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RESUMO 

O presente trabalho propõe uma reflexão à luz do Direito sobre a distopias 

tecnológicas retratadas na série televisiva Black Mirror, especificamente quanto ao 

fenômeno dos discursos de ódio propagados nas mídias digitais. Para tanto, parte-

se de uma abordagem multidisciplinar, contemplando o cinema como um 

instrumento artístico relevante para a formação de uma visão jurídica mais realista e 

sensível sobre as dinâmicas do social contemporâneo (DE SOUZA & 

NASCIMENTO, 2011). Assim, partimos do entendimento que a falta da presença 

física do indivíduo nas redes online de conversação (TURKLE, 2011), bem como o 

advento dos filtros-bolha criados pelas sites de rede social (PARISER, 2012) 

caracterizam as mídias digitais como um espaço privilegiado para a propagação dos 

discursos de ódio (DA SILVA & FAVERA, 2017). Desta forma, a ficção pessimista 

retratada em Black Mirror nos episódios “Engenharia Reversa” e “Odiados pela 

Nação”, da sua terceira temporada, podem servir como um importante referencial de 

análise para pensarmos sobre a liberdade de expressão e a dignidade da pessoa 

humana como direitos fundamentais em conflito, o qual vem se aprofundando cada 

vez mais no contexto de um social impulsionado pela fragmentação identitária. 
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INTRODUÇÃO 

 A série televisiva inglesa Black Mirror vem angariando repercussão cada vez 

mais notória no imaginário da cultura pop. Recentemente incluída no catálogo da 

plataforma Netflix, para o lançamento da sua quarta temporada, a série também se 

consolidou como uma expressão no vocabulário popular, utilizada para se referir a 

fatos relacionados à presença de um aparato tecnológico potencialmente distópico, 

ao afirmar-se que tal tecnologia é “muito black mirror”. 

 O criador da série, Charlie Brooker (2011), situa o tema do programa entre o 

prazer e o desconforto experienciado pela interação humana com as novas 

tecnologias. Segundo ele, o título “Black Mirror” é uma referência à frieza emocional 

presente em todas as telas pretas dos aparelhos que utilizamos para nos relacionar, 

sejam eles televisões, monitores ou smartphones. Traçando uma comparação com a 

exaltação obtida através do uso de drogas, ele questiona para quais caminhos éticos 

e morais a inserção dessas novas ferramentas informacionais no cotidiano levará a 

humanidade. Ele diz: “se a tecnologia é uma droga, então, quais são os seus efeitos 

colaterais?” 

 O formato de exibição da série não é sequencial, ou seja, cada episódio é 

interpretado por atores diferentes, representando uma realidade autônoma e que 

não possui qualquer relação direta com os seus episódios anteriores ou 

subsequentes. Assim, a trama de cada episódio é formulada a partir da emulação de 

um mundo circundado por uma tecnologia específica, de modo a retratar a 

introdução desta sobre as relações entre os humanos com a sua respectiva noção 

de realidade. 

 A proposta do presente artigo articula-se no sentido de refletir, partindo de 

uma abordagem transdisciplinar, sobre o contexto social e tecnológico 

contemporâneo. Tendo como referência as particularidades estruturais das 

plataformas de Mídias Digitais, procura-se compreender a crescente ocorrência das 

manifestações de ódio na internet. Por fim, utilizando o cinema como recurso 

metodológico, constatamos que o campo artístico pode servir como um instrumento 

relevante para a formação de uma visão jurídica mais realista e sensível sobre as 

dinâmicas do social contemporâneo. 
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1. Direito, Cinema e Transdisciplinaridade: apontamentos sobre a 

convergência interdisciplinar 

A abordagem transdisciplinar no Direito parte do pressuposto de que o campo 

jurídico não escapa ao fato de constituir-se a partir de uma visão prática e emocional 

acerca dos diversos fenômenos sociais. O alto grau de abstração necessário para a 

interpretação das normas positivadas, bem como para compreender os institutos 

jurídicos, exige uma “destreza de subjetividade” por parte do profissional, conforme 

apontam Ana Maria de Sousa e Grasiele Nascimento (2011). Nesse sentido, 

conforme as autoras, o cinema pode ser concebido como um instrumento artístico 

profícuo para a formação de uma visão jurídica mais realista e sensível sobre as 

dinâmicas do social contemporâneo, proporcionando uma conexão entre o 

abstracionismo legislativo e a realidade factual. 

