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Resumo: 

Neste artigo, traçamos reflexões acerca das crises contemporâneas que constituem 

fatores decisivos à compreensão do contexto em que emergem disputas identitárias a 

propósito de padrões discursivos e linguísticos, manifestações em torno do estatuto 

político da representação, reivindicações de maior representatividade por parte das 

minorias sociais nos meios de comunicação e polêmicas em torno do potencial ofensivo 

de determinadas produções discursivas em relação a esses grupos. Entre essas crises, 

interessa-nos discutir as tensões e reposicionamentos que se colocam em relação aos 

discursos que compõem o debate sobre liberdade de expressão na atualidade, marcada 

pelo fim do consenso liberal sobre a liberdade de expressão, pela complexidade da 

ponderação entre direitos fundamentais e pelo ecoar das vozes do multiculturalismo. 
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Introdução  

Liberdade de expressão é um conceito, essencialmente, histórico.  “De um lado 

expressão de uma individualidade (ou subjetividade) e de outro de uma cidadania, mas 

sempre como luta contra um poder opressor e castrador” (COSTA, 2013, p. 28), é a 

partir da tradição greco-latina que se forma o conceito moderno de liberdade, que se 

expressa na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada na França, 

em 1789. Como ressaltado por Costa (2013, p. 28), esta foi a primeira vez que a 

liberdade de expressão se apresentou, no Ocidente, como um direito do indivíduo cuja 

garantia é dever do Estado. O que antes constituía impulso ou vontade individual 

aparece, agora, como direito a ser defendido pela República.  

 Do século XVIII em diante, o conceito de liberdade continuou a se modificar, 

sendo cada vez mais influenciado pelo ideário liberal. Um dos precursores do 

liberalismo, John Milton, registrou, em sua Areopagitica (1644) – que, na verdade, dizia 

respeito à liberdade de impressão independentemente de licença pelo Estado –, uma das 

mais famosas defesas da liberdade de expressão. Na visão do autor, as pessoas são 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão do XVI Encontro dos Grupos de 
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Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, realizado de 4 a 9 de setembro de 2017. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da 

USP. Mestre em Ciências da Comunicação e bacharel em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo pela 
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perfeitamente capazes de distinguir entre o bem e o mal e, pelo exercício da razão (e a 

fim de se exercitar tal habilidade), devem ter acesso ilimitado às obras e pensamentos de 

outros indivíduos (PETLEY, 2007, p. 37).  

 De acordo com Cristina Costa, vemos, a partir dessa tradição de pensamento, o 

desenvolvimento de ao menos três conceitos modernos de liberdade (e sua vertente na 

liberdade de expressão): a liberdade de expressão republicana, como liberdade de crítica 

à monarquia; a liberdade de expressão liberal, como defesa do livre fluxo de informação 

e de notícias; e a liberdade de expressão socialista, como liberdade de contestação, 

conscientização política e transformação social.  

 Essa complexidade do conceito de liberdade de expressão torna-se ainda maior à 

medida que se desenvolvem os meios de comunicação de massa. Segundo Petley, o 

entendimento do que é liberdade de expressão depende da posição ocupada pelos vários 

agentes envolvidos no processo de produção, difusão e consumo das informações. Para 

os empresários da comunicação, por exemplo, liberdade de expressão corresponde à 

liberdade de possuir empresas de mídia e de utilizá-las para expressar seus pontos de 

vista ou seus interesses mercadológicos. Por outro lado, para os funcionários das 

empresas de comunicação, liberdade pode significar a possibilidade de exercício da 

autonomia profissional. Já no caso do receptor, está em jogo o acesso a pontos de vista 

plurais, a possibilidade de se fazer ouvir pela mídia e condições de escolha frente a 

conteúdos tidos como “ofensivos” (PETLEY, 2007, p. 31-32).  

Nesse contexto, como nos lembra Cristina Costa, sob a perspectiva liberal, a 

ideia de liberdade passa a ser usada para se referir, na maioria das vezes, “ao livre fluxo 

das ideias partidárias e das intervenções hegemônicas que transitam pela imprensa 

escrita” (COSTA, 2013, p. 30). Em outras palavras, passa a haver uma confusão entre 

liberdade de expressão e liberdade de imprensa, que se mantém até hoje, de modo que a 

segunda concepção se torna objeto mais frequente de defesas e reivindicações no debate 

público. Até por isso, muitos autores fazem uma distinção entre liberdade de expressão 

e “liberdade de imprensa” – diferença expressa, aliás, como assinala Petley (2007), na 

Constituição dos Estados Unidos. Sob essa ótica, o primeiro conceito diz respeito mais à 

expressão individual, enquanto o segundo refere-se à comunicação mediada. 

