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Historiador. Escreve ao sábado

versão do 

anti-racismo radical, 

e não chocou 

ninguém na 

manifestação. E 

convinha lembrar 

que, sempre que se 

fala de “revolução” 

na tradição leninista, 

está-se a falar de uma 

revolta armada 

violenta, ou de uma 

guerra civil. Sou 

capaz de encher 

páginas com 

exemplos. Estas 

coisas não estão hoje 

na mira dos censores, mas podem vir a estar. 

Convinha também ter em conta que o 

mimetismo com o que se passa nos EUA é 

também um erro, dado que nos EUA a 

questão central foi a escravatura e por cá é o 

colonialismo (espero, aliás, que ao ter 

escolhido o momento mais simbólico do 

colonialismo português, a humilhação de 

Gungunhana por Mouzinho de 

Albuquerque, não leve a rasgarem-se as 

revistas e jornais com esta tenebrosa 

O  RUÍDO DO MUNDO

O ascenso da censura

E
ste é um daqueles artigos que se 

escreve por puro dever, mas sem 

qualquer prazer. Tem a ver com 

uma tendência perigosa que se tem 

acentuado e muito nos últimos 

tempos, um ascenso da censura. O 

alvo dessa censura é tudo aquilo que 

não gostamos, muitas vezes aquilo 

que achamos repelente, mas nem 

por isso deixa de ser censura. Repito 

pela enésima vez que a liberdade de 

expressão só tem sentido para o discurso que 

detestamos, não para o que nos agrada. 

Em parte, por mimetismo com o que se 

passa nos EUA, em parte, pela politização por 

grupos radicais de problemas reais da 

sociedade portuguesa, a censura prévia, a 

censura a posteriori, a autocensura, a censura 

por omissão crescem. Muitas vezes, pelas 

melhores razões, mas isso não a justi ca. 

Não estamos sequer na fase que podíamos 

de nir no passado como a do “politicamente 

correcto”, estamos numa fase muito mais 

perigosa que é a institucionalização censória 

e, pior ainda, num patrulhamento agressivo 

do discurso, intimidatório e iliberal. Isto 

manifesta-se na comunicação social, como 

nas plataformas das redes sociais, que são 

para muitos portugueses um veículo de 

expressão individual, com todos os 

inconvenientes e perversões, mas mesmo 

assim fazendo parte do discurso público. 

A censura, por exemplo, do Facebook e 

do Twitter nos EUA e em parte em Portugal, 

centra-se em páginas da extrema-direita, 

racistas, identitárias, do poder branco, 

ultranacionalistas, xenófobas, com teorias 

conspirativas, ou seja, uma ganga que não 

merece um átomo de consideração por 

parte de uma pessoa decente. Mas a mesma 

pessoa decente não pode car indiferente a 

que o direito à liberdade de expressão, por 

exemplo a Primeira Emenda da 

Constituição americana, protege 

exactamente o discurso que para nós é 

repelente. Eu arrepio-me por estar a dizer o 

mesmo de Trump, mas é mesmo assim. E 

imagem). Nos EUA, a guerra civil, o período 

terrível da “Reconstrução”, e a perda 

efectiva de direitos cívicos no Sul até aos 

anos 70, torna a questão do racismo 

absolutamente presente e não apenas nas 

brutalidades da polícia. 

É verdade que a Constituição portuguesa 

não é neutra, condenando o discurso de ódio, 

racista, xenófobo e discriminatório, coisa 

com que nunca concordei, mas como está lá 

tem que se ter em conta. Preferiria que a 

condenação dos abusos fosse feita sempre a 

posteriori com controlo judicial, admitindo 

mesmo o agravamento das penas, em vez da 

censura prévia. Pode-se dizer que o resultado 

é o mesmo, que o efeito das sanções é 

intimidar a liberdade de quem escreve ou fala, 

mas não é a mesma coisa. Aliás, se fosse 

preciso mudar a lei, teria sentido fazê-lo à luz 

da nova realidade das redes sociais. 

Infelizmente, muito do que queria dizer — 

em particular sobre a censura por omissão — 

tem que car para outra altura. Mas o 

essencial é que o caminho da censura faz-nos 

perder a liberdade, que anda no ar que se 

respira, mais do que nas leis.
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parece o mesmo, mas não é o mesmo. 

Mas o problema do ascenso da censura não 

se limita apenas às redes sociais, tem também 

um efeito de policiamento da linguagem que 

neste momento nos EUA ganhou foros de 

uma verdadeira paranóia, com pessoas que 

dizem uma qualquer frase ambígua e sem as 

prioridades “certas” a serem ameaçadas de 

perder o emprego ou terem que andar a 

pedir desculpas e a penitenciar-se numa 

espiral sem pés nem cabeça e perigosa para a 

liberdade. Dos cómicos que têm um papel 

importante na televisão americana à noite, 

apenas um tem resistido e denunciado estes 

exageros, Bill Maher. 

Veja-se o caso, lá e cá, do “discurso do 

ódio”, talvez mais difícil de tratar do que a 

explicitude da extrema-direita. As fronteiras 

do “discurso do ódio” podem ser puxadas 

para todo o discurso político radical, 

incluindo à esquerda. Por exemplo, podem 

encontrar em Lisboa gra tos que dizem 

ACAB, ou seja “All cops are bastards”, o 

caminho para o cartaz na manifestação 

dizendo que os únicos polícias “bons” são os 

que estão mortos. Houve uma grande 

indignação hipócrita com o cartaz, mas ele 

comunica com muitas outras formas da actual 
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Mouzinho humilha o Gungunhana, obrigando-o a sentar-se no chão   
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