Desde a contribuição do método analítico de Descartes à ciência — o qual 

propunha a decomposição e divisão dos problemas em partes, de modo a organizá-

las conforme a sua ordem lógica —, as diferentes formas de conhecimento 

passaram a sofrer um processo de fragmentação, vindo a tornarem-se disciplinas 

autônomas. Todavia, foi o paradigma cartesiano, ancorado na visão do mundo como 

uma máquina a ser desvendada, que possibilitou o desenvolvimento e o sucesso da 

ciência moderna, embora a divisão do conhecimento em partes possa ser vista, 

hoje, como uma forma de reducionismo (CAPRA, 1995). 

A ciência do Direito também passou pelo mesmo processo de especialização 

e isolamento, como pode-se observar na consolidação de uma linguagem própria, 

expressada pela tendência à erudição e pela invocação do seu tecnicismo 

conceitual. A difícil compreensão do vocabulário jurídico, por exemplo, denuncia um 

distanciamento lingüístico da realidade projetada pelo conhecimento prático. A arte 

cinematográfica pode assumir a função de aproximar o Direito a outras formas de 

compor narrativas, auxiliando o profissional a aliar o conhecimento teórico com a 

emoção, ampliando a sua capacidade hermenêutica. Nesse sentido, De Souza e 

Nascimento (2011) propõem a utilização do cinema como uma estratégia 

pedagógica, para a finalidade de auxiliar os estudantes à assimilação do 

conhecimento teórico, bem como na sua capacidade reflexiva, além de sensibilizar 

sensibilizá-los quanto ao papel social do exercício da profissão. 

 Pode-se constatar que o Direito está presente no Cinema desde os primórdios 
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deste último. Os temas correspondentes ao campo jurídico são explorados desde o 

início do Século XX, com destaque para a década de 1930 quando surgiram no 

cinema hollywoodiano os chamados “filmes de tribunal”. A partir disso, os autores 

apontam que os acadêmicos estadunidenses passaram a explorar a cinematografia 

para apresentar problemas tipicamente jurídicos ou analisar a representação das 

instituições jurídicas nos filmes, com destaque para as performances em tribunais de 

júri. Não obstante, filmes cuja temática era distante à atividade da prática jurídica 

também eram constituídos como objetos de estudo — a exemplo do que pretende-

se neste trabalho —, proporcionando modelos de análise fecundos para áreas do 

Direito como a Filosofia e a Teoria do Direito (DE OLIVO & MARTINEZ, 2014) 

 Seguindo as classificações sugeridas por Luis Carlos de Olivo e Renato 

Martinez, podem-se identificar os estudos em Direito e Cinema a partir de duas 

categorias: Direito no Cinema e Direito como Cinema. A primeira concentra-se 

através de três diferentes enfoques: “(a) estudos de representação, (b) a formação 

de um gênero cinematográfico específico denominado “filmes jurídicos” e (c) o 

exame de filmes como jurisprudência popular”. Por sua vez, a segunda categoria 

abarca o Direito metaforicamente como Cinema, de modo a traduzir 

audiovisualmente os aspectos narrativos, dramáticos e simbólicos do campo jurídico 

(Idem). 

 Com efeito, tendo em vista a crise epistemológica apontada por Fagundez e 

Rocha (2014) presente no corrente estado do Direito na pós-modernidade, entende-

se que um diálogo com o Cinema pode significar uma abordagem transdisciplinar 

capaz de prover reconhecimento à complexidade que circunda o ensino e a prática 

jurídica. A crise a que se referem os autores vai de encontro ao modelo lógico-

racional oriundo da filosofia cartesiana que, apontam eles, parece permear até os 

dias de hoje a forma como os dispositivos legais são enxergados, como se 

estivessem presentes objetivamente na realidade concreta. Neste cenário o 

processo atuaria como um instrumento ausente de subjetividade, onde o juiz pode, 

ao atribuir uma “pseudovontade” à lei, revelar a verdade através de um ato jurídico, 

mas intrinsecamente político. 