Ao mesmo tempo, nos últimos anos, em um contexto marcado por palavras-

chave e expressões como modernidade líquida (BAUMAN, 2005), fragmentação das 

identidades modernas (HALL, 2006) ou crise das identidades (DUBAR, 2009), 
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adquirem visibilidade polêmicas em torno de políticas de identidade e sua repercussão 

sobre aspectos discursivos/linguísticos, manifestações acerca do estatuto político da 

representação, reivindicações de maior representatividade por parte das minorias sociais 

nos meios de comunicação e contestações do potencial ofensivo de determinadas 

produções discursivas em relação a esses grupos.  

Simplificadamente, os sujeitos políticos da modernidade, articulados em torno 

dos partidos políticos, cedem lugar a uma dispersão de sujeitos políticos, organizados 

em torno de novos modos de associativismo e articulados não mais em torno de grandes 

projetos políticos ou das discussões sobre os rumos da nação, mas sim, em função de 

focos identitários. Como assinala Stuart Hall, com a emergência das chamadas políticas 

de identidade, o fator de mobilização política passa a residir em identidades sociais 

compartilhadas (como mulher, negro, gay etc.), refletindo a expansão do fazer político 

da esfera pública para a esfera privada, espaço das interações sociais informais e dos 

cenários da vida cotidiana.  

Em decorrência disso, questões que tradicionalmente eram consideradas como 

não políticas – tais como vida familiar, casamento, relações sexuais – adquiriam estatuto 

político. Se, no passado, as principais contradições da vida social sob a ótica da 

esquerda estavam na exploração econômica e na existência de classes sociais, o 

contexto contemporâneo é marcado pela proliferação dos locais de conflito social, que 

passam a incluir questões de gênero, raça, sexualidade etc. (HALL, 1994, p. 167).  

Nesse contexto, é possível identificar três grandes crises contemporâneas que se 

vinculam, dialeticamente, às disputas em torno de padrões discursivos ligadas aos 

embates identitários que adquirem força na atualidade. Em um primeiro momento, é 

preciso considerar a existência de rupturas nos modos de ação política que 

caracterizaram a Modernidade ocidental, buscando refletir sobre os novos modos de 

associativismo e participação. Em um segundo momento, deve-se assinalar a 

emergência de deslocamentos que atingem a construção das identidades, buscando 

refletir sobre a fragmentação identitária que, segundo Stuart Hall, é característica da 

pós-modernidade (HALL, 2006). Em um terceiro momento, por fim, propomos refletir 

sobre os dissensos subjacentes ao debate e aos discursos circulantes sobre o conceito, 

fundamentalmente histórico, de liberdade de expressão.  

É sobre este terceiro grande deslocamento que nos debruçaremos neste trabalho. 

Nossa proposta, nesse sentido, consiste em mapear algumas das dimensões impactadas 
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pela rearticulação da liberdade de expressão: (1) as relações entre jornalismo e esfera 

pública – e as rearticulações que caracterizam a construção histórica desta última; (2) os 

tensionamentos – do ponto de vista jurídico, mas, também – ou sobretudo –, filosófico e 

político – decorrentes da ponderação entre diferentes direitos; e (3) as problematizações, 

que adquirem significativa visibilidade, atualmente, na discussão acadêmica e no debate 

público, acerca da concepção liberal acerca da liberdade de expressão, face às 

perspectivas da alteridade e da diferença cultura, no contexto das demandas do 

multiculturalismo.  

Para isso, apoiamo-nos em uma revisão das discussões teóricas recentes 

propostas por Eric Barendt (2007) e Anshuman Mondal (2014), autores que se mostram 

fundamentais à recomposição dos argumentos em disputa no quadro em que se dá o 

processo que pode os considerar como – para usar as palavras de J. M. Coetzee (2008) – 

o fim do consenso liberal sobre liberdade de expressão. Enquanto Barendt nos ajuda a 

compreender, de uma perspectiva jurídica, os conflitos entre liberdade de expressão e 

outros direitos democráticos, bem como as posições em jogo nesse tipo de ponderação 

entre direitos, Mondal fornece contribuições importantes, dos pontos de vista filosófico 

e discursivo, à compreensão das posições que emergem no debate acadêmico à luz do 

multiculturalismo, das discussões sobre alteridade e da problemática da ofensividade 

dos atos de fala. 

 

Conflitos e ponderação entre direitos 

Do ponto de vista jurídico, a contemporaneidade é marcada pela emergência de 

tensões entre a liberdade de expressão e outros direitos democráticos, assegurados pelas 

constituições das democracias liberais. Ao mesmo tempo, assistimos ao surgimento de 

vozes que problematizam, em diferentes medidas, os argumentos consagrados na 

tradição liberal de pensamento para justificar a defesa da liberdade de expressão como 

um princípio independente de outras liberdades. A fim de mapear alguns dos 

argumentos em jogo nesse debate, é pertinente invocar as discussões apresentadas por 

Eric Barendt, professor de Media Law na University College London, em sua obra 

Freedom of Speech, publicada em 2007. Para Barendt, a liberdade de expressão 

configura um verdadeiro “quebra-cabeça liberal” (BARENDT, 2007, p. 3).  

