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RESUMO: A presente pesquisa se foca sobre a temática da liberdade de 
expressão no tocante à sua dupla dimensão, que é a possibilidade do ser 
humano poder se manifestar sobre um determinado assunto e a de outro poder 
recepcionar esta, como bem entender. O Ato de se expressar é algo que pode 
possuir diversas formas de intepretação diante dos olhos dos outros, motivo pelo 
qual é examinado a forma como a qual este direito e sua dupla dimensão 
influenciam nos movimentos artísticos culturais. Além disso, as outras vertentes 
de observação que são tratadas, é se existe um limite nesta liberdade, ou seja, 
até que ponto um indivíduo tem a possibilidade de se expressar sem vedação. 
Inobstante a doutrina majoritária entender que a maioria dos direitos 
fundamentais serem relativos, a importância de ser debatida a temática da 
liberdade de expressão se verticaliza aos tempos atuais, em que uma mera frase 
contendo uma opinião pessoal sobre uma determinada temática cultural, pode 
levar a inúmeros conflitos, desde verbais, até corporais. A perspectiva literária 
será abordada através da obra ‘’Encantos e Desencantos dos direitos humanos’’ 
de David Sánchez Rubio, relacionando esta com a temática da liberdade de 
expressão, fortificando a temática. Para tanto, é importado para esta pesquisa, 
uma análise comparativa dos sistemas interamericano e europeu, de modo a 
trazer uma observação deste panorama, relacionando a casos da Corte 
Interamericana e do Tribunal Europeu, de modo a buscarmos o intuito que é de 
maior importância nesta matéria, que é educar em direitos humanos. As 
hipóteses as quais podemos abstrair é no tocante se os movimentos artísticos 
culturais são afetados por esta liberdade de expressão ou não na perspectiva da 
dupla dimensão. Com base nisso, o objetivo desta pesquisa é analisar se há 
limitação à liberdade de expressão nestes movimentos, dentro dos sistemas 
interamericano e europeu, e se acaso tiver, até onde vai este limite, sem afetar 
o direito de outrem. Logo, a relevância deste assunto se verifica, quando 
percebemos que os movimentos artísticos culturais, aos poucos estão tendo sua 
importância questionada por algumas pessoas, tendo comentários depreciativos, 
pejorativos as vezes até ameaçadores. Logo, demonstra-se o quão importante, 
é que este tema seja debatido, de forma a ampliar as informações a todas as 
pessoas possíveis. Quanto à metodologia, o trabalho será baseado na utilização 
do método qualitativo e quantitativo, jurisprudências do sistema interamericano 
e europeu, normativas internacionais, assim como legislações pátrias, aplicando 
na pesquisa o método crítico-dialético, expondo de forma objetiva os dados 
trabalhados e ao fim a opinião do autor. 
 



PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS HUMANOS. DUPLA DIMENSÃO. 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MOVIMENTOS ARTÍSTICOS CULTURAIS. 
ENCANTOS E DESENCANTOS DO DIREITOS HUMANOS. 
 
 


