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Embora o princípio geral da 
uberdade de expresâo já tenha sido 
aprovado pelo plenário do Congresso 
constituinte, existe ainda a possibili
dade dele vir a ser restringido pela 
vigência do artigo 256 do anteproje-
to, ainda não votado, que cuida dos 
meios de comunicação. Esse disposi
tivo é confuso, ambíguo e capaz de 
autorizar a censura no Brasil: faz 
referência à liberdade ampla de 
veiculação, mas prevê a defesa da 
pessoa contra temas e imagens que 
"atentem contra a moral, os bons 
costumes e incitem à violência". 

Diante desta ameaça concreta e 
obscurantista, a emenda substitutiva 
proposta pelo Senador Pompeu de 
Souza (PMDB-DF) deve ser bem 
recebida. Mesmo podendo ser aper
feiçoado, o texto que o parlamentar 
sugere não deixa dúvidas a respeito 
da intocabilidade do princípio que 
assegura a manifestação do pensa
mento e das artes; limita a ação do 
Estado, de regulamentar as diversões 
e os espetáculos, ao dever de 
informar o público sobre a natureza 
dos programas e de fixar a faixa 
etária e horários adequados. Evita, 
assim, que qualquer ato legislativo 
posterior venha desnaturar a garan
tia constitucional estabelecida. 

Essa modalidade de controle —de 
idade e horário— é, a rigor, a única 
forma legítima de se interferir na 
autonomia dos meios de comunica
ção de massa. É a única maneira de 
eliminar o tratamento paternalista 

ao cidadão, até aqui considerado 
como uma pessoa sem discernimento 
ou impotente. Com efeito, expres
sões vagas e suscetiveis de interpre
tações diversas, como "moral", 
"bons costumes" e "incitação à 
violência", servem apenas para 
estimular atitudes autoritárias dos 
governantes. 

Cedendo a pressões religiosas, o 
governo Sarney já deu demonstra
ções de força e provincianismo ao 
vetar a exibição, por exemplo, do 
filme de Jean-Luc Godard, "Je vous 
salue, Marie", e ao promover cortes 
em obras teatrais, como "Tele-
deum". De fato, se não existir na 
nova Carta um artigo que proíba de 
maneira expressa e inequívoca qual
quer mecanismo de cerceamento 
estatal, não existirá a garantia de 
que os futuros governos irão trilhar 
por um caminho diferente. Da 
mesma maneira, por puro moralismo 
ou ignorância, outras autc 
públicas poderão impedir a 
ção de certos programas pela TV 
—como vem ocorrendo nos últimos 
anos. 

O plenário do Congresso consti
tuinte soube rejeitar várias tentativas 
de comprometimento da liberdade 
de manifestação do pensamento. A 
aprovação da emenda Pompeu de 
Souza é mais uma alternattfl^ nesse 
sentido. O mínimo que se pode 
esperar de um pais moderno e 
dinâmico é que fixe em sua lei maior 
a inexistência total de censura. 