De acordo com o autor, as constituições dos países ocidentais tendem a proteger 

a liberdade de expressão como uma das liberdades fundamentais contra supressão ou 
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regulação estatal. Isso significa que os governos precisam produzir argumentos fortes 

para justificar restrições em seu exercício. De modo correlato, filósofos políticos 

defendem um princípio de livre expressão protegido por um grau maior de imunidade 

diante de possibilidade de regulação do que outras formas de conduta que causam 

agressão ou ofensa similares. Não obstante, filósofos e advogados em geral discordam 

sobre as justificativas para um princípio de livre expressão e sobre se há boas razões 

para tratar a liberdade de expressão como portadora de um grau especial de imunidade. 

O debate público em democracias liberais, por outro lado, limita-se às discussões em 

torno do escopo da liberdade de expressão, deixando de lado a questão sobre se a 

liberdade de expressão deve ser plenamente protegida.   

Tendo em vista a complexidade dessas resoluções, Barendt (2007) defende que 

os textos constitucionais devem ser vistos como encampando conceitos morais e 

políticos, e não concepções específicas. Isso significa dizer que, para um julgamento 

adequado, é preciso considerar a historicidade dos conceitos e sua inserção na estrutura 

geral das constituições. Assim, no caso da proteção da liberdade de expressão na 

maioria das constituições modernas, é mais provável que ela esteja ligada com a ideia 

de permitir a todos os cidadãos um direito igual de participar do debate público, do que 

com os argumentos de Mill sobre a verdade. Por conta disso, argumentos da teoria 

política são frequentemente centrais à disposição em casos de liberdade de expressão.  

 Nesse sentido, o autor apresenta quatro argumentos comumente utilizados, na 

tradição liberal, para justificar um princípio de livre expressão, ou seja, um princípio 

sob o qual a fala, discurso ou expressão tem direito a proteção especial perante 

regulação ou supressão, constituindo um princípio político independente, distinguível de 

reivindicações libertárias genéricas. A justificação desse princípio permite argumentar 

que a livre expressão deve ser protegida de regulação governamental porque a 

comunicação ou expressão possui valores ou qualidades reconhecidamente especiais.  

De acordo com o primeiro desses argumentos, seguindo a tradição herdada do 

pensamento de John Stuart Mill, um dos pensadores liberais mais influentes do século 

XIX, entende-se que, se restrições à liberdade de expressão forem toleradas, a sociedade 

impedirá a averiguação e publicação de fatos precisos e opiniões de valor. Em uma 

visão baseada em Mill, é justamente pelo confronto de ideias contrárias e pela exposição 

de ideias falsas, que uma opinião/ideia verdadeira pode se mostrar como tal. Em outros 
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termos, trata-se da hipótese do livre mercado de ideias: a verdade emergirá a partir de 

um livre comércio de ideias ou da competição intelectual.  

Muitos problemas, segundo Barendt (2007), podem ser apontados na construção 

desse primeiro argumento. Segundo o autor, essa perspectiva leva a uma 

supervalorização da discussão intelectual a longo prazo. Além disso, o argumento traz a 

ideia implícita de que a liberdade de discussão necessariamente leva à descoberta da 

verdade ou à tomada de melhores decisões, individual e coletivamente; embora essa 

ideia possa ser válida em alguns ambientes, ela não se aplica a todos os cenários, como 

mostram casos históricos, a exemplo da ascensão do nazismo. Além disso, a proposição 

de Mill não se adéqua à defesa da liberdade de expressão para formas de expressão em 

relação às quais não se coloca a questão da verdade, tais como propaganda, pornografia 

etc. Por fim, não se pode considerar que todas as formas de manifestação no mercado de 

ideias se dão com base na racionalidade 

O segundo argumento destacado por Barendt (2007) diz respeito à crença na 

livre expressão como forma de autorrealização. De acordo com essa perspectiva, deve 

ser assegurado um direito individual à liberdade de expressão, ainda que seu exercício 

possa ser hostil ao bem-estar da sociedade. Nesse sentido, a liberdade de expressão é 

entendida como um bem em si ou como um caminho para o melhor desenvolvimento 

individual. Para o autor, no entanto, é difícil identificar, nessa argumentação, o que 

define a liberdade de expressão como algo especial entre outras faculdades ou direitos 

humanos. Isso porque, dentre outras razões, a livre expressão é geralmente entendida 

como uma liberdade contra o Estado, isto é, como uma liberdade negativa, que é mais 

propícia a gerar interpretação judicial do que direitos positivos. Além disso, o 

argumento da liberdade de expressão como autorrealização – ou seja, com base em 

princípios de dignidade/igualdade – encontra limites quando falamos de certos tipos de 

expressão, como o discurso de ódio, tendo em vista que se pode argumentar que tais 

formas de manifestação ferem justamente a dignidade humana e o direito à igualdade.  