 Propondo um rompimento com a pulverização entre as disciplinas, 

concordamos com os dizer de D’Ambrosio (2011):  

O essencial na transdisciplinaridade reside numa postura de 



III SEMINÁRIO INTERNACIONAL IMAGENS DA JUSTIÇA, 
CURRÍCULO E EDUCAÇÃO JURÍDICA 

 

reconhecimento que não há espaço e tempo culturais 
privilegiados que permitam julgar e hierarquizar, como mais 
correto ou mais certo ou mais verdadeiro, complexos de 
explicação e convivência com a realidade que nos cerca. Ao 
reconhecer que não se pode atingir um conhecimento final e, 
portanto, dever estar em permanente evolução, a 
transdisciplinaridade repousa sobre uma atitude aberta, de 
respeito mútuo e, mesmo, humildade, com relação a mitos, 
religiões e sistemas de explicações e conhecimentos, 
rejeitando qualquer tipo de arrogância e prepotência. 

 

Neste sentido, a proposta deste trabalho visa relacionar a temática distópica 

em Black Mirror, acerca dos efeitos das tecnologias informacionais, com o 

recorrentes casos de discursos de ódio observados na internet. Assim o recurso ao 

Cinema possibilita a ilustração de um modelo paradigmático capaz de retratar o 

contexto no qual essas manifestações emergem, na tentativa de expor as 

características próprias do ciberespaço e como estas influenciam os limites e as 

liberdades exercidas na internet.  

 

2. Os Discursos de Ódio nas Mídias Digitais: reflexões a partir de Black 

Mirror 

 Segundo Silva, Martins e Borchardt (2011), o discurso de ódio constitui dois 

elementos básicos: a discriminação e a externalidade. Na definição dos autores:  

É uma manifestação segregacionista, baseada na dicotomia 
superior (emissor) e inferior (atingido) e, como manifestação 
que é, passa a existir quando é dada a conhecer por outrem 
que não o próprio autor. O discurso de ódio será considerado 
manifestação discriminatória externalizada, que abrange os 
atos de discriminar e de instigar a discriminação contra 
determinado grupo de pessoas que possuem uma 
característica em comum. Seus efeitos atingem a dignidade de 
um grupo, não só de um indivíduo que dele faça parte. 

 
Ainda de acordo com as autoras, entendemos que os principais direitos 

violados pelas manifestações de ódio são aqueles vinculados ao princípio da 

dignidade da pessoa humana. Com efeito, conforme a visão de Ingo Sarlet (2011), a 

dignidade humana pode ser considerada como sendo o princípio que abrange as 

qualidades intrínsecas de uma pessoa, ou seja, aqueles elementos objetivos e 

subjetivos que constituem a individualidade de qualquer pessoa humana. Ainda 

segundo ele, há um dever imputado ao Estado de guiar ações no sentido de criar e 

preservar condições para que o indivíduo possua condições existenciais mínimas. 
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Não obstante, os discursos de ódio também podem transgredir a liberdade de 

expressão, embora, contraditoriamente, seja ela própria o princípio constitucional 

argüido em defesa de manifestações violentas. Consoante ao que indica Celine 

Beatriz (2014), as redes sociais na internet desempenham uma função cada vez 

mais ativa na vida política dos cidadãos, fato que levou ao aumento da exposição de 

comunicadores virtuais, como os blogueiros. Assim, constata-se uma tendência 

crescente à ocorrência de ofensas e ameaças dirigidas a pessoas que manifestam a 

sua opinião em meios digitais, bem como um aumento no número de pedidos de 

remoção de conteúdo da internet, principalmente advindos de políticos. Nesse 

sentido, a autora destaca que a responsabilização dos perpetradores de discurso de 

ódio se faz necessária para a efetiva proteção da manifestação do livre pensamento. 

 O tratamento concedido ao princípio da liberdade de expressão é analisado, 

comparativamente entre nações, por Freitas e Castro (2013). Observando 

especificamente os contextos de Alemanha, Brasil e Estados Unidos, os autores 

propõem que Estados Liberais tendem a admitir uma prevalência da liberdade de 

expressão em detrimento a direitos sociais, vindo a possibilitar uma maior tolerância 

a manifestações de ódio. Por outro lado, Estados Sociais, por buscarem a 

legitimidade de grupos considerados minoritários, possuem a tendência de conceder 

maior proteção às manifestações de diferentes demandas identitárias, gerando uma 

tutela ativa na regulação daquilo que é dito online. 

