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RESUMO: Um dos principais benefícios proporcionados pela liberdade de expressão é 

possibilitar aos cidadãos a compreensão dos problemas de interesse público e das questões 

inerentes à política, para ampliar efetivamente sua participação na condução do governo e na 

construção de uma sociedade democrática. Vista por este ângulo, a liberdade de expressão é 

condição para a existência e o aperfeiçoamento da democracia e do auto-governo (self-

government). Nenhuma sociedade verdadeiramente democrática pode subsistir sem que se 

garanta o trânsito das ideias e um amplo, variado e aprofundado debate acerca de assuntos de 

interesse coletivo. A democracia exige que as pessoas sejam adequadamente informadas sobre 

os temas relevantes para a comunidade e sobre todos os lados ou pontos de vista existentes, 

sem interferência ou censura dos governantes. A liberdade de expressão possibilita a cada um 

participar de discussões coletivas, debatendo ideias e trazendo argumentos e informações que 

podem influenciar os demais. De posse dessas ideias, cada indivíduo deve poder fazer suas 

escolhas e tomar suas decisões políticas. Democracia, em última análise, é a possibilidade de 

influir na condução das políticas públicas e, consequentemente, no destino da sociedade em 

que se vive. A redução ou restrição de liberdade de expressão e, consequentemente, do tráfego 

de informações e ideias cria um véu de ignorância, torna as pessoas mais apáticas e mais 

suscetíveis de serem ludibriadas por aqueles que exercem o poder. Não é por outra razão que 

nos governos totalitários, ditatoriais ou não democráticos a primeira liberdade que se suprime 

ou se restringe é a liberdade de expressão. Sob o manto da liberdade de expressão abrigam-se, 

também, manifestações muitas vezes consideradas desagradáveis, constrangedoras ou 

politicamente incorretas. Não raro a liberdade de expressão se choca contra direitos 

fundamentais individuais como os direitos à privacidade, à intimidade, à honra, à imagem; ou 

colide com direitos coletivos, como a segurança pública ou a segurança nacional, a saúde 

pública, a ordem pública. O objetivo do presente trabalho é, em um primeiro momento, 

abordar o fenômeno do Discurso do Ódio (Hate Speech), suas formas de expressão e os 

grupos ou classes de pessoas por ele afetados. Em seguida, identificar os critérios adotados no 

Sistema Americano e no Sistema Europeu na solução dos conflitos que envolvem a liberdade 

de expressão e o discurso do ódio, de um lado, e os direitos dos grupos ou classes de pessoas, 

de outro. A metodologia da pesquisa será inicialmente realizada por via documental e 

bibliográfica, passando em sua fase intermediária, a contar com estudos de caso. Os dados 

serão tratados de forma interpretativa, privilegiando-se, por tanto, o critério qualitativo. 

PALAVRAS-CHAVE: Liberdade de Expressão; Multiculturalismo; Direitos Humanos; 

Discurso do Ódio; Direitos de grupos. 
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