O terceiro argumento descrito por Barendt (2007) – talvez o mais decisivo no 

debate público contemporâneo no Brasil – invoca a importância da participação cidadã 

na democracia. Nas palavras do autor, “esta é provavelmente a mais compreensível, e 

certamente a mais elegante, teoria sobre a livre expressão nas democracias ocidentais 

modernas” 3 (BARENDT, 2007, p. 18). Apesar disso, o autor aponta uma série de 

                                                 
3
 Tradução nossa. 
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pontos problemáticos desse argumento. O primeiro deles tem razão de ser no fato de se 

tratar de um entendimento da livre expressão relacionado à necessidade de expor os 

cidadãos a uma grande variedade de visões e fornecer-lhes informação a fim de fazer os 

governos prestarem contas de seus atos; ou seja, uma cláusula de livre expressão 

baseada nesse argumento protegeria apenas a expressão política. De fato, embora os 

sistemas legais liberais, na prática, costumem proteger formas de expressão não 

políticas, a expressão política acaba gozando de maior grau de proteção do que, por 

exemplo, a expressão comercial. 

Além disso, em suas formas mais simples, esse argumento possui caráter 

nitidamente utilitário. Nessa concepção, uma repercussão problemática desse argumento 

reside na possibilidade de fornecer embasamento para os governos decidirem proteger 

os valores da democracia pela supressão de certas formas de expressão. Esse aspecto, 

segundo o autor, é o ponto central da fraqueza da forma simplista desse argumento: “Se 

a manutenção da democracia é o fundamento para a livre expressão, como alguém 

poderia argumentar contra a regulação ou mesmo a supressão de certas expressões por 

uma democracia que atue através de seus representantes eleitos?” 4 (BARENDT, 2007, 

p. 19). O problema está, portanto, em um entendimento de democracia como “maioria”. 

O quarto e último argumento apontado pelo autor diz respeito à suspeição do 

governo. Segundo essa concepção, “há razões particularmente fortes para se ter 

desconfiança do governo nesse contexto; trata-se de um argumento negativo no qual se 

destacam os malefícios da regulação, mais do que os benefícios da livre expressão” 
5
 

(BARENDT, 2007, p. 21). Nesse argumento, costumam-se destacar as investidas 

autoritárias por parte de governos e outras autoridades em suprimir a livre expressão, 

assim como a dificuldade em traçar uma linha divisória entre o que deve ser 

adequadamente regulado e as formas de expressão que devem ser toleradas em uma 

sociedade liberal. Em suma, trata-se de um argumento que se baseia em uma 

desconfiança na capacidade dos governos em fazer distinções adequadas.  

 Apesar de se tratar de um argumento muito difundido, Barendt levanta pelo 

menos dois questionamentos que podem ser colocados. O primeiro, segundo o autor, 

indaga se o governo deve ser menos confiável nessa área, do que, por exemplo, na 

regulação da atividade econômica; ou seja, uma teoria puramente negativa não mostra 

por que a livre expressão seria especial e não fornece argumentos para explicar por que 

                                                 
4
 Tradução nossa. 

5
 Tradução nossa. 
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certas formas de conteúdo devem ser protegidas. Em lugar disso, é preciso haver uma 

teoria que forneça condições para que os tribunais, legisladores e comentadores possam 

distinguir quais formas de expressão devem ser cobertas pelo princípio da liberdade de 

expressão. Já o segundo questionamento, mais frequente na Europa, indaga se há 

motivos para se desconfiar mais da regulação estatal do que de outras formas de 

regulação, provenientes de outros órgãos da sociedade, como igrejas, empresas e 

conglomerados midiáticos.  

Como se vê, Barendt (2007) busca evidenciar os principais pontos problemáticos 

dos argumentos mais consagrados em defesa da liberdade de expressão como um 

princípio autônomo em democracias liberais. Ainda que não represente um verdadeiro 

contradiscurso ao pensamento liberal, o autor representa uma visão crítica a essa 

perspectiva. Assim, ele defende a importância de se construírem propostas de 

justificação para a defesa da liberdade de expressão que busquem complexificar as 

posições liberais mais recorrentes no debate público. Nesse sentido, o autor é 

representativo de uma tendência, cada vez mais visível no debate público, segundo a 

qual se defendem visões alternativas de democracia, as quais se pretendem mais 

inclusivas, pluralistas ou representativas da diversidade de cada sociedade.  

