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Simpósio: 30 - HUMAN RIGHTS AND LEGAL CULTURE 
 
RESUMO: O caráter libertário e democrático do ciberespaço coexiste com o autoritarismo e a 
violência instrumentalizados pela linguagem. Mesmo em face da pluralidade de vozes, há 
discursos que tentam silenciar o que é dissonante e emudecer o que ousa ser diferente. A 
ambiguidade da arena digital revela a tensão entre as possibilidades de diálogo e a imposição 
de um pensamento único, numa clara afronta ao direito fundamental da liberdade de 
pensamento e de expressão. Paradoxalmente, o uso da palavra evidencia tanto a marca 
civilizatória que abdica da violência ou da força em nome da persuasão quanto o caráter 
antidemocrático da linguagem que veicula o ódio, o preconceito e a agressividade. Diante dessa 
realidade, o apelo ao discurso dos direitos humanos, no contexto de uma cultura jurídica 
específica ou de uma cultura de legalidade, se apresenta como contraponto e combate à 
violência instrumentalizada pela linguagem. Entretanto, sem deixar de reconhecer a relevância 
das normas jurídicas no tocante à garantia dos direitos humanos, este trabalho busca considerar 
o problema da violação de liberdade de expressão e do exercício da violência pelo uso da 
palavra a partir da própria dimensão simbólica da linguagem e de suas possibilidades e 
ambiguidades. Neste sentido, a tensão e o conflito inerentes aos discursos nas mídias digitais 
manifestam a ambiguidade da palavra que dá vida e produz morte, faz dizer e silencia, constrói 
e desconstrói, integra e segrega, reconhece diferenças e nega identidades. No inflacionamento 
de informação e discursos nas redes sociais, as interações humanas mediadas pela linguagem 
confirmam que mais comunicação pode significar também mais conflito. Para Slavoj Žižek 
(2014), a violência verbal gerada a partir dos conflitos mediados pela palavra não é uma mera 
distorção da comunicação humana, “mas o último recurso de toda a violência especificamente 
humana”, uma vez que “é a linguagem, e não o interesse egoísta primitivo, o primeiro e maior 
fator de divisão entre nós”. No entanto, o enfrentamento deste problema não passa apenas pela 
mudança da linguagem ou pelas alterações superficiais no uso da palavra, preferindo-se termos 
que estariam desprovidos de uma carga semântica associada a preconceitos, discriminação ou 
algum tipo de agressividade. É preciso conhecer a linguagem e seu funcionamento, o modo 
como os discursos são construídos e se relacionam entre si, as possibilidades criativas e 
dialógicas da língua nos meios digitais, os recursos argumentativos ou retóricos que favorecem 
o convencimento e a persuasão, além de se vivenciar as emoções humanas a partir da 
experiência com a linguagem literária. Tudo isso aponta para o desafio educacional e cultural 
de formar sujeitos e cidadãos que construam relações e interações por meio do trabalho com a 
linguagem, explorando suas possibilidades. E uma delas é privilegiar a dimensão estética da 
linguagem, trabalhando as contraditórias emoções humanas na tradição literária, incluindo no 
processo formativo a leitura do texto literário como forma de desenvolver competências e 
habilidades socioemocionais que favoreçam o respeito aos direitos humanos e a convivência, 
pois o uso da linguagem não se limita à lógica formal ou apenas à racionalidade objetiva. 
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