismo rígido limita e vincula de modo bem mais forte o Poder 

Judiciário, em conformidade com o princípio da separação de poderes e com a 

natureza tanto mais legítima quanto mais cognitiva – e não discricionária – da 

jurisdição. Os juízes, com base em tal paradigma, não podem criar normas, o que 

implicaria uma invasão no campo da legislação, mas somente censurar a sua 

invalidade por violação à Constituição, anulando-as no âmbito da jurisdição 

constitucional, ou, então, desaplicando-as ou suscitando exceções de 
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inconstitucionalidade no âmbito da jurisdição ordinária; em ambos os casos, 
intervindo, assim, não na esfera legítima, mas na esfera ilegítima da política.

75 

O Estado Democrático de Direito pressupõe uma sociedade pluralista, na qual se deve 

respeitar as diferenças e, ao mesmo tempo, procurar manter a igualdade. Essa necessidade de 

garantir a diversidade faz com que muitos dos direitos garantidos entrem em colisão.  

Assim, na presença de valores individuais conflitantes (direito à informação versus 

direito à imagem, direito à liberdade de expressão versus direito à honra, etc.), deve o julgador 

procurar uma solução proporcional e que seja a menos onerosa aos direitos fundamentais em 

colisão. É aqui que surge o papel da hermenêutica jurídica: suas técnicas de interpretação são 

fundamentais para a harmonização dos interesses das partes cujos direitos colidem entre si. 

Em um caso concreto, o técnico do Direito deve utilizar-se, primeiramente, da 

hermenêutica jurídica tradicional. E esta se traduz na simples subsunção da norma ao fato. 

Desta maneira, ocorrendo determinado fato, deve haver uma determinada prestação. Não 

ocorrendo a prestação, deve ser aplicada uma sanção.  

O procedimento da subsunção das normas é simples, mas a sua interpretação nem 

tanto. Houve a necessidade de se estabelecer critérios de interpretação para que se possa 

descobrir o real sentido de cada norma. A hermenêutica jurídica tradicional criou, assim, os 

seguintes métodos: interpretação literal (leva em consideração a letra pura da lei), 

interpretação teleológica (considera a finalidade da norma), interpretação histórica (analisa o 

contexto histórico em que a norma foi editada) e interpretação sistemática (analisa a norma 

dentro do ordenamento jurídico, em interação com as demais normas). Esses métodos, vale 

ressaltar, devem ser utilizados sempre nos casos concretos submetidos ao Poder Judiciário. 

Pode ocorrer, no entanto, a subsunção de duas normas jurídicas, formalmente 

perfeitas, mas que de alguma forma conflitam entre si, por tratarem o mesmo conteúdo de 

uma forma diversa. São as antinomias ou os conflitos de normas: acontecem quando duas ou 

mais normas regulam o mesmo conteúdo, determinando resultados diferentes. 

Em casos de conflitos normativos, deve-se utilizar três critérios tradicionais, na 

seguinte ordem: hierárquico (a norma hierarquicamente superior prevalece), cronológico (a 

norma que foi editada e aprovada mais recentemente prevalece) e especialidade (a norma 

específica prevalece). Caso, no entanto, esses critérios não consigam resolver o conflito, pelo 
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fato de duas normas terem a mesma hierarquia, mesma cronologia e por serem ambas gerais 

ou ambas específicas, deve-se apelar para a teoria dos direitos fundamentais e o 

neoconstitucionalismo: somente uma análise axiológica será capaz de dirimir a controvérsia. 

Nesse sentido, no caso do conflito entre normas constitucionais: 

Como a estrutura da ordem jurídica é uma construção escalonada de normas supra e 

infra-ordenadas (SIC) umas às outras, em que uma norma de escalão superior 

determina a criação da norma do escalão inferior, o problema do conflito de normas 

dentro de uma ordem jurídica põe-se de forma diferente conforme se trata de um 

conflito entre normas do mesmo escalão e de um conflito entre uma norma de 

escalão superior e uma norma de escalão inferior. Aqui começaremos por tomar em 

conta apenas os conflitos entre normas do mesmo escalão. Se se trata de normas 

gerais que foram estabelecidas por um e mesmo órgão, mas em diferentes ocasiões, 

a validade da norma estabelecida em último lugar sobreleva à da norma fixada em 

primeiro lugar e que a contradiz, segundo o princípio lex posterior derogat priori.
76

 

 

Outra peculiaridade da hermenêutica dos direitos fundamentais surge em razão da 

colisão de normas constitucionais, assunto a ser debatido mais à frente. Nessas 

situações, tem-se normas de igual hierarquia, publicadas ao mesmo tempo e com o 

mesmo grau de abstração, que, no caso concreto, fornecem consequências jurídicas 

opostas. Ou seja, os famosos critérios de solução de antinomias (hierárquico, 

cronológico e da especialidade) não servem para solucionar o conflito ora previsto. 
Por isso, surge a necessidade de desenvolver outras técnicas capazes de adequar a 

teoria jurídica à nova realidade constitucional. Afinal, a hermenêutica clássica não 

fornece nenhuma dica sobre como resolver esse problema da colisão de direitos, 

questão surgida justamente em razão da positivação de valores/princípios e da crença 

na força normativa da Constituição.
77

  

Para que se possa analisar os princípios constitucionais que emprestam valor aos casos 

concretos de conflitos entre direitos fundamentais, faz-se necessário esclarecer, 

primeiramente, o que são os princípios e em que eles se distinguem das regras.  

Os princípios e as regras são espécies do gênero norma jurídica, pois trazem comandos 

de proibição ou permissão. Existem critérios, no entanto, que são utilizados para distingui-los. 

O mais utilizado, vale dizer, é o da generalidade: os princípios são normas gerais e abstratas, 

enquanto as regras são normas mais específicas e concretas.  

Ronald Dworkin distingue as regras e os princípios a partir de uma argumentação 

lógico-argumentativa (quantitativa). Para ele, a distinção deve ser feita apenas em casos 

concretos, e não no plano abstrato. Apenas durante o processo, através a análise das razões 
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trazidas pelas partes, é que se poderá compreender se a norma invocada funciona como um 

princípio ou como uma regra jurídica.
78

 

Dworkin construiu suas ideias a partir de uma visão crítica do positivismo jurídico de 

Hart, que discorreu sobre a teoria dos hard cases (casos difíceis). Segundo esta, quando um 

determinado caso concreto não pode ser solucionado por uma regra já editada em lei, o juiz 

poderá optar por criar uma nova regra, fazendo-a retroagir: 

O positivismo jurídico fornece uma teoria dos casos difíceis. Quando uma ação 

judicial específica não pode ser submetida a uma regra de direito clara, estabelecida 

de antemão por alguma instituição, o juiz tem, segundo tal teoria, o “poder 

discricionário” para decidir o caso de uma maneira ou de outra. Sua opinião é 

redigida em uma linguagem que parece supor que uma ou outra das partes tinha o 

direito preexistente de ganhar a causa, mas tal idéia não passa de uma ficção. Na 

verdade, ele legisla novos direitos jurídicos (new legal rights), e em seguida os 

aplica retroativamente ao caso em questão.
79

 

Dworkin afirma, no entanto, que, mesmo na ausência de dispositivos jurídicos que 

regulamentem um caso determinado, não deve o juiz criar novas regras. Para ele, mesmo os 

hard cases têm apenas uma resposta correta, levando-se em consideração a integridade do 

ordenamento jurídico. As partes têm direito a uma resposta do Judiciário, mas esta, segundo 

ele, deverá ser buscada pelo juiz na análise do caso concreto. 

Alexy toma a diferenciação entre regras e princípios estabelecida por Dworkin como 

parâmetro a partir do qual busca criar uma teoria para os direitos fundamentais. Segundo ele, 

a distinção entre regras e princípios, no entanto, é morfológica (qualitativa, referente à forma 

e estrutura da norma, distante do caso concreto), e não lógico-argumentativa (quantitativa, 

pragmática, próxima do caso concreto). Assim, para ele os princípios são mandamentos de 

otimização: podem ser satisfeitos de diversas formas, sempre na maior medida possível. Já as 

regras, como mandamentos definitivos, carregam o dilema do “tudo ou nada”: ou são 

satisfeitas e, por consequência, cumpridas, ou não são satisfeitas e, portanto, descumpridas. 

Alexy aponta, ainda, as diferenças entre os conflitos de regras e os conflitos de 

princípios. Isto porque, nos conflitos entre regras, uma delas é declarada inválida e a outra 

válida. Quando não, introduz-se uma exceção. Já nas colisões entre princípios, não há 

invalidade. Pelo contrário, um deles terá preferência de aplicação diante do outro, 

considerando-se as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto. Será feito, assim, um 
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sopesamento entre os princípios. O valor decisório será dado ao princípio que, na situação 

analisada, tiver maior peso diante do outro. O que não quer dizer que, em outros casos, aquele 

princípio venha a ter sempre o mesmo peso. 

Nesse sentido, Robert Alexy pondera: 

(...) um princípio restringe as possibilidades jurídicas de realização do outro. Essa 

situação não é resolvida com a declaração de invalidade de um dos princípios e com 

sua consequente eliminação do ordenamento jurídico. Ela tampouco é resolvida por 

meio da introdução de uma exceção a um dos princípios, que seria considerado, em 

todos os casos futuros, como uma regra que ou é realizada, ou não é. A solução para 

essa colisão consiste no estabelecimento de uma relação de precedência 

condicionada entre os princípios, com base nas circunstâncias do caso concreto. 

