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Comer carne na Índia é uma questão de liberdade?
As proibições de comer carne de vaca e porco na Índia são polêmicas. Manav Bhuhshan
discute a questão sob o ponto de vista da discriminação de castas e da restrição à
liberdade de expressão.

Os hindus acreditam que as vacas são sagradas e os muçulmanos consideram o porco “haram”
(proibido). Ambos os tipos de carne são alimentos básicos da casta Dalits, uma das mais baixas
na Índia, que consideram as recentes proibições que entraram em vigor em alguns estados como
resultado de preconceitos que restringem seus direitos fundamentais de livre expressão. Em abril
de 2012, alguns estudantes da Universidade de Osmania em Hyderabad iniciaram uma campanha
para que a carne de vaca fosse servida na cantina da universidade. Integrantes dos grupos
estudantis de direita reagiram com uma forte oposição e violência. Contudo, a campanha de Dalits
se espalhou para a Universidade Jawaharlal Nehru, que tem sido um dos bastiões dos estudantes
de esquerda há décadas.
Tanto a discussão política quanto os vereditos dos tribunais foram se tornando cada vez mais
conservadores em relação ao assunto do abate de bois e vacas nos últimos anos. Importantes

1/2

Liberdade de Expressão em Debate
Thirteen languages. Ten principles. One conversation.
https://freespeechdebate.com/pt-pt

partidos políticos e até mesmo o supremo tribunal da Índia foram favoráveis às restrições impostas
pelos governos estaduais. Além de questões de casta e religião, o debate sobre o abate de vacas
tem dimensões de classe. O renomado acadêmcio Praful Bidwai argumentou que “a ausência de
carne bovina vai aumentar o custo dos alimentos para os não privilegiados”. A liberdade de comer
o que você quiser é algo muito delicado, e as perspectivas futuras parecem ser mais incertas do
que antes.
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