 

2.1. O Discurso Mediado por Computador nas Mídias Digitais 

 A ideia de que a internet produziria novos espaços de discussão e de 

representação coletiva foi destacada por autores como Pierre Lévy (LÉVY & 

LEMOS, 2008). Projetando a construção de uma “ciberdemocracia planetária” 

(Idem), difundiu-se o entendimento de que plataformas como as mídias digitais 

desenvolveriam mecanismos para a composição de um cenário político plural. 

Todavia, o estado atual do debate — retratado em Black Mirror — traz à tona termos 

como fake news (notícias falsas) e pós-verdade, demonstrando que a ascensão do 

uso das mídias digitais coincidem com um aumento de comportamentos autoritários 

e agressivos na esfera política (MISKOLCI, 2011). 

 Danah Boyd (2014) define que a arquitetura de um espaço de sociabilidade 

influencia o ecossistema onde as dinâmicas sociais se constituem. Ela exemplifica 
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que as pessoas se comunicam diferentemente se estão sentadas ao redor de uma 

mesa ou se conseguem realizar contato apenas através de uma janela fechada. A 

mesma lógica se aplica quando pensamos sobre a arquitetura dos espaços 

construídos em rede. Dessa forma, apontando para as mídias sociais, a autora 

destaca quatro particularidades que caracterizam os ambientes mediados por 

computador: 1. persistência; 2. visibilidade; 3. espalhabilidade; 4. buscabilidade.  

Em razão destas características, Boyd (Idem) afirma que as formas de 

interação mediadas pelas mídias sociais permitem uma significativa ampliação de 

determinadas dinâmicas sociais. Nesse sentido, preservar conteúdos, “stalkear” 

pessoas conhecidas, difundir mensagens a uma grande audiência e procurar por 

comunicações realizadas anteriormente não são necessariamente práticas novas. O 

que de fato é concebido como novo, segundo a autora, é o modo como a tecnologia 

eleva tais práticas a uma dimensão maior, amplificando e intensificando as maneiras 

de construir interações. 

 Outro aspecto transposto da realidade factual para o ambiente virtual é as 

assimetrias de poder. Susan Herring (2001), citando como exemplo a desigualdade 

de gênero, destaca que, no que diz respeito aos arranjos sociais, o ciberespaço não 

se mostra diferente do mundo offline. Portanto, observamos a transposição dos 

conflitos sociais, presente no estabelecimento de hierarquias identitárias, bem como 

na regulação de comportamentos, para as mídias digitais. 

 Sherry Turkle (2015) considera que as interações mediadas por computador 

estabelecem um tipo de interação mais voltada ao próprio self. Ao invés de facilitar a 

empatia entre as pessoas, as características da comunicação digital atuam de 

maneira a constantemente reafirmar as crenças que um indivíduo já carrega 

consigo. Desta forma, a comunicação mediadas pelas “telas” de computador (black 

mirrors), ao propiciar uma diminuição das interações face a face, tende a distanciar 

as pessoas umas das outras. Não tão somente, a autora afirma que não-presença 

física do indivíduo nas redes online de conversação facilita a ocorrência de ofensas 

e desentendimentos (TURKLE, 2011). 

 

2.2. A Tecnologia Distópica em Black Mirror 

 Considerando os elementos teóricos expostos ao longo do presente artigo, 

entende-se plausível a realização de uma breve análise acerca de dois episódios da 
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terceira temporada de Black Mirror. Assim, foca-se nos aspectos referenciais pelos 

quais são possíveis de se observar os efeitos negativos da mediação tecnológica 

nas relações humanas, principalmente no que tange às mídias digitais. 

 

2.2.1.  Engenharia Reversa (T03:E05) 

 A trama do episódio envolve um conflito entre duas raças diferentes, os 

humanos e as “baratas” — termo utilizado pelos humanos para referirem-se a outros 

seres do tipo humanóide, mas cuja aparência assemelhava-se a um zumbi. 

Descreve a sinopse: “após uma batalha contra um inimigo elusivo, um soldado 

começa a ter sensações estranhas e sentir pequenas falhas técnicas”. 

 O protagonista é um soldado engajado no combate às chamadas baratas. 