Levando-se em consideração o caso concreto, o estabelecimento de relações de 

precedências condicionadas consiste na fixação de condições sob as quais um 

princípio tem precedência em face do outro. Sob outras condições, é possível que a 

questão da precedência seja resolvida de forma contrária.
80 

Para Alexy, uma decisão resultante de uma ponderação de valores estabeleceria uma 

espécie de relação de prioridades entre os princípios. É o que denominou de “lei da colisão”, a 

qual faz parte da sua teoria da argumentação jurídica.
81

 Para ele, seria impossível apontar para 

cada caso concreto apenas uma saída correta. 

Vale mencionar os princípios de interpretação constitucional, os quais auxiliarão o juiz 

no julgamento de casos concretos que envolvam conflitos entre valores. 

São eles: princípio da unidade da Constituição (todas as normas constitucionais são 

equivalentes hierarquicamente); princípio da supremacia da Constituição (supremacia formal 

e material); princípio da máxima efetividade (a interpretação de uma norma constitucional 

deve procurar dar máxima eficácia ao direito em questão); princípio da interpretação 

conforme os direitos fundamentais (as interpretações devem se basear nos direitos 

fundamentais, valores nos quais todo o ordenamento jurídico se estrutura); princípio da 

presunção de constitucionalidade das leis (presume-se que as leis sejam constitucionais, salvo 

prova em contrário); princípio da harmonização ou da concordância prática (caso ocorra uma 

colisão de valores, deve-se procurar harmonizá-los); princípio da proporcionalidade (uma 

decisão que restringe algum direito fundamental deve ser adequada, necessária e proporcional 

em sentido estrito); princípio da proteção ao núcleo essencial (uma decisão que restringe 

algum direito fundamental não deve prejudicar o seu conteúdo essencial); princípio da 
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proibição de abuso de direitos fundamentais (não se pode violar um direito fundamental sob a 

justificativa de se estar exercendo outro direito fundamental). 

George Marmelstein aduz: 

Certamente, esses princípios não fornecem respostas únicas. Mesmo utilizando 

corretamente as técnicas argumentativas deles decorrentes, ainda haverá muita 

margem para subjetividades e até mesmo arbitrariedades. Mas o importante é que o 

jurista procure fundamentar seus pontos de vista não nos seus valores pessoais, mas 

na própria “ordem de valores” que emana da Constituição.
82

  

No caso da colisão entre direitos fundamentais - que são previstos em normas 

constitucionais -, observa-se que muitos deles estabelecem diretrizes opostas. Como se 

procederia à ponderação, nesse caso? O juiz teria de sopesar os valores em questão e decidir o 

caso com base na proporcionalidade. A solução, assim, necessariamente será a restrição 

(quando possível, apenas parcial) de um dos direitos colidentes.
83

  

Destaca-se que a CRFB/1988 limitou expressamente alguns direitos fundamentais, 

como: o cidadão tem direito à vida, exceto quando houver guerra declarada (nesse caso, 

admite-se a pena de morte); o cidadão tem direito à liberdade de expressão, porém, a lei 

restringe a propaganda de tabaco e de bebidas alcoólicas.
84

  

A ponderação de valores é utilizada para a solução dos hard cases, e foi elaborada 

para garantir uma uniformidade nas decisões referentes a casos de conflitos entre direitos 

fundamentais. A ponderação procura evitar, assim, que a subjetividade do juiz se sobressaia 

em detrimento dos valores constitucionais. Essa técnica, segundo a maioria dos juristas, é a 

melhor alternativa para se buscar a solução mais justa possível. 

Leandro Sousa Bessa enumerou as fases relativas à ponderação de valores: 

São três as fases da ponderação. Primeiramente, o aplicador identifica as normas 

veiculadoras de direitos fundamentais que estão em conflito. Depois, passa a 

examinar a situação fática e sua repercussão sobre as normas conflitantes. Na última 

fase, que é a da decisão, deve haver uma apreciação conjunta dos diferentes grupos 

de normas e a repercussão dos fatos sobre eles, com o desiderato de atribuir “pesos” 

aos diferentes elementos em colisão, determinando quais devem prevalecer e em que 

intensidade. É o que se chama de sopesamento.
85
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Vale mencionar os princípios que auxiliam mais diretamente na busca por uma 

solução jurídica mais justa aos conflitos entre direitos fundamentais: princípio da 

harmonização ou concordância prática, princípio da proporcionalidade e princípio da 

dignidade da pessoa humana.  

O princípio da harmonização ou concordância prática será essencial à medida que 

procura integrar os valores constitucionais conflitantes entre si, fazendo com que convivam 

harmoniosamente. Essa harmonização, vale dizer, está diretamente ligada à unidade da 

Constituição: os direitos em conflito não devem ser analisados individualmente, e sim como 

parte do conjunto integrado pelas normas constitucionais. 

Desta feita, é preferível, ao invés de se prestigiar somente um valor em detrimento de 

outro, que ambos os valores, embora contraditórios, sejam assegurados na máxima efetividade 

possível ao caso concreto. Os valores conflitantes devem ser objeto, assim, de uma 

interpretação sistemática, que leve em consideração o ordenamento jurídico constitucional 

como um sistema interdependente. 

Não sendo o princípio da harmonização ou concordância prática suficiente para 

solucionar o conflito, o próximo passo será analisar o princípio da proporcionalidade, uma 

espécie de regra hermenêutica a qual, por sua vez, tem três subprincípios: adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.  

Quando à adequação (aptidão ou pertinência), o julgador deve se perguntar se há uma 

relação adequada entre os fins e os meios. Assim, diante de um caso de colisão entre direitos 

fundamentais, a medida adotada para solucionar o conflito deve ser adequada, ou seja, 

pertinente ao fim que se deseja obter. Alguns autores, vale ressaltar, sustentam que a medida, 

para ser adequada, deveria realizar completamente o seu objetivo. Ocorre que, dada a 

dificuldade em se saber quanto à consecução do fim, não é esse o entendimento que 

predomina na doutrina. 

Quanto à necessidade, deve o julgador se perguntar se o meio escolhido foi o menos 

oneroso dentre as opções existentes, pois a medida deve ser estritamente necessária. No 

âmbito da necessidade, fala-se em vedação de excesso, pois a medida adotada não pode 

exorbitar o necessário para se solucionar o conflito, e em vedação de insuficiência, pois é 

dever do Estado garantir a proteção dos direitos fundamentais. 

Assim, o exame da necessidade utiliza-se de uma comparação entre a medida adotada 

e medidas alternativas. Considerar-se-á, nessa comparação, a eficiência da medida estatal 

adotada e o nível de restrição ao direito fundamental em questão.  
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Por exemplo, se existe uma medida alternativa que garante a atuação positiva do 

Estado no que concerne a determinado direito fundamental e, ao mesmo tempo, que causa 

menos gravames a outro direito fundamental conflitante com o primeiro, conclui-se que a 

medida alternativa é a necessária, e não a medida estatal adotada, esta sempre utilizada como 

ponto de partida para o exame da necessidade. Nesse caso, investiga-se se há medidas tão 

eficientes quanto a estatal adotada, mas que limitem menos o direito fundamental “derrotado” 

no sopesamento.
86

 

Quanto à proporcionalidade em sentido estrito (razoabilidade, exigibilidade ou justa 

medida), por sua vez, deve o julgador se perguntar se o direito fundamental escolhido para 

prevalecer na colisão representa valores mais importantes que os trazidos pelo direito 

fundamental que foi restringido. Deve-se optar, assim, pela solução que cause menos danos 

aos bens jurídicos, procurando-se um equilíbrio entre a restrição e a garantia dos direitos. 

O princípio da proporcionalidade é considerado o critério de solução de antinomias 

mais associado ao neoconstitucionalismo (no contexto do pós-positivismo), pois quebrou as 

barreiras do formalismo, trazendo uma nova perspectiva para o Direito. 

Como a regra geral é que sejam sempre garantidos os direitos fundamentais, e como a 

restrição é uma medida excepcional, deve esta ser proporcional, isto é, deve sacrificar apenas 

o estritamente necessário. Nesse sentido: 

Como se pode perceber, o princípio da proporcionalidade não é útil apenas para 

verificar a validade material de atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo que 

limitem direitos fundamentais, mas também para, reflexivamente, verificar a própria 

legitimidade da decisão judicial, servindo, nesse ponto, como verdadeiro limite da 

atividade jurisdicional. O juiz, ao concretizar um direito fundamental, também deve 

estar ciente de que sua ordem deve ser adequada, necessária (não excessiva e 

suficiente) e proporcional em sentido estrito.
87

 

Impende esclarecer que a maioria das situações de colisão já foi solucionada pela 

ponderação de valores, cujo resultado veio a ser expresso em uma regra infraconstitucional. 