Para Barendt, os argumentos em defesa da liberdade de expressão apontam, em 

geral, explícita ou implicitamente, uma vinculação entre esse princípio e os direitos de 

se produzir e receber ideias e informações. Assim, os interesses dos vários agentes 

envolvidos – tanto na instância de produção, quanto na recepção de conteúdos – 

recebem proteção governamental, ainda que tal restrição pudesse atender aos anseios de 

um grande número de membros de uma sociedade. Considerando essa concepção pouco 

consistente, o autor propõe uma mudança de foco dos direitos individuais para os 

direitos coletivos. Segundo ele, a liberdade de expressão “deve ser protegida porque é 

um bem público, e não porque os indivíduos a valorizam ou têm forte interesse no seu 

exercício” 
6
 (BARENDT, 2007, p. 30).  

Na trilha dessa perspectiva, seria fundamental pensar em um princípio de 

pluralismo – em outros termos, a liberdade de expressão é importante e deve ser 

valorizada porque valida diferentes estilos de vida, que podem até ser conflituosos entre 

si, mas devem tolerar-se – e em um princípio de tolerância – já que o que está em jogo é 

a aceitação de diferentes formas de vida. Nesse sentido, a liberdade de expressar 

                                                 
6
 Tradução nossa. 
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determinado estilo de vida seria de importância crucial ao bem-estar das pessoas que 

adotam esse estilo. É por isso que, para Barendt (2007, p. 31), “a liberdade de expressão 

estabelece e representa uma cultura pública de aceitação e tolerância” 
7
. 

Essa visão remete às conexões entre liberdade de expressão e outros valores, 

sobretudo os que ajudam a justificá-la, como afirma Barendt (2007, p. 31): “A liberdade 

de expressão, resumidamente, é integralmente conectada com outros valores” 
8
. Nesse 

ponto, cabe levantar dois tópicos em relação aos quais as conexões entre livre expressão 

e outros valores constitucionais criam problemas para filósofos e tribunais: a questão da 

diversidade a articulação entre dignidade e igualdade, o que remete às recorrentes 

polêmicas em torno do discurso de ódio e do poder da palavra de gerar agressão.  

Destacar a visão de Barendt (2007) acerca desses dois tópicos é relevante, na medida 

em que a perspectiva traçada pelo autor é representativa de uma importante 

rearticulação discursiva, à luz dos direitos humanos, de uma posição historicamente 

predominante no discurso liberal sobre liberdade de expressão que entende os direitos 

como excludentes.  

Em lugar dessa visão, Barendt defende que a liberdade de expressão pode ser 

limitada a fim de preservar seus valores subjacentes, o que significaria não menos 

liberdade, mas sim, mais liberdade de expressão. Essa visão insere-se em discursos 

circulantes que afirmam a relação entre liberdade de expressão e outros valores – tais 

como dignidade e igualdade – como uma relação de complementaridade, e não de 

contraponto ou concorrência.  

A partir de uma perspectiva alternativa, a liberdade de expressão não apenas 

confere direitos, mas também reflete os valores pluralísticos de diversidade e 

variedade. Liberdade de expressão de fato se vincula à ausência de censura, mas 

também significa um debate público verdadeiramente consistente 
9
 (BARENDT, 

2007, p. 35). 

 

Obviamente, esse ideal não se pode concretizar em contextos, como o brasileiro, 

em que temos uma mídia hegemônica/principal controlada por indivíduos particulares 

ou empresas que negam a membros de minorias a oportunidade de expressarem suas 

visões, se comunicarem com outras pessoas que compartilham do mesmo estilo de vida 

ou persuadirem outros a adotarem suas opções. Esse argumento fundamenta propostas 

de regulação das mídias como um caminho para a democratização da sociedade. 

                                                 
7
 Tradução nossa. 

8
 Tradução nossa. 

9
 Tradução nossa. 
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Barendt (2007) defende que deve haver regulação, baseada em leis, como em diversos 

países europeus, que já adotaram medidas para assegurar o exercício do pluralismo, em 

contraponto aos Estados Unidos, que resistem a medidas desse tipo sob o argumento de 

que interfeririam em direitos individuais.  

Assim, a diferença de posicionamento e justificação está em pensar a liberdade 

de expressão apenas como interesses e direitos individuais, segundo o argumento 

consagrado na tradição liberal, ou entendê-la como um bem ou valor público em uma 

sociedade pluralística, segundo uma perspectiva que prioriza os direitos coletivos ou 

sociais. Não obstante, Barendt (2007) não representa uma ruptura de fato à visão liberal 

de liberdade de expressão: para ele, o governo de fato pode fazer muito sem interferir no 

direito individual à livre expressão; a internet, por sua vez, parece ter enfraquecido as 

reivindicações de regulação midiática, já que ela abre mais espaço a vozes dissonantes; 

e até o mercado pode, em alguns casos, como na Inglaterra, promover diversidade.  

