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 O direito à liberdade de expressão e os Black Blocks. 

RESUMO. 

As manifestações que se fizeram presentes recentemente trouxeram, à seara jurídica, a 

necessidade de investigarmos se houve um equívoco ou eventuais abusos, na interpretação 

constitucional de uma das maiores garantias fundamentais: a liberdade de expressão, um dos 

aspectos externos da liberdade de opinião.  

De um lado, parcela significativa da população reivindicava seus direitos, lutando contra a 

ineficiência do poder público na gestão do erário e dos serviços públicos. De outro, pessoas que 

incorporaram uma corrente estrangeira com ideologia política, manifestamente contrária à ordem 

estatal. Usando vestimentas e máscaras pretas, tais manifestantes se autodenominavam como 

Black Blocs, um grupo com a intenção de se mostrar uma só massa, sem individualidades. 

Com o curso do tempo e a incidência continua de movimentos populares e manifestações, a ação 

desse grupo foi se tornando agressiva e desproporcional. 

Depredações, violência contra policiais, agressão a civis – tanto verbal quanto corporal – sob o 

pretenso exercício regular de um direito constitucional. 

Como manter o direito longe da discussão, tendo em vista que a matéria em si o chama à 

contenda, nós, estudantes e profissionais do direito, passamos a lançar um olhar mais 

aprofundado sobre essa manifestação ssocial, indagando a atual configuração do direito à 

liberdade de expressão. Dialeticamente, temos as manifestações, que foram legitimadas pela 

Constituição de 1988, e a agressiva ação de Black Blocks, destruindo vidraças, ateando fogo aos 

veículos de transporte público, se insurgindo contra policiais e atirando bombas 

indiscriminadamente contra qualquer pessoa não identificada visualmente como sendo um deles.  

Introdução. 

Black block, em uma tradução livre, significa agrupamento negro querendo se referir aos 

integrantes da prática como uma só massa, excluindo assim o black block como indivíduo e 

sobressaindo o todo. 

Sobre sua origem encontramos divergência, mas aponta-se que esse tipo de tática de 

manifestação, como é conhecida hoje, tenha origem nos Estados Unidos e foi inspirada na forma 

de atuação dos movimentos anarquistas e autonomistas da Alemanha dos anos oitenta acrescido 

o pensamento antiglobalização por parte dos norte americanos. 
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Já aqui no Brasil o que se evidenciou logo nas primeiras aparições do grupo foi um movimento de 

jovens, como nos outros países onde temos a incidência do mesmo, com ideiais anticapitalistas, 

contra a atual forma de governo e seus símbolos. 

Após várias manifestações que geraram prejuízos não só ao Estado, mas também ao civil, a 

população e o governo começou a sentir um certo receio do movimento, chegando até a cogitar a 

volta da Lei de Segurança Nacional (Lei n° 7.170, de 14/12/1983), o que causou mais discussões 

em torno do tema por se tratar de uma lei que relembrava o final da ditadura militar no Brasil, 

período em que os direitos individuais e políticos era negligenciados pelo poder do Estados. 

Então surge a pergunta, será que a única solução seria realmente essa medida autoritária e 

retrógrada? A manifestação por eles – Black Blocks – empregada é legitima ou existe um limite?  

Objetivo. 

Meu interesse no presente artigo é trazer a discussão ao campo constitucional, e indagar quais os 

desdobramentos da garantia constitucional de manifestação, face as suas atuais configurações, 

em especial os Black Blocks. 

Metodologia. 

Serão utilizadas durante a elaboração do presente trabalho, pesquisas doutrinárias e artigos 

jornalísticos, para que possa trazer para o campo jurídico, filtrando-se, cientificamente, o que já se 

comenta em jornais e nas sociedade, de modo informal.  

Desenvolvimento. 

Liberdade de manifestação do pensamento, como acentua Jose Afonso da Silva, ‘’constitui  um 

dos aspectos externos da liberdade de opinião’’1. 

Versa o artigo 220 da Constituição Federal que ‘’ a manifestação do pensamento, sob qualquer 

forma, processo ou veiculação, não sofrerá qualquer restrição,observando o disposto 

nesta constituição, vedada qualquer forma de censura de natureza política, ideológica e 

artística’’. 

O artigo 220 da CF não pode ser interpretado isoladamente, sob pena de equívocos, devendo, 

como qualquer direito, ainda que de fundo constitucional, ser perimentrado por limites.  

 

                                                           
1 Silva, José Afonso da.: Curso de Direito Constitucional, 32º Ed. Malheiros Editores LTDA, 2009, 

pg. 253. 
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Com efeito, para um entendimento completo, ou seja, para uma melhor hermenêutica da norma, é 

necessária uma visão da constituição como um todo. 

Logo, o artigo 220 tem que ser interpretado sem em conjunto com o artigo 5,IV, da Constituição 

Federal,  que diz ‘’É LIVRE A MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, VEDADO O 

ANONIMATO’’. 

Assim podemos concluir que a manifestação é legitima, mas as mascaras utilizadas para evitar a 

identificação futura por delitos praticados podem não o ser.  

E qual o real intuito dessa ocultação de identidade? Tal proceder invalida a manifestação, sob o 

seu aspecto jurídico. 

Resultados preliminares. 

De maneira preliminar e provisória, constatou-se que existiria uma falha na interpretação da 

norma constitucional relativa à liberdade de expressão, relativamente à manifestação denominada 

Black Block, sendo esta a possível origem de uma série de transgressões de normas 

infraconstitucionais, gerando a banalização do direito de liberdade de opinião.  
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