Incentivado e recompensado por um sistema tecnológico implantado em seu corpo, 

o personagem, assim como os seus colegas, demonstram entusiasmo ao matar os 

seus inimigos aparentemente não-humanos. Resguardados pela certeza de que 

estão confrontando uma ameaça temerosa, cujos seres são irracionais, os soldados 

agem sem qualquer contrapartida moral. 

 O problema se inicia quando uma das baratas consegue, antes de morrer, 

atingir o protagonista com um objeto que emitia uma espécie de raio laser de cor 

verde. A partir deste momento, o soldado passa a sentir perturbações no seu 

sistema, ocorrência que o levou a consultar o médico responsável. As perturbações, 

todavia, persistem até o momento em que o soldado é enviado a uma missão na 

qual, ao deparar-se com o inimigo, percebe-se não se tratarem das chamadas 

baratas, mas de seres humanos exatamente como ele. 

 Retornando ao médico, descobre-se que o protagonista havia sido afetado 

por um dispositivo de “engenharia reversa”. Assim, o aparelho sensorial do soldado, 

antes controlado pela tecnologia implantada em seu corpo, retrocedeu ao seu 

estado normal, de modo que a sua percepção da realidade deixou de estar 

submetida aos limites e às possibilidades condicionadas pelo sistema. 

 O episódio é finalizado com o protagonista sofrendo crises de pânico ao ser 

obrigado a se lembrar de todas as mortes que provocou como soldado. Agora 

enxergando, ouvindo e sentindo o cheiro de seres humanos, e não de baratas, as 

memórias armazenadas no seu sistema tornam-se insuportáveis. 
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2.2.2. Odiados pela Nação (T03:E06) 

 O último episódio da terceira temporada da série inicia-se a partir da 

investigação da morte de uma jornalista. Aparentemente, ela havia cometido suicídio 

ao esfaquear-se repetidas vezes no pescoço. A sinopse relata da seguinte forma: 

“após uma tragédia nas mídias sociais, uma detetive e sua assistente especializada 

em tecnologia fazem uma descoberta assustadora”. 

 Descobre-se, após a ocorrência de outra morte semelhante, que havia uma 

abelha artificial inserida no corpo das vítimas. A investigação chega à conclusão de 

que essas abelhas estavam atacando uma pessoa por dia, a qual era selecionada 

de acordo com o número de menções que recebia na hashtag #DeathTo, em um site 

de mídia social semelhante ao Twitter. A regra era a pessoa com o maior número de 

menções no dia sofria o ataque das abelhas artificiais. 

 Os linchamentos virtuais continuam, mesmo após a protagonista e a sua 

equipe de investigação desvendarem e informarem ao público o modo de 

funcionamento dos assassinatos: tratava-se de abelhas artificiais, construídas para 

fins ecológicos, mas que, controladas por um criminoso virtual, penetravam no corpo 

da vítima, causando uma dor insuportável, induzindo-as a cometer suicídio.  

Observa-se que as pessoas não deixaram de manifestar o seu desejo de 

morte nos sites de redes sociais, bem como, ao estarem cientes do mecanismo, 

fizeram o uso da hashtag direcionado ao presidente de seu país. 

A trama termina com a auxiliar da detetive protagonista perseguindo o 

criminoso responsável, após este ter programado um ataque de abelhas a todas as 

pessoas que utilizaram a mencionada hashtag naqueles últimos dias. 

 

2.3. Discurso de Ódio e os Filtros-Bolha nas Mídias Digitais 

 Os dois episódios de Black Mirror apresentados indicam, no contexto social e 

tecnológico contemporâneo, pelo menos cinco aspectos que podem servir como 

modelo de análise para uma reflexão jurídica. São eles: a) a divisão, provocada 

pelas interfaces tecnológicas entre um “nós” e um “eles”; b) o olhar distorcido ou 

desumanizante que a mediação das ferramentas de comunicação podem criar do 

outro; c) a internet como um terreno potencialmente fértil para a manifestação de 

ideias violentas; d) a não-neutralidade política e/ou ideológica da tecnologia; e) a 

vulnerabilidade dos sistemas informáticos. 
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Associando estas características às manifestações de ódio na internet, 

podemos citar como caso paradigmático a formação dos filtros-bolha (PARISER, 

2011). O termo é conceituado para se referir aos espaços onde apenas alguns tipos 

de informação conseguem circular, vindo a gerar o isolamento das pessoas àquelas 

com as quais se tem maior afinidade. A personalização do filtro acontece de acordo 

com as particularidades do algoritmo presente na plataforma de mídia digital 

correspondente, ocorrendo normalmente a partir de 3 etapas. Primeiramente, o filtro 

apreende os gostos e interesses da pessoa. Após isto, a plataforma torna-se capaz 

de oferecer conteúdos e serviços publicitários concernentes com aquilo que o 

usuário deseja acessar. Por último, o filtro realiza um ajuste detalhado para melhorar 

a relação de correspondência entre a pessoa e os conteúdos ofertados. Neste 

sentido, afirmam De Brito e Longhi (2014):  