Há casos raros, todavia, em que não há uma regra infraconstitucional resultante do conflito 

entre dois princípios. Nesse sentido: 

(...) há casos em que não há qualquer regra infraconstitucional que discipline a 

colisão entre dois princípios. Ou seja, pode ser que dada situação de colisão ainda 

não tenha sido objeto de ponderação por parte do legislador. Nesses casos, isto é, 

nos casos em que deve haver uma aplicação direta dos princípios -, deve – aí, sim – 
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haver apenas um sopesamento entre os potenciais princípios aplicáveis na resolução 

do caso concreto. A razão é muito simples: se a aplicação da regra da 

proporcionalidade implica três questões - (a) A medida é adequada para fomentar o 

objetivo fixado? (b) A medida é necessária? E (c) a medida é proporcional em 

sentido estrito? -, é mais que óbvio que deve haver uma medida concreta que será 

testada.
88

 

Destaca-se que a proporcionalidade é essencial para que o princípio da proteção ao 

núcleo essencial seja cumprido, pois somente com uma medida proporcional evitar-se-á a 

restrição ao conteúdo essencial de valores envolvidos em conflitos. 

Já o princípio da dignidade da pessoa humana, como fundamento republicano, remete 

à própria natureza humana. Embora de difícil definição, pode-se concluir que o desrespeito à 

dignidade da pessoa humana geralmente ocorre quando um indivíduo é desconsiderado como 

sujeito de direitos e reduzido a um objeto.
89

 

O princípio da dignidade da pessoa humana deve nortear toda e qualquer situação de 

colisão. Nesse sentido: 

Este amplo campo de abrangência deixa antever que o princípio em estudo é a fonte 

de onde emanam os direitos fundamentais. Ou, em outra perspectiva, estes últimos 

representam verdadeiras concretizações da exigência de respeito à dignidade da 

pessoa humana. De fato, um indivíduo que tem para si reconhecidos e aplicados 

todos os direitos fundamentais, está sendo respeitado em sua dignidade.
90

 

A ponderação ou sopesamento de valores é realizada, assim, somente quando não é 

possível conciliar os interesses em jogo conforme o princípio da concordância ou 

harmonização prática. Consiste, portanto, em uma técnica empregada pelos juízes para 

solucionar casos que não podem ser resolvidos com os critérios da hermenêutica jurídica 

tradicional. Na ponderação, observa-se uma espécie de hierarquia entre os princípios, a qual 

está sujeita não ao mero subjetivismo do juiz, mas sim às circunstâncias do caso concreto: 

De fato, apesar de não existir, do ponto de vista estritamente normativo, hierarquia 

entre os direitos fundamentais, já que todos estão no mesmo plano jurídico-

constitucional (princípio da unidade da Constituição), parece inquestionável, sob o 

aspecto ético/valorativo, a existência de diferentes níveis de importância dos direitos 

previstos constitucionalmente. Certamente, alguns direitos “valem” mais do que 

outros, sobretudo diante de conflitos que podem surgir em casos concretos, podendo, 
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nesse aspecto, falar-se em hierarquia axiológica entre as normas constitucionais, 

incluindo-se aí, obviamente, os direitos fundamentais.
91

 

Após o exercício da ponderação, os juízes deverão motivar sua decisão judicial. 

Possuem, assim, o dever de motivação e de consistência.
92

  

Em casos de conflitos entre direitos fundamentais, inclusive, é quase impossível que o 

juiz não utilize de sua subjetividade, dado o alto grau de abstração. Assim, o juiz terá de 

harmonizar suas crenças com os princípios constitucionais, de modo a convencer que a 

solução por ele apontada é a mais justa para o caso em tela. 

 

4.2 Liberdade de expressão sem limites: o surgimento de novos gêneros musicais e a 

ofensa a valores constitucionais segundo a jurisprudência pátria 

 

Deve-se mencionar o momento político e cultural que o Brasil tem vivido no Novo 

Milênio (anos 2000). O mesmo caminho que se seguiu na década de 1990, com a 

estabilização político-econômica, continuou a ser traçado no Novo Milênio. No governo de 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2008, 2008-2011), presidente carismático e com grandes 

índices de aprovação, a população não sentia necessidade de protestar, exceto por alguns 

episódios de corrupção (dentre eles o que causou maior revolta: o escândalo do mensalão).  

Ora, se em 1990 surgiram manifestações musicais alienadas politicamente, estas se 

multiplicaram no Novo Milênio. Desta feita, não somente o axé music, o pagode e o sertanejo 

continuaram no cenário musical, como se juntaram a eles o funk carioca e o forró estilizado, 

estilos musicais que, além de alienados, foram considerados como agressivos em suas letras, 

pois ofensivos a determinados valores constitucionais. 

O funk carioca surgiu em meados de 1990 e início de 2000, tendo ficado conhecido 

por suas letras chocantes, que falam explicitamente de sexo e violência. Conhecido por ser um 

gênero musical produzido pela população brasileira de baixa renda, o funk carioca divide 

opiniões: alguns críticos consideram que ele é uma clara manifestação cultural dos pobres, 

enquanto outros nem ao menos o enquadram como cultura. Para esses últimos, o funk carioca 

é reflexo de um país subdesenvolvido, que não investiu na educação: na democracia, com a 

liberdade de expressão ao alcance de todos, a população mal instruída quis também fazer sua 

própria arte, criando letras que refletissem sua realidade, o que teria originado um estilo 

musical pouco intelectual. 
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Surgiram, assim, duas correntes: uma que defende a culturalização do funk carioca e 

outra que defende a criminalização.  

Nilo Batista defende a culturalização ao argumentar que é inconstitucional censurar 

uma expressão cultural popular brasileira. Alega que, na transição da ditadura para a 

democracia, as leis mudaram, porém os tribunais permaneceram os mesmos. Realiza um 

paralelo do funk com o samba, que também foi perseguido por ter surgido em meio à 

população de baixa renda, bem como por possuir letras polêmicas.
93

 

Artur Dias, por sua vez, defende a criminalização do funk ao afirmar que este é um 

“movimento falsamente libertário das classes pobres”. Diferencia o samba do funk, à medida 

que o primeiro teria acontecido de “dentro pra fora”, de forma espontânea, enquanto o 

segundo teria acontecido de “fora pra dentro”, derivado do miami bass americano e conhecido 

por coisificar a mulher. Para ele, enquanto o samba é arte e cultura, o funk é uma simples 

mercadoria que trata de temas ofensivos.
94

 

O forró estilizado, por sua vez, difere em muito do forró autêntico, e tem predominado 

no Nordeste. A maior parte de suas letras diz respeito a sexo, drogas, dinheiro e mulheres, de 

modo que vem incutindo valores subvertidos na sociedade. Tais valores já são anunciados até 

mesmo nos títulos das canções. Para citar exemplos: “Abre as pernas e dê uma sentadinha” 

(Gaviões do Forró), “Fiel à putaria” (Felipão Forró Moral), “Chico rola” (Bonde do Forró), 

“Banho de língua” (Solteirões do Forró), “Mulher roleira” (Saia Rodada), “Tapa na cara, 

puxão no cabelo” (Swing do Forró). 

Quanto ao forró estilizado, José Teles afirma o seguinte: 

Aqui o que se autodenomina “forró estilizado” continua de vento em popa. Tomou o 

lugar do forró autêntico nos principais arraiais juninos do Nordeste. Sem falso 

moralismo, nem elitismo, um fenômeno lamentável, e merecedor de maior atenção. 

Quando um vocalista de uma banda de música popular, em plena praça pública, de 

uma grande cidade, com presença de autoridades competentes (e suas respectivas 

patroas) pergunta se tem “rapariga na plateia”, alguma coisa está fora de ordem. 

Quando canta uma canção (canção?!!!) que tem como tema uma transa de uma moça 

com dois rapazes (e ao mesmo tempo), e o refrão é “E vou dá-lhe de cano de ferro/e 

toma cano de ferro!”, alguma coisa está muito doente. Sem esquecer que uma 
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juventude cuja cabeça é feita por tal tipo de música é a que vai tomar as rédeas do 

poder daqui a alguns poucos anos.
95

 

Embora não se tenha encontrado decisões judiciais concernentes às letras de forró 

estilizado, atenta-se para o fato de que muitas delas ofendem diretamente a dignidade das 

mulheres, bem como a moral pública e os bons costumes. A música “Bomba no cabaré”, da 

banda de forró Mastruz com Leite, inclusive, foi bastante discutida pelas ONG´s de proteção à 

mulher. No entanto, não chegou a haver uma ação judicial. Isto porque há várias músicas que 

ofendem os direitos da mulher, mas acabam não dando ensejo a ações judiciais. 

Conclui-se, assim, que os gêneros musicais acima mencionados são uma clara 

representação da falta de limites à liberdade de expressão no Novo Milênio. Se no período da 

ditadura havia a censura prévia, de modo que toda e qualquer música deveria passar pela 

análise dos censores, atualmente as músicas e estilos são lançados sem passarem pela análise 

de órgãos de controle quaisquer.  

A preocupação com o teor das canções e com os efeitos que podem causar na 

sociedade, assim, só surge depois, quando uma determinada classe (mulheres, homossexuais, 

etc.) se sente ofendida e busca a prestação jurisdicional como forma de reparação civil pelos 

danos morais e/ou materiais causados por determinada letra.  

Vale ressaltar que o Ministério Público deverá agir quando determinada letra musical 

for criminosa em si ou quando incitar ao crime, instaurando, se for o caso, uma ação penal 

contra o compositor. Isto porque, segundo os arts. 286 e 287 do Código Penal, constitui crime 

utilizar a liberdade de expressão a fim de estimular a infração de leis, fazendo apologia de ato 

criminoso ou do próprio criminoso. 