 Já em relação à problemática do discurso de ódio, é evidente a presença de ao 

menos dois argumentos em disputa: por um lado, temos os que combatem discurso de 

ódio como forma de proteger os direitos à igualdade e dignidade de membros dos 

grupos ofendidos; por outro lado, estão os autores de discurso de ódio que defendem 

que restrições a esse tipo de manifestação infringem os seus próprios direitos a serem 

tratados com igual respeito e consideração, já que, se suas contribuições ao discurso 

público forem suprimidas, sua autoestima será prejudicada, uma vez que praticar 

discurso de ódio seria parte de seu estilo de vida. Por outro lado, ainda, os governos se 

veem no meio de polêmicas nas quais devem assumir um lado. 

Para evitar possíveis abusos por parte dos governos a partir de leis que 

combatem discurso de ódio, seria preciso uma atitude coerente dos tribunais, a fim de 

interpretá-las e aplicá-las respeitando os valores da livre expressão. Por isso, segundo 

Barendt (2007), uma legislação específica para discurso de ódio não deve ser defendida 

como forma de combater ofensas a grupos específicos, pois, segundo um 

comprometimento com o princípio da livre expressão, não é dado o direito a alguém de 

infringi-lo, ainda que legislando em nome do bem-estar da sociedade. Por outro lado, 

então, um argumento possível seria defender uma legislação específica para discurso de 

ódio como forma de assegurar a dignidade e a igualdade humanas, especialmente 

quando elas constituem garantias constitucionais. Teríamos, no entanto, um conflito 

entre dois princípios constitucionais. O peso de cada um precisaria ser definido pela 
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especificidade de cada circunstância. Para Barendt (2007), porém, não é claro que a 

liberdade de expressão deva ter sempre prioridade – como, por exemplo, nos casos em 

que formas de expressão colocam a vida em risco, nos quais o direito à vida deve ter 

prioridade.  Por isso, ainda que dignidade seja um conceito difícil de ser delineada, dada 

sua abrangência e indeterminação, há casos evidentes de violação. 

Outro ponto de discussão é a questão da racionalidade. O autor retoma os 

argumentos em favor de um princípio da liberdade de expressão que afirmam a 

capacidade humana de julgar racionalmente as mensagens e conteúdos a que têm 

acesso. Em seguida, questiona se de fato há essa capacidade de racionalidade em 

contextos específicos como o do discurso de ódio, dando como exemplo manifestações 

racistas que podem agravar tensões existentes em uma comunidade. Ele defende, então, 

que a supressão de manifestações racistas, em um contexto como esse, é mais 

condizendo com a defesa da dignidade humana do que a tolerância em relação a esses 

conteúdos. O próprio autor, no entanto, levanta questionamentos por meio dos quais 

essa conclusão poderia ser contestada: a identidade – étnica, por exemplo – pode ser 

assumida como algo fixo ou individual? Será que manifestações, mesmo de caráter 

racista, não devem ser permitidas como parte do discurso público livre? E, ainda, o 

comprometimento com a liberdade de expressão não deveria pressupor a tolerância a 

formas de expressão ofensivas ou agressivas? 

Ainda que não responda a todos os questionamentos levantados, a discussão 

proposta por Barendt (2007) traz uma contribuição fundamental ao sistematizar os 

argumentos que representam pontos de crise do pensamento liberal sobre liberdade de 

expressão. Em especial, o autor evidencia o posicionamento, nascido à luz dos direitos 

humanos, segundo o qual, embora dignidade e igualdade sejam conceitos complexos e 

seja difícil definir seu alcance geral e seu peso em limitar o exercício da liberdade de 

expressão, elas constituem, atualmente, valores que não podem ser ignorados, sobretudo 

quando reconhecidos pela Constituição. “Pareceria estranho”, diz o autor, “sustentar que 

a expressão é sempre protegida com base em um princípio que é, ele próprio, fundado 

no respeito à dignidade e à racionalidade humanas” (BARENDT, 2007, p. 34). 

