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RESUMO

O direito à liberdade de expressão é basilar a qualquer democracia que se preze. No decorrer dos anos, seu conteúdo semântico foi se 
modificando. Se, no Estado Liberal, esta liberdade era um direito negativo, impeditiva à censura estatal a ideias e opiniões individuais; 
atualmente, ela está intrinsecamente ligada à defesa da dignidade humana e de grupos socialmente vulneráveis. É neste contexto que o embate 
entre liberdade de expressão e discurso de ódio ganha vulto no debate público nacional. Assim, a presente pesquisa tem por objetivo apresentar 
o estado da arte da dicotomia discurso de ódio e liberdade de expressão, na produção acadêmica e especializada acerca do tema. Trata-se de um 
trabalho descritivo, com abordagem qualitativa, adotando-se o método indutivo, através de revisão bibliográfica. Tendo por base o banco de 
dados da Plataforma Sucupira, foram identificados cinquenta e nove artigos, publicados em periódicos de Qualis A1, A2, B1 e B2, no triênio 
2013-2016, que traziam as palavras-chaves ódio, discurso de ódio, liberdade de expressão e crimes de ódio. A partir daí, os artigos selecionados 
foram divididos em três categorias, conforme seu enfoque: ódio nas redes sociais; discurso de ódio e democracia; minorias e discurso odiento. Os 
cinquenta e nove artigos possuem em comum a dicotomia liberdade de expressão e discurso de ódio. Os autores entendem a liberdade de 
expressão como direito fundamental, porém ressaltam a necessidade do Estado tutelar, de alguma maneira, os discursos odientos, a fim de 
limitar os efeitos danosos que uma liberdade de expressão irrestrita pode causar a grupos vulneráveis dentro da sociedade. A primeira categoria 
traz vinte e um artigos acerca do ódio nas redes sociais. São artigos que, em um primeiro momento, definem o que seria o discurso de ódio e 
como a internet facilitou sua propagação e amplificação. Em seguida, analisam a esfera legislativa, buscando, na Constituição e nas leis, formas de 
inibir tal discurso. Por fim, levantam julgados dos tribunais brasileiros acerca do assunto. Em termos gerais, os artigos apontam que, dado o 
pluralismo democrático, a liberdade de expressão deve ser restringida quando efetivamente violar a dignidade humana de outrem. A segunda 
categoria traz doze artigos que tentam compreender o discurso de ódio como danoso à estrutura democrática. A liberdade de expressão é um 
poder-dever, abrangendo não só a liberdade política, como também, a emissão de opiniões responsáveis. Dessa maneira, a liberdade de
expressão contém em seu bojo, a possibilidade de ser restringida, quando a opinião viole preceitos democráticos. O discurso odiento ao ser 
propagado serve como instrumento de manutenção de poder. Em síntese, o discurso de ódio possui caráter político, transpassando a figura da 
vítima e atingindo seu grupo social. A terceira e última categoria traz vinte e seis artigos cujo foco principal são as minorias, vítimas de discursos 
de ódio. Discriminações por homofobia, gênero, sexualidade, raça e religião não podem ser consideradas como mera opinião. Além dos direitos 
individuais já consagrados, a Constituição e os Tratados de Direitos Humanos, aos quais o Brasil é signatário, trouxeram a tutela coletiva de 
direitos das minorias, como grupo social. A presente pesquisa propôs-se a apresentar o estado da arte sobre discurso de ódio e liberdade de 
expressão. Conclui-se, pela análise dos artigos selecionados, que a literatura especializada sobre o tema é abrangente e diversificada. Em síntese, 
os especialistas do tema, entendem que a forma mais efetiva de combate ao discurso de ódio, são políticas públicas que viabilizem o acesso à 
informação e tecnologia às minorias, vítimas do discurso odiento. Quando direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e a dignidade 
humana, colidem entre si, aplicam-se, no caso concreto, os princípios da ponderação e da proporcionalidade para resolver o conflito, em prol da 
segurança jurídica e do bem-estar individual e coletivo.
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