Quanto aos valores constitucionais comumente ofendidos pelas letras musicais, calha 

trazer à baila os direitos à igualdade e à privacidade (intimidade, vida privada, honra e 

imagem), estes últimos denominados de direitos da personalidade. 

Dentro do direito à privacidade, encontra-se o direito à honra. Esta se divide em honra 

externa ou objetiva e interna ou subjetiva. A primeira é a imagem (reputação) que o indivíduo 

possui perante a sociedade, enquanto a segunda é a imagem que o indivíduo tem de si mesmo 

(autoestima). Não são somente as pessoas físicas que tem direito à honra: as pessoas jurídicas 

também, mas apenas à honra objetiva ou externa, já que não têm um sentimento próprio. 
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O direito à honra, como os demais direitos previstos no art. 5º da CRFB/1988, não é 

ilimitado. Tanto que existe a exceção da verdade, oportunidade dada ao ofensor de provar a 

veracidade de um fato imputado a outrem. Tanto o Estado quanto os particulares devem se 

abster de ferir a honra de outrem, caso contrário, o lesado poderá acionar o Poder Judiciário 

pleiteando danos morais e/ou materiais. 

Andréa Neves Gonzaga Marques pondera: 

A situação de tensão entre esses direitos e o direito à livre expressão vem sendo 

debatida nos tribunais de diversos Estados democráticos, já que valores de alta 

relevância para a manutenção da democracia como a liberdade de expressão e a 

preservação de direitos individuais, muitas vezes, se colocam em posição 

antagônica, a ensejar análise mais atenta em cada caso concreto. O que não se deve 

fazer é estabelecer um parâmetro para a resolução de colisão de direitos 

fundamentais, aferindo arbitrariamente os interesses em conflito.
96

 

O direito à intimidade e à vida privada, por sua vez, diz respeito ao direito do 

indivíduo de preservar a sua vida pessoal do conhecimento de outras pessoas. E embora 

cidadãos comuns tenham o direito à intimidade mais facilmente garantido, pessoas públicas 

(famosos, por exemplo) não têm seu direito à intimidade totalmente suprimido: pelo contrário, 

este é apenas restringido, dada o caráter da profissão que exercem. 

O direito à imagem, mais uma espécie do gênero “direito à privacidade”, difere dos 

demais por ser um direito disponível, que pode ser explorado com intuito lucrativo. Assim, 

qualquer uso da imagem de uma pessoa pública para fins comerciais (que não sejam 

meramente informativos) constituirá violação do direito à imagem e ensejará reparação civil.  

Os valores éticos e sociais da pessoa e da família são diretamente associados à moral e 

aos bons costumes, e são previstos no art. 221, inciso IV da CRFB/1988. São reflexo de uma 

sociedade brasileira patriarcal, e serão levados em consideração quando associados a um 

direito constitucional como a igualdade ou a dignidade da pessoa humana, por exemplo. 

Embora sejam aplicáveis somente às emissoras e rádios, privilegia-se uma análise sistemática 

do texto constitucional, segundo a qual serão aplicáveis também às indústrias fonográficas. 

Vale ressaltar que, segundo o art. 17 da Lei nº 5250/67 - conhecida como Lei de 

Imprensa -, é crime ofender “a moral pública e os bons costumes”. Ocorre que a Lei de 

Imprensa foi declarada não recepcionada pela ADPF 130 / DF-DISTRITO FEDERAL, tendo 
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o Tribunal Pleno concluído que a liberdade de imprensa é uma categoria jurídica proibitiva de 

qualquer censura prévia. Segue trecho da ementa: 

(...) 
10.2. Incompatibilidade material insuperável entre a Lei n° 5.250/67 e a 

Constituição de 1988. Impossibilidade de conciliação que, sobre ser do tipo material 

ou de substância (vertical), contamina toda a Lei de Imprensa: a) quanto ao seu 

entrelace de comandos, a serviço da prestidigitadora lógica de que para cada regra 

geral afirmativa da liberdade é aberto um leque de exceções que praticamente tudo 

desfaz; b) quanto ao seu inescondível efeito prático de ir além de um simples projeto 

de governo para alcançar a realização de um projeto de poder, este a se eternizar no 

tempo e a sufocar todo pensamento crítico no País. 10.3 São de todo imprestáveis as 

tentativas de conciliação hermenêutica da Lei 5.250/67 com a Constituição, seja 

mediante expurgo puro e simples de destacados dispositivos da lei, seja mediante o 

emprego dessa refinada técnica de controle de constitucionalidade que atende pelo 

nome de "interpretação conforme a Constituição". A técnica da interpretação 

conforme não pode artificializar ou forçar a descontaminação da parte restante do 

diploma legal interpretado, pena de descabido incursionamento do intérprete em 

legiferação por conta própria. Inapartabilidade de conteúdo, de fins e de viés 

semântico (linhas e entrelinhas) do texto interpretado. Caso-limite de interpretação 

necessariamente conglobante ou por arrastamento teleológico, a pré-excluir do 

intérprete/aplicador do Direito qualquer possibilidade da declaração de 

inconstitucionalidade apenas de determinados dispositivos da lei sindicada, mas 

permanecendo incólume uma parte sobejante que já não tem significado autônomo. 

Não se muda, a golpes de interpretação, nem a inextrincabilidade de comandos nem 

as finalidades da norma interpretada. Impossibilidade de se preservar, após 

artificiosa hermenêutica de depuração, a coerência ou o equilíbrio interno de uma lei 

(a Lei federal nº 5.250/67) que foi ideologicamente concebida e normativamente 

apetrechada para operar em bloco ou como um todo pro indiviso. 11. EFEITOS 

JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, 

notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o 

Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito 

de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada 

é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então 

subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal. 

Norma, essa, "de eficácia plena e de aplicabilidade imediata", conforme 

classificação de José Afonso da Silva. "Norma de pronta aplicação", na linguagem 

de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária conjunta. 12. 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar 

como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos 

da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.
97 

Como a arte atualmente não pode ser ditada, como é criada livremente, é comum 

surgirem contradições entre esta e alguns dos direitos aqui referidos. Faz-se imprescindível, 

assim, a análise de alguns conflitos levados ao Poder Judiciário, tanto de músicas do funk 

carioca e do forró estilizado, como de músicas de outros estilos as quais fazem apologias a 

crimes ou atentam diretamente contra a honra, a imagem, etc. 
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O cerne da questão é: como ocorre, na prática, a colisão entre a liberdade de expressão 

musical e valores constitucionais como a igualdade e a privacidade? E como esse conflito é 

resolvido judicialmente? 

Duas letras de música causaram grande discussão, ganhando repercussão nacional. 

Trata-se de “Tapa na cara”, do Pagodart (grupo de pagode), e “Um tapinha não dói”, de MC 

Naldinho e Bella Furacão (cantores do funk carioca). 

Uma ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal e pela ONG 

Themis – Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero, esta última defensora dos direitos das 

mulheres, contra a Gravadora Sony Music Entertainment Indústria e Comércio Ltda., a 

Furacão 2000 Produções Artísticas Ltda. e a União Federal.  

Os autores alegaram que as referidas músicas são ofensivas à dignidade das mulheres, 

transmitindo visão preconceituosa quanto a sua imagem. Ressaltaram que o direito à liberdade 

de expressão não é absoluto, pois possui limitações na Constituição Federal, como o princípio 

da dignidade da pessoa humana. Alegaram a existência de dano moral difuso e atentaram para 

o fato de que o Brasil ratificou a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará): logo, a União Federal deveria 

adotar uma postura ativa na busca pela erradicação das manifestações de subordinação. 

Atentaram, ainda, para a responsabilidade das gravadoras pela comercialização de letras 

musicais ofensivas a direitos fundamentais. 

Ambas as letras foram analisadas na decisão, tendo alcançado desfechos diversos. Na 

sentença, o juiz argumenta: 

Nesse contexto, mostra-se evidente que, não obstante a proibição constitucional da 

censura, o direito de livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação não se mostra absoluto, de maneira que o dano eventualmente 

ocasionado merecerá a devida reparação.
98

 

E continua:  

Em síntese, a garantia constitucional da livre manifestação do pensamento, bem 

como da livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, não pode representar salvo-conduto para a violação de outros valores 

constitucionais igualmente assegurados. Assim sendo, eventual procedência do 

pedido de condenação por dano moral coletivo não significa a restauração da 

censura, mas sim a afirmação de que a liberdade de expressão artística deve ser 
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exercida em harmonia com os demais direitos fundamentais constitucionalmente 

tutelados.
99

 

Desta feita, as gravadoras devem obedecer às disposições constitucionais pertinentes, 

sob pena de serem responsabilizadas civil, administrativa e até penalmente.  

Observa-se um trecho da letra da música “Tapa na Cara”, do grupo Pagodart: 

Se ela me pedir... o que vou fazer... 

Meu deus me ajude em mulher não vou bater 

Mas ela me pede todo dia toda hora quando a gente faz amor 

Pedi o quê? 

Se ela me pedir... o que vou fazer... 