 

Do discurso liberal à perspectiva do multiculturalismo 

 Para avançar na compreensão da emergência das rupturas e rearticulações em 

relação ao discurso liberal sobre liberdade, destacamos as proposições de Anshuman 
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Mondal, pensador britânico de origem indiana que publicou, em 2014, o livro Islam and 

Controversy. Embora a obra tenha como objetivo discutir as transformações no debate 

público sobre o islamismo após a publicação dos Versos Satânicos, em 1988, o autor 

traz contribuições pertinentes à compreensão dos dissensos contemporâneos em torno 

da liberdade de expressão no Ocidente ao discutir os limites do que considera como um 

discurso absolutista sobre esse princípio. Além disso, ao trazer à tona uma preocupação 

ética face à problemática da alteridade, o texto do autor é sintomático e representativo 

dos deslocamentos que emergem na atualidade em relação à concepção do princípio da 

livre expressão como consagrado nas democracias ocidentais.  

  Para construir sua argumentação, Mondal (2014) parte da constatação de que o 

Islã, desde os Versos Satânicos, foi convertido em inimigo implacável da civilização 

ocidental. Desde então, cada polêmica rapidamente se converte em uma contenda entre 

o Ocidente defendendo a liberdade de expressão e o Islã perseguindo-a. Essa convicção 

liberal contra o Islã que nasce no final dos anos 1988, segundo o autor, recrudesceu com 

a reação contra o multiculturalismo e resultou em um alinhamento entre alas liberais da 

direita (no discurso neoliberal, o Islã é um inimigo geopolítico que deve ser combatido a 

fim de manter a superioridade econômica e militar do Ocidente) e da esquerda (para 

quem o Islã aparece como grande foco de supressão das liberdades), que se unem contra 

um inimigo comum. Com base nessa constatação, Mondal afirma sua hipótese sobre a 

fetichização da liberdade de expressão, baseada em uma conceituação absolutista – isto 

é, abstrata, universalizante e idealista – que se opõe à legislação que combate crimes de 

ódio, à proibição da negação de genocídios e aos argumentos críticos à pornografia 

como forma de degradação das mulheres.  

 Nesse sentido, interessa-nos, da obra de Mondal, o mapeamento que ele propõe 

de padrões discursivos em polêmicas envolvendo a liberdade de expressão que vieram à 

tona, em diversos contextos ocidentais, desde o final dos anos 1980. O autor aponta, 

entre outros elementos, o predomínio de um discurso legalista de direitos, com 

argumentações pobres que remetem a posições extremas – ou, em outras palavras, “um 

absolutismo em relação à liberdade de expressão que ganhou enorme impulso desde o 

absolutismo assassino do aiatolá Khomeini exerce sua intervenção decisiva há mais de 

um quarto de século” (MONDAL, 2014, p. 32)
10

. Nesse sentido, o autor identifica 

diversos paralelismos entre as estruturas de pensamento que caracterizam tanto o lado 

                                                 
10

 Tradução nossa.  
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liberal, quanto a posição fundamentalista islâmica do debate: defesa de valores 

preciosos e frágeis que devem ser defendidos conta um inimigo comum; identificação de 

inimigos internos que devem ser combatidos ou eliminados; invocação da estratégia 

argumentativa da slippery slope – ou seja, a ideia de que qualquer cessão ao “inimigo” 

resultaria em um caminho sem volta, como em uma “ladeira escorregadia”.  

 Portanto, para Mondal (2014), uma série de problematizações podem ser 

apontadas nesse discurso absolutista sobre a liberdade de expressão. Dentre as críticas 

construídas pelo autor, interessa-nos aqui ressaltar aquelas que se conectam mais 

diretamente às rearticulações do debate sobre liberdade de expressão que se vinculam à 

emergência de disputas identitárias com os contornos característicos do debate 

contemporâneo. Nesse sentido, o autor aponta, por exemplo, uma ideia correlata 

daquelas defendidas por Barendt (2007): para ele, não é possível falar em liberdade sem 

igualdade. Da mesma forma, não há igualdade de condições de participação no livre 

mercado de ideias. Sob essa perspectiva, o discurso liberal absolutista sobre liberdade 

de expressão apaga as implicações da distribuição do poder. Essa desconsideração pelo 

discurso liberal das implicações do poder, de acordo com a análise traçada por Mondal 

(2014), possui a função ideológica de mascarar a existência de relações de poder, o que 

serve à manutenção da posição de poder do próprio liberalismo enquanto regime de 

verdade predominante nas democracias ocidentais.  

 Outro ponto discutido pelo autor remete não apenas à carga ideológica da 

linguagem, mas também, e sobretudo, à carga política contida em todo ato de fala, de 

acordo com uma visão que entende toda forma de expressão como interpelativa, ou 

seja, como capaz de construir ações e relações na materialidade da vida. É nesse sentido 

que, para Mondal (2014), algumas formas de discurso – como a pornografia e o discurso 

de ódio – levam não apenas à subordinação, mas ao silenciamento de seus objetos. Em 

outros termos, a separação entre fala e ação levaria ao esvaziamento das relações de 

poder, pois desconsidera que falar também é uma forma de exercer poder. Ao mesmo 

tempo, o argumento liberal de que a expressão não produz consequências pressupõe 

uma inutilidade/ineficiência da fala: a liberdade de falar livremente se tornaria mera 

liberdade de produzir ruído sem qualquer valor.  