Para o Direito, em especial, a eclosão da chamada bolha dos 
filtros pode afetar sensivelmente o poder de escolha do 
indivíduo, restringindo algo que constitui a base da ciência 
jurídica: a autonomia privada. Seja no direito público ou 
privado, no contrato ou na escolha do eleitor, a tecnologia pode 
limitar drasticamente o exercício da liberdade que dá base 
axiológica aos direitos fundamentais de primeira dimensão. 
 

 Os autores refletem criticamente sobre a idéia da construção de uma 

ciberdemocracia, nos termos de Lévy e Lemos (2008), a partir dos avanços 

democráticos que a internet poderia representar. Partindo do pressuposto de que a 

internet passou a se constituir como um jogo de forças mercadológicas, os autores 

defendem a regulamentação da liberdade de expressão no ciberespaço como forma 

de proteger a diversidade e a pluralidade.  

 Quanto à matéria legal relativa aos discursos de ódio, Silva, Martins e 

Borchardt (2011) enfatizam que a falta de uma tipificação precisa, correspondente 

com o cenário social contemporâneo, permite a classificação entre discursos de ódio 

ilícitos e não ilícitos. Segundo os autores, o tipo do crime de discriminação abarca 

somente  àquelas manifestações relativas à raça, cor, etnia, religião e nacionalidade, 

conforme a  Lei 7.716/89. Neste sentido, as demais categorias de discriminação 

ficam sob a tutela do princípio da dignidade humana (art. 1º, III, Constituição 

Federal), bem como a outros dispositivos constitucionais, como a igualdade perante 

a lei (art. 5°, caput), igualdade de gênero (art. 5°, inciso I) e a não submissão a 

tratamento desumano ou degradante (art. 5°, inciso III). Por fim, analisando o caso 
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Klayman vs. Zuckerberg and Facebook, submetido à corte estadunidense, Silva e 

Favera (2017) afirmam que na sociedade contemporânea, o sistema legal deve 

reconhecer e adequar-se às novas dinâmicas sociais, de modo a contemplar a 

diferença, a pluralidade e a diversidade, como pressuposto básico para a efetivação 

da dignidade humana. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscou-se, através do presente artigo, realizar uma reflexão a respeito das 

manifestações de ódio nas mídias digitais e a sua ligação com a mediação 

tecnológica nas dinâmicas sociais. Constatando que os discursos de ódio são 

fenômenos cada vez mais recorrentes na esfera pública, entende-se necessária a 

transposição do princípio da dignidade humana, em toda sua amplitude, para o 

ciberespaço. Conforme apontado ao longo do artigo, neste caso, o cenário distópico 

retratado em Black Mirror pode representar um modelo pertinente para a 

interpretação do jurista sobre a matéria, tendo em vista um social caracterizado pela 

fragmentação de identidades. 

Os eventos retratados na série permitem a estruturação mental de situações 

complexas verossímeis ao cotidiano do jurista. Desta forma, de acordo com De 

Souza e Nascimento (2011), a complexidade da realidade factual é, normalmente, 

um objeto de difícil apreensão pelos aplicadores do Direito, implicando na dificuldade 

de se operacionalizar as leis e conceitos abstratos. Conforme as autoras, a partir do 

cinema, o campo encontra “métodos alternativos para alcançar o entendimento 

holístico, os quais são concretizados através das cenas encadeadas do cinema que 

mesclam o mito, passado e presente em um único momento”. Assim, ao vincular a 

produção cinematográfica aos dispositivos abstratos do Direito, o jurista é capaz de 

criar condições de ampliar o seu imaginário subjetivo, como forma de desenvolver 

elementos hermenêuticos mais verossímeis com a realidade apresentada 

contemporaneamente. 
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