Meu deus me ajude em mulher não vou bater 

Mas ela me pede todo dia toda hora quando a gente faz amor 

Tá tá tapa na cara, tapa na cara 

Tapa na cara, tapa na cara 

Tapa na cara mamãe, tapa na cara 

Na cara mamãe 

Se você quiser, ai eu vou te dar 

A letra acima reproduzida não foi considerada ofensiva aos direitos da mulher, pois o 

Judiciário entendeu que a vontade da mulher em receber a agressão descaracterizaria a 

violência, encaixando-se a situação descrita mais em uma espécie de sadomasoquismo, sendo 

que este, ao contrário da violência, não é punido pela legislação brasileira. Hoje, com a 

valorização dos direitos das mulheres plasmada na Lei Maria da Penha, provavelmente o 

Poder Judiciário decidiria de forma diversa. 

Nesse caso, vale ressaltar que o magistrado agregou à decisão opiniões pessoais 

desnecessárias ao deslinde da questão ao afirmar que “o compositor, por meio da obra 

musical, apenas relatou a existência de formas variadas de prazer, cuja realidade, ainda que de 

gosto questionável, não deve ser ignorada pelo Direito”. Manifestou sua opinião a respeito do 

sadomasoquismo, classificando-o como de gosto questionável, sendo que essa análise não tem 

relevância alguma para a ação. 

Salta aos olhos o argumento de defesa da gravadora, que classifica a música como 

manifestação cultural das classes menos favorecidas, dando a entender que situações de 

violência ocorrem constantemente entre os pobres. 

A música “Tapa na cara”, do grupo Pagodart, assim, tendo em vista a vontade da 

mulher de receber a agressão, não foi considerada ofensiva aos direitos da mulher. A música 

“Tapinha não dói”, abaixo transcrita, por sua vez, teve um desfecho diferente: 
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Vai glamurosa 

Cruze os braços no ombrinho 

Lança ele pra frente 

E desce bem devagarinho 

Dá uma quebradinha 

E sobe devagar 

Se te bota maluquinha 

Um tapinha eu vou te dar porque: 

Dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói 

Um tapinha não dói 

Só um tapinha. 

A letra descreve uma determinada dança a ser executada por uma mulher, denominada 

"glamurosa". Empós, o incentivador da dança afirma que vai aplicar "um tapinha" porque "um 

tapinha não dói". 

Diferentemente da outra letra musical, nesta não há consentimento da mulher quanto à 

agressão. Não há o pedido da mulher em relação a uma postura agressiva de seu companheiro. 

O “tapinha” causa dor física na vítima, além do abalo psicológico. O juiz que decidiu o caso 

afirmou o seguinte: 

Dar um "tapa" não é um gesto banal e inofensivo como a música retrata. A conduta, 

no direito brasileiro, recebe a denominação de injúria real e constitui ilícito civil e 

penal, com tipificação no artigo 140 do Código Penal, que está inserido no capítulo 

que trata dos crimes contra a honra. Resta configurado, assim, o dano moral coletivo 

advindo de letra musical que banaliza a violência contra as mulheres, demandando, 

portanto, a condenação em prestação pecuniária a ser revertida em benefício do 

público alvo atingido.
100

 

Desse modo, como a Furacão 2000 Produções Artísticas Ltda., ao divulgar a música, 

não adequou o conteúdo da letra aos limites impostos pela CRFB/1988, foi condenada a pagar 

uma indenização de R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais) pelo dano moral coletivo causado, 

valor este a ser revertido para o Fundo Federal de Defesa dos Direitos. Os pedidos 

relacionados à música “Tapa na cara” e os relativos à União foram, por sua vez, julgados 

improcedentes. 

O Ministério Público Federal e a ONG Themis Assessoria Jurídica e Estudos de 

Gênero apelaram da decisão quanto à música “Tapa na cara” e quanto à obrigação da União 

de evitar a difusão das manifestações de submissão. A apelação foi, no entanto, improvida. 

A Furacão 2000 Produções Artísticas Ltda. também apelou, tendo solicitado a 

anulação ou reforma da sentença para afastar a condenação imposta quanto à música 

"Tapinha", tendo a sua apelação sido julgada procedente. 
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Segue ementa da ação civil pública nº 2003.71.00.001233-0/RS, ora discutida: 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DA MULHER À DIGNIDADE, À HONRA E À IMAGEM. 

FUNK E PAGODE. LETRAS DAS MÚSICAS "TAPINHA" E "TAPA NA 

CARA". ALEGAÇÃO DE DANO MORAL DIFUSO À MULHER. 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO NAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 

POPULARES. 
1. A sociedade e o estado devem proteger e lutar para desestimular, erradicar e punir 

toda violência praticada contra a mulher e contra o homem, incentivando que toda 

forma de violência seja denunciada, investigada censurada e punida, e criando 

mecanismos para tanto. É dever de todos, principalmente dos poderes públicos e 

agentes do estado, lutar por uma sociedade sem agressão e sem violência ou, ao 

menos, buscar construir uma sociedade que tenha mecanismos eficientes e eficazes 

de prevenção e de repressão a todas as formas de violência. E dentre as violências 

que devem ser atacadas e prevenidas está a violência doméstica praticada contra a 

mulher, conforme preceitua o artigo 226-§ 8º da Constituição da República. 

2. A atividade censória do estado sobre as atividades culturais e econômicas para a 

defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, inclusive no combate à violência 

doméstica contra a mulher, não pode ser exercida apenas levando em conta, em 

abstrato, os princípios constitucionais que são enaltecidos, sem atentar para a 

particularidade do fato (a manifestação cultural em concreto) a ser atingido pela 

censura estatal. Nessa perspectiva, muito embora seja inquestionável a 

reprovabilidade de qualquer manifestação artística que venha a incitar ou estimular a 

violência contra a mulher, a questão é que, aparentemente, não há nas letras das 

músicas indicadas na ação -"Tapinha" e "Tapa na Cara" - elementos que indiquem 

possuírem elas tal potencial. Ademais, não foi produzida no curso do processo prova 

pericial antropológica, sociológica, psicológica ou política que demonstre que 

efetivamente as mencionadas letras incitem à agressão contra a mulher ou 

contribuam para violência no âmbito doméstico ou familiar. 

3. A manifestação cultural não pode ser analisada de forma descontextualizada, 

desvinculada do contexto social e cultural de onde emergiu. É de se considerar que 

as músicas e letras das músicas de funk e de pagode, embora possam desagradar 

gostos mais refinados afetos à música erudita ou à musica popular brasileira, são 

manifestações culturais que se originam e se enraízam no cotidiano das camadas 

sociais mais marginalizadas. Funk e pagode são frutos de uma determinada 

sociedade, de uma forma de vida, de uma maneira de ver e de se relacionar com o 

mundo. Enfim, são formas de expressão de mundos brasileiros, falando do Brasil de 

muitos brasileiros. 

4. No exame dessa atividade censória do Estado, não se pode perder de vista o 

direito à liberdade de expressão do artista e o direito do empresário ao exercício de 

atividade econômica lícita, assegurados constitucionalmente. Qualquer cidadão, 

artista ou empresário, não pode ser privado de contribuir para o ambiente moral 

coletivo, expressando o que pensa e o que sente, pois goza de liberdade e tem 

asseguradas garantias que lhes permitem expressar suas produções artísticas e 

exercer atividades econômicas lícitas. 

5. A liberdade de expressão, em todas suas formas, inclusive de manifestação de 

pensamento, de produção cultural, de produção artística, é ao mesmo tempo um 

meio e um fim. É meio porque seu exercício permite que as pessoas possam 

melhorar governos e corrigir a gestão pública das questões importantes da 

sociedade. Mas essa liberdade de se expressar também é fim a que toda sociedade 

que se quer justa e digna deve aspirar alcançar, justamente porque é a liberdade de 

expressão que permite a ser humano, homens e mulheres, encontrar seu lugar no 

mundo, mostrar-se ao mundo, ensinar e aprender com os outros. 

6. A liberdade de cada um se expressar não é absoluta, devendo ser igualmente 

distribuída entre todos os indivíduos. Porque todos têm o mesmo direito de se 

expressarem, todos acabam também tendo o dever de tolerar que os outros se 

expressem, e isso é um dos mais importantes atributos do exercício de direitos e 

http://www.jusbrasil.com/topicos/10645133/artigo-226-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1034025/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


82 
 

liberdades numa sociedade democrática. O espaço público é valioso para que as 

ideias circulem. É importante que os assuntos sejam debatidos. É necessário que 

problemas sejam partilhados para que as soluções sejam encontradas de forma 

cooperativa e solidária, uns ajudando os outros, uns ouvindo aos outros, todos 

participando. 

7. Nessa perspectiva, as músicas "Tapinha" e "Tapa na Cara" somente poderiam ser 

censuradas e proibidas se causassem perigo para os outros ou configurassem abuso 

das liberdades de expressão artística e de atividade econômica dos artistas e 

empresários responsáveis pelas músicas. Mais uma vez se mostraria imprescindível 

uma demonstração concreta de fatos lesivos que justificassem a proibição e a 

censura, mas não há nos autos prova nesse sentido. 

8. Portanto, se as músicas ora controvertidas são fruto da liberdade de expressão 

artística, de produção cultural e de exploração de atividade econômica pelos réus; se 

as músicas não são em si ofensivas ou agressivas; se não há demonstração 

conclusiva de que esteja configurado abuso no exercício daquelas liberdades dos 

empresários e dos artistas, não há fundamento para proibi-las, não parece possam 

causar ou ter causado danos morais difusos às mulheres.
101

 

Assim, no caso das músicas “Tapa na cara”, do grupo Pagodart, e “Tapinha não dói”, 

de MC Naldinho e Bella Furacão, acabou prevalecendo, em segunda instância, a liberdade de 

expressão (em detrimento do direito fundamental à dignidade das mulheres), pois o relator 

concluiu que, se não há demonstração concreta de fatos lesivos às mulheres, não há 

fundamento suficiente para proibir as referidas canções. 