 Nesse sentido, em relação à violência decorrente de determinados atos de fala, 

Mondal discute um conceito de ofensa. Para ele, a ofensividade não é inerente às 

palavras; na verdade, ela depende das relações que governam cada situação específica 
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de fala. Ou seja, nessa perspectiva, ofender ou ofender-se constitui um ato performativo, 

que constroi relações de poder e possui o poder de interpelar os sujeitos. Nesse sentido, 

Mondal localiza a possibilidade de se responder sobre a validade ética de determinado 

ato de fala em uma análise do poder: “A liberdade de expressão não é o mesmo que 

liberdade de falar, e as palavras e ações dos poderosos não são equivalentes, moral ou 

politicamente, àquelas dos desprovidos de poder” (MONDAL, 2014, p. 31) 
11

. 

 Na sequência de sua argumentação, o autor coloca aquele que consideramos 

como o argumento mais decisivo para pensarmos os embates identitários que se 

traduzem em disputas em torno de padrões discursivas e linguísticos, bem como os 

argumentos a eles subjacentes. Em sua visão, há uma profunda inseparabilidade entre 

indivíduo e comunidade, o que implica na necessidade de se pensar a liberdade de 

expressão para além de um direito individual. Por conseguinte, a polarização do debate 

indivíduo versus comunidade reflete a ausência de um conceito de liberdade de 

expressão adequado ao objetivo de mediar ideias liberais e não-liberais de liberdade, 

restrição e bem comum. Parece-nos que é nesse espaço de entremeio que o autor 

vislumbra a possibilidade de construção de um conceito de liberdade de expressão capaz 

de articular, de maneira dialógica, perspectivas tradicionalmente dicotômicas. E é 

justamente por isso que, à luz das discussões sobre alteridade e diferença cultural, a 

liberdade de expressão, cada vez mais, é vista – parafraseando as palavras de Mondal 

(2014) – como uma “liberdade difícil”.  

 

Considerações finais 

O literato sulafricano J. M. Coetzee, ao discutir a censura na atualidade, defende 

uma ideia que pode ser interessante para pensarmos o quadro aqui em discussão. 

Segundo o autor, a atualidade é marcada pelo fim do consenso liberal sobre liberdade de 

expressão. Segundo Coetzee – que se coloca, vale assinalar, ao lado da defesa de uma 

perspectiva liberal sobre liberdade de expressão –, até os anos 1980, a opinião de que 

tanto melhor seria quanto menos restrições fossem aplicadas à expressão humana era 

compartilhada, em linhas gerais, pelos intelectuais da época. Hoje, no entanto, não se 

pode mais formular tal suposição.  

Nas palavras de Coetzee: “Há renomados intelectuais que defendem sanções 

legais e institucionais contra publicações e filmes do mesmo tipo daqueles que, na 

                                                 
11

 Tradução nossa.  
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África do Sul do passado, pretendia-se qualificar como “indesejáveis” e que agora, em 

geral, são denominados como ‘ofensivos’” (COETZEE, 2008, p. 23). Essa percepção é 

muito pertinente por lançar luz a três grandes rearticulações dos discursos que circulam 

na sociedade a respeito da liberdade de expressão, conforme procuramos pontuar ao 

longo deste artigo.  

A primeira dessas rearticulações diz respeito à crise do discurso liberal sobre 

liberdade de expressão, sobretudo entre pensadores e militantes vinculados a ideais ditos 

de esquerda, que colocam no centro do debate público outras problemáticas para além 

da resistência às diversas formas de censura estatal que marcaram o século XX: a defesa 

da dignidade e da diversidade, o combate à marginalização de minorias sociais, a 

representatividade dos diversos grupos em instituições públicas e no campo midiático.  

A segunda rearticulação diz respeito à emergência da categoria de ofensa – 

adjacente ao conceito de discurso de ódio – a circunscrever manifestações discursivas 

que firam indivíduos ou grupos em sua dignidade ou autoestima, em geral, a partir de 

recortes identitários.  

A terceira rearticulação, por fim, correlata das outras duas, diz respeito ao 

reposicionamento da liberdade de expressão à luz da problemática da alteridade. 

Subjacentes a esses deslocamentos, reside uma percepção, difundida em discursos que 

circulam na esfera pública, acerca do estatuto político da representação. Nesse contexto, 

a liberdade de expressão emerge, mais do que como uma “liberdade difícil”, como uma 

liberdade complexa – multifacetada, ambivalente, dinâmica, dialética e, acima de tudo, 

essencialmente dialógica.  
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