Calha trazer à baila, ainda, casos concretos em que os alvos da análise judicial são 

canções de outros gêneros musicais, as quais também atentaram contra valores 

constitucionais. Afinal, não se pode crer que todas as canções ofensivas vêm do funk carioca e 

do forró estilizado, não obstante esses gêneros comumente abordem temas polêmicos. 

  A música “88 Heil Hitler”, de autoria de Alexando Fraga Carneiro (vocalista da 

banda Zunzir), por exemplo, foi levada à análise do Judiciário por ser considerada racista. 

Como se sabe, a CRFB/1988 declara expressamente que o racismo é um “crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei” (vide o art. 5º, inciso XLII). 

Segue ementa: 

PRECONCEITO DE RAÇA. ORNAMENTOS. QUE UTILIZA A CRUZ 

SUÁSTICA. Se de um lado a constituição exaltou a liberdade de pensamento como 

um dos direitos fundamentais, ficou preservada também a dignidade humana, com 

repúdio à discriminação ou preconceito. Comprovada conduta preconceituosa, 

divulgação de música de apologia ao líder nazista, é de ser mantida a condenação. 

APELO IMPROVIDO.
102
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Os integrantes da banda utilizavam a suástica e realizavam saudações nazistas, bem 

como praticavam o racismo por meio da panfletagem e da internet, chegando ao ponto de 

baterem em judeus, negros e outras minorias com tacos de beisebol. O Ministério Público os 

denunciou, assim, pelo crime de racismo em concurso de pessoas (art. 20, §1º da lei nº 

7.716/89, modificado pela lei nº 9.459/97, na forma do art. 29, caput, do Código Penal).  

A canção composta pelo líder da banda dizia o seguinte: 

Soberano, guerreiro, com seus punhos de aço. 

Tentou livrar o mundo da sinistra irmandade. 

O triunfo da vontade guiou o império. 

E a serpente destilou em seu veneno mistérios. 

88 heil Hitler, 88 heil Hitler, 88 heil Hitler (duas vezes). 

 

A ferro e fogo suportou as mentiras sionistas. 

Condenado pelo mundo a pagar sem razão. 

O nobre fuhrer foi calado e seu império vencido. 

Perdeu-se um grande herói. Jamais será esquecido. 

88 heil Hitler, 88 heil Hitler, 88 heil Hitler (duas vezes). 

O vocalista Alexandro, ao contrário dos demais réus, não aceitou a suspensão 

condicional do processo. Apelou da sentença de 1º grau que o condenou à pena de dois anos e 

onze meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, a qual foi substituída por duas 

restritivas de direitos e vinte e um dias-multa, no valor unitário mínimo. Sua defesa alegou 

que, ao compor a música, o vocalista não teve o dolo específico de divulgação do nazismo, 

buscando apenas exaltar o nacionalismo alemão de Hitler.  

A desembargadora relatora concluiu, no entanto, que restou “(...) caracterizado o crime 

previsto no art. 20 da Lei 9.459/97, pois o acusado, tanto por seus atos de revanchismo como 

pelas publicações e letra de música praticou discriminação racial e religiosa”.
103

 

Assim, no conflito entre o direito à liberdade de expressão versus o direito à igualdade 

(não discriminação), este último prevaleceu. Realizado o sopesamento, verificou-se que, 

diante das circunstâncias, o direito à igualdade tem maior peso. Em face até mesmo do 

princípio da proibição de abuso a direito fundamental, não se pode utilizar o direito 

fundamental à liberdade de expressão para praticar um ilícito. Ainda por cima, no caso em 

tela, apenas o direito à igualdade encontra respaldo na dignidade da pessoa humana, 

fundamento republicano o qual deve ser sempre observado na ponderação de valores. 
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Por último, analisar-se-á o caso concreto cujo objeto foi a música “Veja os cabelos 

dela”, do cantor Francisco Everardo Oliveira da Silva, conhecido como “Tiririca”.  

Cinco ONG´s, dentre elas a CEAP – Centro de articulação das populações 

marginalizadas e a CRIOLA – ONG de promoção e defesa dos direitos das mulheres negras, 

ajuizaram uma ação civil pública contra a Sony Music Entertainment Brasil Indústria e 

Comércio Ltda. O advogado das ONGs afirmou que as mulheres negras se sentiram ofendidas 

pela letra da canção. 

Segue a letra musical abaixo transcrita: 

Veja veja veja veja veja os cabelos dela 
Veja veja veja veja veja os cabelos dela 
Veja veja veja veja veja os cabelos dela 
Veja veja veja veja veja os cabelos dela 
 
Parece bom-bril, de ariá panela 
Parece bom-bril, de ariá panela 
Quando ela passa, me chama atenção 
Mas os seus cabelos, não tem jeito não 
A sua caatinga quase me desmaiou 
Olha eu não aguento, é grande o seu fedor 
 
Veja veja veja veja veja os cabelos dela 
Veja veja veja veja veja os cabelos dela 
Veja veja veja veja veja os cabelos dela 
Veja veja veja veja veja os cabelos dela 
 
Parece bom-bril, de ariá panela 
Parece bom-bril, de ariá panela 
Eu já mandei, ela se lavar 
Mas ela teimo, e não quis me escutar 
Essa nega fede, fede de lascar 
Bicha fedorenta, fede mais que gambá  

No âmbito penal, Tiririca foi absolvido do crime de racismo (art. 20 da Lei nº 

7.716/89, com redação dada pela Lei nº 8.081/90): entendeu-se que ele não teve o dolo 

específico de discriminar os negros, pois teria escrito a música para sua mulher e com o 

intuito de fazer humor. Além disso, “nega” seria um apelido, uma forma carinhosa de se tratar 

alguém, independentemente de cor ou raça, não configurando, portanto, discriminação.  

A decisão na esfera cível julgou totalmente improcedente o pedido realizado pelas 

ONG´s. Estas, então, apelaram da referida decisão. A apelação foi parcialmente provida, 

tendo a gravadora Sony sido condenada a pagar R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por não 

ter atentado para o conteúdo da música. 

Segue a ementa da ação civil pública ora discutida: 
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ACAO CIVIL PUBLICA. LESAO DO DIREITO A IMAGEM. 

CARACTERIZACAO. INTERESSES DIFUSOS. OBRIGACAO DE INDENIZAR. 

Ação Civil Pública. Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado 

da lide com indeferimento das provas pericial e testemunhal requeridas pelas partes, 

por se verificar, diante do conjunto de elementos carreado aos autos, que tais provas 

não são necessárias à formação da convicção do julgador. O direito à preservação da 

imagem das diversas etnias que integram nosso país, entre as quais a negra ou afro-

brasileira, constitui direito difuso, ensejando o emprego da Ação Civil Pública para 

coibir sua violação, tendo as associações autoras legitimidade para sua propositura, 

visto terem sido constituídas há mais de um ano antes do ajuizamento tendo corno 

objetivos sociais, fundamentalmente, defender os direitos dos cidadãos e enfrentar a 

discriminação ou o preconceito de raça. Composição musical cuja letra contém 

expressões altamente ofensivas à mulher de etnia negra, que é retratada de forma 

pseudo jocosa como feia e cheirando mal. A absolvição do autor da música no juízo 

criminal, por entenderem os julgadores não estar caracterizado crime de racismo 

apenado pela Lei nº 7.716/89, face à ausência de dolo específico, não impede a 

propositura em face do produtor fonográfico de Ação Civil Pública com base no 

artigo 1º IV, da Lei nº 7.347/85, para a qual não é necessário o dolo, bastando que 

fique caracterizado o dano ao direito difuso. Culpa da empresa produtora do 

fonograma que deixou de proceder a uma análise do conteúdo ofensivo da obra ao 

adquirir os respectivos direito autorais. Valor da indenização a ser fixado no valor 

aproximado do lucro obtido pela Ré com a venda da obra, devendo ser recolhido ao 

Fundo de Defesa de Direitos Difusos, criado pela Lei nº 9.008/95 e regulamentado 

pelo Decreto nº 1.306/94, na forma preconizada no artigo 13, da Lei nº 7.347/85, 

para ser utilizado em programas contra o preconceito racial. Ônus sucumbenciais 

fixados na forma preconizada no parágrafo único do art. 21 do CPC, em vista de ter 

sido o pedido dos Autores atendido, havendo tão somente uma redução quantitativa, 

o que se reflete nos honorários sucumbenciais, fixados em função do valor da 

condenação. Conhecimento e provimento parcial da apelação.
104 

Desta forma, verifica-se um grande leque de músicas ofensivas a valores 

constitucionais diversos, porém, poucas delas são levadas ao Judiciário.  

A jurisprudência pátria, analisada acima, trata os casos concretos de forma diversa, de 

acordo com suas circunstâncias fáticas próprias, no entanto, observa-se a tendência dos 

tribunais em fazer prevalecer o direito à liberdade de expressão em detrimento dos direitos 

fundamentais colocados em cheque com as letras musicais. 

 

4.3 A ponderação de valores na modernidade: liberdade de expressão musical versus 

igualdade e privacidade (intimidade, vida privada, honra e imagem) 

 

Observam-se algumas diferenças entre a censura realizada no período ditatorial militar 

e a análise exercida pelo Judiciário quando provocado. Obviamente, a mais marcante é a 

existência da democracia e, por consequência, da liberdade de expressão: na ditadura militar, 

a censura era prévia e bastante rígida, e não respeitava o direito à ampla defesa; no atual 

Estado Democrático de Direito, todavia, as canções são lançadas pelas gravadoras sem serem 
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previamente analisadas por um órgão de controle, podendo versar sobre quaisquer assuntos 

(até mesmo sobre racismo e violência, vide os casos concretos já analisados). 

Enquanto a censura na ditadura militar tinha como foco principal evitar a 

disseminação de ideais políticos que fossem contrários à ordem militar, a “censura” realizada 

pelos juízes no Poder Judiciário tem como foco a preservação dos direitos da personalidade e 

da moral e dos bons costumes. E não é que na ditadura não houvesse uma censura moral, 

porque havia. Ocorre que a política era considerada mais relevante, tendo em vista o receio 

dos militares de que os focos comunistas se multiplicassem. Como na atualidade se vive uma 

democracia, as músicas consideradas politizadas não podem mais ser censuradas, pois apenas 

expressam opiniões políticas, e a Carta Magna garante a pluralidade de opiniões. 

Outra diferença que se observa no que concerne à música na ditadura e na atualidade é 

a seguinte: hodiernamente, as músicas lançadas somente sofrerão limitações quando uma 

determinada pessoa ou um conjunto de pessoas se sentirem ofendidas, levando a situação ao 

conhecimento do Poder Judiciário. Da mesma forma, o Ministério Público, na forma do art. 

82 do CPC, poderá instaurar uma ação penal contra um músico ou compositor para preservar 

interesse coletivo. Nesse caso, o juiz deverá analisar as circunstâncias fáticas, decidindo 

através da ponderação de valores, com proporcionalidade, qual a melhor solução para a 

situação posta à sua análise.  

É muito difícil estabelecer limites para as letras de música, pois muitas vezes o 

compositor escreve como se fosse um personagem (o denominado “eu lírico”), tanto que não 

há como ter certeza se o que é afirmado na canção corresponde, de fato, ao pensamento real 

do compositor. Nesse sentido: 

As letras de música são uma expressão cultural que é particularmente difícil de 

estabelecer parâmetros para censura, mesmo quando essa censura visa uma causa 

socialmente relevante. Em primeiro lugar, as letras são expressão do compositor, 

que pode tomar um personagem a fala. Logo, a letra não é necessariamente a opinião 

daquele que a escreve. O compositor ao falar como uma personagem pode atuar 

como uma mulher, um criminoso, um homofóbico, um racista, etc. Assim, Chico 

Buarque escreve como uma mulher, contando as desventuras de seu guri, que pratica 

diversos crimes. Esse recurso é tão utilizado nas letras de música, como em toda a 

literatura e dificilmente alguém na sua melhor consciência diria que Shakespeare, 

Rubem Fonseca, Ágata Christie dentre outros tantos, se confundem ou mesmo 

defendem o que fazem seus personagens.
105
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Além disso, há de se convir que as canções podem dar ensejo a diversas 

interpretações, o que torna a tarefa do julgador cada vez mais complicada. Afinal, se 

determinado músico compõe uma canção interpretada como racista, mas se o mesmo não teve 

a intenção de fazê-la racista, o elemento vontade deve ser levado em consideração para que 

ele não seja considerado culpado. Complicado, no entanto, é exatamente aferir qual foi a sua 

real intenção, dada a subjetividade da questão. 

Não se pode, todavia, impedir que os artistas expressem suas opiniões. O grande 

problema é que, ao se posicionarem de determinada forma a respeito de uma questão, podem 

estar infringindo a lei e até a própria Constituição. E é por isso que a liberdade de expressão, 

em que pese a sua importância para o ordenamento jurídico como um todo, não deve também 

ser tão absoluta a ponto de absolver indivíduos que atentam contra a lei, simplesmente pelo 

fato de que tal atentado tenha ocorrido por meio de uma forma de arte. 

Outra dificuldade enfrentada pelo Poder Judiciário é a questão da internet. Isto porque, 

ainda que a decisão judicial proíba a veiculação da música, como a internet é uma rede de 

informações dificilmente censurada, ela provavelmente continuará circulando. O que se pode 

fazer é proibir a comercialização da música, cominando uma multa para cada vez que ela for 

executada, cujo valor reverterá em benefício do público alvo que se sentir ofendido. Pode-se, 

também, exigir que o Estado ou as gravadoras alertem o público quanto à nocividade de 

determinadas letras de músicas. 

Observa-se que em muitas decisões judiciais os julgadores classificam as músicas 

como de “bom gosto” ou “mau gosto”. Mas afinal, o que seria “bom gosto”, se não algo 

estipulado pela classe dominante como tal? Ora, o que é de “bom gosto” para o juiz, pode ser 

de “mau gosto” para uma determinada parcela da população, e vice versa. 

A melhor maneira de se abordar o “mau gosto” seria através de um viés constitucional: 

assim estariam classificadas aquelas músicas que atentassem contra os valores constitucionais, 

ou seja, músicas racistas e preconceituosas, por exemplo. O “bom/mau gosto”, assim, deve ser 

estabelecido pela Carta Magna, e não pela discricionariedade dos juízes. 

Desta forma, como os valores éticos e sociais da pessoa e da família são 

constitucionalmente estabelecidos como limites a serem observados pelos meios de 

comunicação, serão de “mau gosto”, por exemplo, as programações que tratarem 

explicitamente de sexo, de racismo e de violência (vide o art. 221, inciso IV da CRFB/1988). 

Realizando-se uma análise sistemática do texto constitucional, infere-se que esses valores, 
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cumulados com a dignidade da pessoa humana, resultariam na limitação de violação também 

pelas indústrias fonográficas. 

Ressalta-se que os valores éticos da pessoa e da família são diretamente associados à 

moral pública e aos bons costumes que, no entanto, não estão previstos na Constituição 

Federal e nem mesmo infraconstitucionalmente, pois a Lei nº 5250/97, conhecida como Lei 

de Imprensa, a qual previa como crime a ofensa à moral pública e aos bons costumes, foi 

declarada não recepcionada pela CRFB/88 na ADPF / 130-DF-DISTRITO FEDERAL. 

Assim, no caso da colisão entre o direito à liberdade de expressão musical e os valores éticos 

da pessoa e da família/moral pública e os bons costumes, estes últimos, quando não 

analisados de forma associada a um direito constitucional, serão derrotados. 

Ocorre que, tendo em vista a dificuldade de se censurarem músicas atualmente, já que 

se vive a era da internet, onde o compartilhamento de arquivos e documentos é fácil e 

instantâneo, faz-se necessário suportar algumas pequenas ofensas a determinados valores. 

Repita-se: pequenas ofensas. Caso contrário, a censura dos militares, muitas vezes pautadas 

no “bom gosto”, na moral pública e nos bons costumes, estaria retornando a uma sociedade 

onde a liberdade de expressão já é constitucionalmente garantida a todos, sem distinção de 

raça, cor, sexo ou classe social. 

Pela possibilidade de determinadas decisões judiciais serem encaradas como uma 

forma de controle sobre a criatividade dos artistas, controle esse que foi exercido fortemente 

na ditadura, é preferível tolerar algumas pequenas ofensas a determinados direitos 

fundamentais. Claro que não se deve aceitar, todavia, ofensas de gravidade tamanha que 

cheguem a colocar em risco a própria dignidade da pessoa humana, como no caso da música 

“88 heil Hitler”, da banda Zunzir: deve-se observar sempre o princípio da proibição de abuso 

de direito fundamental. 

Fato é que, na ditadura militar, o Estado tinha uma postura tutelar, pois determinava o 

que era bom ou não para a sociedade. Atualmente, no entanto, não existe mais esse controle 

do que deve ser exposto aos cidadãos, de modo que a responsabilidade pela ofensa a valores 

constitucionais incide depois, na forma do direito de resposta e das responsabilidades penal, 

civil e administrativa. Ainda que essas medidas sejam posteriores, vale ressaltar que atuam de 

forma a inibir o abuso do gozo da liberdade de expressão, que não é um direito absoluto. 

Diante de uma análise constitucional e doutrinária, pode-se afirmar, sem qualquer grau 

de dúvida, que a técnica mais eficaz para a solução de conflitos entre direitos fundamentais é 

sim a ponderação de valores. Isto porque ela não se constitui em um procedimento mecânico, 
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pré-determinado, de modo que sempre será adequada a cada caso concreto, levando em 

consideração as circunstâncias fáticas e judiciais. Pautada nos princípios da harmonização ou 

da concordância prática (aquele que procura garantir a máxima efetividade dos direitos 

fundamentais em colisão) e da proporcionalidade (aquele que determina que a decisão seja 

adequada, necessária e a menos restritiva possível aos direitos fundamentais em jogo), a 

ponderação de valores deverá levar em consideração sempre a unidade da Constituição e a 

dignidade da pessoa humana - esta última, fundamento da República Federativa do Brasil -, 

caso contrário corre grande risco de não ser eficaz. 

Adota-se aqui a concepção de Robert Alexy, e não de Ronald Dworkin. Isto porque se 

entende que, no conflito entre direitos fundamentais ou princípios, não há apenas uma 

resposta correta: o caso é de dimensão de peso, e não de dimensão de validade, como ocorre 

no conflito entre regras.  

Assim, diante de uma determinada canção supostamente ofensiva à dignidade das 

mulheres, por exemplo, deve-se, de acordo com as provas anexadas e as circunstâncias 

fáticas, fazer prevalecer o princípio que, naquela situação em específico, tem um peso maior, 

levando-se em consideração a unidade da Constituição, a harmonização ou concordância 

prática, a proporcionalidade, a dignidade da pessoa humana, a proibição de abuso de direito 

fundamental, dentre tantos outros parâmetros constitucionais.  

Faz-se necessária, assim, uma argumentação morfológica (de caráter estrutural, 

qualitativo), em um plano abstrato, para que se possa chegar à lei de ponderação e à solução 

mais justa e eficaz, dentre tantas outras soluções possíveis. 

Ora, se um processo fosse julgado tendo em vista apenas a subsunção de normas, o 

juiz estaria sendo parcial ao desconsiderar as circunstâncias específicas ao caso. 

Imprescindível, assim, uma análise profunda dos fatos: no caso das músicas, deve ser feito um 

exame atento da letra, da intenção do compositor, do contexto histórico em que foi lançada, da 

dança que acompanha a música, dentre outras tantas variantes. 

Não se pode negar que gêneros musicais como o funk carioca, o pagode e o forró 

estilizado, por exemplo, são manifestações de outra realidade brasileira: a realidade da 

população de baixa renda. Não têm, obviamente, o refinamento da música erudita nem o 

charme da música popular, mas, tendo em vista que o Brasil é um país ainda em 

desenvolvimento, representam a realidade de uma grande parcela de brasileiros. 

Afinal, qual das opções é a mais razoável? Exigir que sejam obedecidos determinados 

limites na composição de canções ou mostrar um pouco mais de tolerância com o gosto 
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musical de outras classes sociais? 

Caso o discurso musical da população carente seja proibido, corre-se um grande risco 

de se ter uma sociedade, em pleno século XXI, semelhante à sociedade que viveu a ditadura 

por 21 anos. Isto porque, com a proibição, estar-se-ia restringindo a liberdade de um indivíduo 

de falar, através da arte, sobre temas concernentes à sua realidade. E é importante que se saiba 

o que se passa com a população de baixa renda, sendo relevantes os debates públicos 

decorrentes dos temas que essas pessoas abordam em suas manifestações musicais.  

Desta feita, observa-se que o posicionamento jurisprudencial dominante, nos últimos 

vinte anos, no que diz respeito à ponderação de valores entre o direito à liberdade de 

expressão musical e o direito à igualdade e privacidade é no sentido da prevalência do direito 

à liberdade de expressão. Isto porque há um grande receio de que, com a restrição à liberdade 

de expressão, a sociedade volte a viver em parte o que viveu na ditadura: uma censura prévia, 

a qual procurava adequar as manifestações culturais sempre ao “bom gosto” e aos bons 

costumes do período.  

Até porque, ainda que seja proibida a execução de uma música e ainda que seja 

cominada uma multa para cada vez que ela for executada publicamente, atualmente seria 

quase impossível extirpá-la, pois a internet permite o livre acesso às canções. Assim, proibir a 

execução de uma música por ela ser nociva ao desenvolvimento da criança e do adolescente, 

por exemplo, não vai tornar impossível o contato com ela. Com a internet, esse contato 

ocorrerá, de uma forma ou de outra. 

Como a falta de instrução (não somente em termos de estudos, mas também de 

educação artística) gera a alienação, o que o Estado deve fazer é adotar uma postura ativa e 

informativa, conscientizando a sociedade quanto a determinados conteúdos veiculados nas 

músicas lançadas pelas gravadoras. Além disso, deve investir cada vez mais na educação e na 

inclusão social, pois apenas dessa forma as manifestações musicais poderão abandonar 

determinados temas considerados “vazios” por algumas pessoas. 

Vale ressaltar, no entanto, que até mesmo gêneros musicais como funk carioca, 

produzidos pela classe de baixa renda, foram popularizados de tal maneira que têm agradado 

até mesmo a classe dominante. Esse é mais um motivo pelo qual a criação de um órgão de 

controle das produções musicais não seria a melhor alternativa: atualmente, as músicas 

produzidas são escutadas por todos, de modo que a classe social não mais está vinculada a um 

gênero musical específico. 

Fato é que, tendo o juiz se deparado com uma grave ofensa a direito fundamental 
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através de uma determinada canção, deve estipular multas consideráveis que serão revertidas 

para o público-alvo atingido. Essas multas servem de lição para as gravadoras que não 

costumam atentar para o conteúdo das canções que lançam no mundo musical.  

O curioso é que muitas gravadoras continuam comercializando canções que foram 

analisadas pelo Judiciário e deram ensejo a multas: isto porque, muitas vezes, as gravadoras 

ganham tanto com a execução da música, que compensa ter que pagar o valor de uma multa 

para tanto. Esse, juntamente com a internet, é mais um fator que desequilibra a balança na 

colisão, fazendo-a pender mais para a liberdade de expressão. 

Quando, por sua vez, diante das circunstâncias do caso concreto, as ofensas forem 

consideradas leves, deve sobressair, tendo em vista o atual Estado Democrático de Direito, o 

direito à liberdade de expressão. 

Pode-se dizer, assim, que existe uma certa uniformidade nas soluções dos conflitos 

entre a liberdade de expressão musical e a igualdade e a privacidade, apresentados ao Poder 

Judiciário. E essa uniformidade decorre de uma sociedade calejada pelas marcas da repressão 

à liberdade de expressão, uma sociedade que não suportaria ser calada novamente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer deste trabalho, percorreu-se a história do direito à liberdade de expressão, 

o qual faz parte dos direitos culturais, que são classificados, juntamente com os sociais e 

econômicos, como direitos humanos de segunda dimensão. Após a Segunda Guerra Mundial, 

e tendo em vista as inúmeras violações de direitos humanos, a Comissão de Direitos Humanos 

da ONU elaborou a DUDH, primeiro documento em cujo texto restou previsto o direito à 

liberdade de expressão. 

Após, viu-se que os Estados signatários da DUDH não a encaravam com 

obrigatoriedade, de modo que surgiram as ditaduras da América Latina, verdadeiros atentados 

aos direitos humanos. Destacou-se, assim, a ditadura militar vivida no Brasil de 1964 a 1985, 

tendo-se explicitado como surgiu, o que marcou o governo de cada Presidente militar, bem 

como quais foram as principais manifestações musicais da época, que surgiram como uma 

forma de combate e protesto ao regime instaurado. 

Foi feito, também, um estudo acerca da evolução dos direitos culturais e da liberdade 

de expressão através dos tratados internacionais. Explicitou-se, ainda, como os direitos 

culturais foram afirmados no Brasil, o que ocorreu após a promulgação da CRFB/1988, e em 

que consistiram as manifestações musicais brasileiras na década de 1990, como reflexo de 

uma nova realidade democrática. 

Por último, fez-se um estudo detalhado dos direitos fundamentais, bem como da 

ponderação de valores como técnica responsável por dirimir os conflitos entre valores como a 

liberdade de expressão e a honra, por exemplo. Atentou-se para o surgimento de novos 

gêneros musicais nos anos 2000 e para a recorrência de músicas que tratam de temas 

ofensivos a valores constitucionais como a igualdade e a privacidade (intimidade, vida 

privada, honra e imagem), tendo-se analisado casos concretos em que o direito à liberdade de 

expressão musical colidiu com alguns desses valores. 

Diante de uma análise constitucional, doutrinária e jurisprudencial, pôde-se notar que 

existem inúmeras manifestações musicais que atentam contra a igualdade e a privacidade, 

bem como contra a moral pública. A maior parte delas advém do funk carioca e do forró 

estilizado, gêneros musicais conhecidos por tratarem abertamente de temas como a violência, 

as drogas e o sexo, por exemplo. 

Outra conclusão não parece ser mais razoável senão a de que predomina, na 

ponderação de valores entre a liberdade de expressão musical e a igualdade e privacidade, a 
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liberdade de expressão, desde que a canção levada ao Judiciário não tenha causado graves 

ofensas a direitos fundamentais. Isto porque, com a internet, é praticamente impossível 

conseguir extinguir totalmente uma música, fazendo-a sumir por completo. Assim, tem sido 

cada vez mais difícil para o Estado controlar o excesso na veiculação de determinados 

conteúdos, pois a internet dificilmente é censurada. 

Além disso, se o Poder Judiciário passar a censurar determinadas canções, ainda que 

essa censura não seja feita previamente, como era na ditadura militar, pode-se gerar um 

sentimento de revolta na população por não poder se expressar livremente, sentimento esse 

parecido com o que pairava nos anos de repressão militar. Deve-se ter a máxima cautela, 

assim, ao se lidar com a liberdade de expressão, pois ela representa a voz do povo, ainda que 

de um povo cheio de mazelas sociais que utiliza as manifestações musicais como forma de ser 

ouvido em suas demandas. 
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