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"As ideias não são frágeis como os homens.  

É impossível fazê-las beber cicuta. 
Minhas ideias, e meu exemplo, haverão de sobreviver a mim. 

Mas o bom nome de Atenas ficará maculado para todo o 
sempre, se violarem suas tradições condenando-me. 

A vergonha será sua, não minha.” 
 

(Sócrates in I.F. Stone) 

 



 

 

RESUMO 
 
 
Do tipo bibliográfico, esta dissertação tem por finalidade analisar, através da 
Filosofia e do Direto Constitucional, as questões envoltas ao direito à liberdade de 
expressão, em especial no ambiente acadêmico. Os pressupostos do filósofo John 
Stuart Mill servirão como referencial teórico para analisar, a fundo, problemas 
contemporâneos. Feita essa apreciação, analisar-se-á a principiologia constitucional 
e suas implicações no Estado Democrático de Direito, no que tange ao direito à 
liberdade de expressão e de cátedra em contraste com os direitos da personalidade. 
Ao final, debates sobre tolerância, politicamente correto, liberdade e dignidade, 
travados por renomados teóricos serão apresentados, em conjunto com análises de 
casos concretos, objetivando uma contribuição substancial em defesa da liberdade 
de expressão.  
 
Palavras-chave: autonomia; liberdade de expressão; democracia; ética cívica; 
discricionariedade; direitos da personalidade; tolerância; politicamente correto; 
liberdade de cátedra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
This dissertation alms analyzing, through Philosophy and Constitutional Law, matters 
of freedom of speech, specially within the academic environment. Philosopher John 
Stuart Mill’s assumptions will be used as a theoretical reference to deeply analyze 
contemporary issues surrounding such matters. Additionally, the constitutional 
principles and their implications on a democratic state based on the rule of law will be 
considered in order to adequately assert the contrasts between freedom of speech 
and professorship and personality rights. At last, this work will highlight and evaluate 
important discussions about tolerance, political correctness, liberty and dignity, 
carried out by renowned theorists, along with specific cases, as to substantially 
contribute to freedom of speech defense.  
 
Key-words: autonomy; freedom of speech; democracy; civic ethics; discretion; 
personality rights; tolerance; political correctness; academic freedom. 
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INTRODUÇÃO 
 

O direito à liberdade de expressão é hoje um dos direitos individuais mais 

debatidos. A amplificação dos espaços destinados à voz e a velocidade com que 

informações e opiniões são propagadas merecem especial destaque. Se por um 

lado, importantes filósofos, juristas e pensadores defendem que somente através do 

livre debate de ideias que as sociedades são capacitadas para avançar moralmente 

e intelectualmente, esse mesmo diálogo livre tem sido também o impulsionador do 

caos em diversos segmentos da sociedade.  

Dado este cenário, novas questões surgem para colocar em tela os limites da 

liberdade de expressão. Esse é um debate não apenas constitucional, mas também 

filosófico, pois exige uma resposta filosófica. O debate acerca da liberdade de 

expressão diz respeito a reivindicações morais abstratas que envolvem direitos e 

deveres. Portanto, é de extrema importância que a opinião de filósofos, antigos e 

contemporâneos, seja consultada, a fim de ampliar o horizonte para compreender e, 

por que não, encontrar possíveis soluções para esta problemática.  

Mas uma coisa é certa: quanto mais as pessoas nutrirem em si o medo de 

expressarem suas opiniões, por receio de sofrerem represálias e serem expostas ou 

por medo da reação das outras pessoas, menos propensas estarão a falar 

livremente. Acontece que não se pode excluir o fato de que existem indivíduos 

dotados de más intenções que se cobrem com o manto da liberdade de expressão 

para, através do discurso, proferir ideias e opiniões que violam direitos e garantias 

fundamentais como a dignidade, a honra e a própria liberdade individual alheia. 

A expansão do espaço online e o surgimento de diversas mídias sociais 

podem ser entendidos como catalisadores do problema aqui abordado. O ano de 

2018 no Brasil, em especial, foi palco de inúmeros casos que envolvem o debate da 

liberdade de expressão. Merece ênfase o exercício da liberdade de expressão no 

espaço acadêmico. Deve haver alguma ideia que não possa ser debatida com ou 

entre os estudantes? Em que pese a resposta parecer óbvia, ela não é. O ambiente 

acadêmico tem sido alvo constante da censura, tanto judicial como social. São 

inúmeros os casos que expõe uma preocupante e, porque não, triste realidade. 

Conforme será revelado ao longo do presente trabalho (desenvolvido de 

modo exploratório, através de levantamento bibliográfico, de entrevistas, artigos e 

matérias jornalísticas relevantes sobre o estudo de caso), um dos requisitos 
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primordiais para a evolução de uma sociedade é o diálogo livre de ideias. O direito à 

liberdade de expressão não diz respeito somente àquilo que um indivíduo gosta ou 

concorda. Esse direito garante – ou ao menos deveria garantir – que todas as ideias, 

sejam elas boas ou más, morais ou imorais, possam ser livremente debatidas. E o 

espaço acadêmico deveria ser um local livre e seguro para que os estudantes 

possam expressar suas opiniões sem medo e, desse modo, consigam, através do 

debate de ideias, encontrar soluções para os problemas em voga na sociedade. 

No entanto, estudiosos e profissionais espalhados pelo mundo têm 

demonstrado cenário distinto. Sob uma perspectiva norte-americana, estudiosos 

afirmam que as ideias estão sendo não apenas monitoradas, como também 

abafadas. Locutores estão sendo punidos, em especial nos câmpus universitários, 

em razão do crescente fenômeno, que George Orwell conceituou como “the thought 

police” em sua obra “Nineteen Eighty-Four” (1984). Nessa obra a polícia do 

pensamento (“thinkpol”) são policiais secretos encarregados de descobrir e punir 

pensamentos pessoais e políticos desaprovados pelo partido. Neste caso, pode-se 

dizer que a ficção se tornou realidade.  

Encontrei em John Stuart Mill um referencial teórico fecundo e a seus 

preceitos dediquei o primeiro capítulo. Destaco um de seus ensinamentos: “é errado 

forçar uma pessoa a viver de acordo com os costumes e convenções ou com a 

opinião predominante, pois isso a impede de atingir a finalidade máxima da vida 

humana: o desenvolvimento completo e livre de suas faculdades.”. 

Na segunda fase a questão da liberdade de expressão será debatida no 

âmbito do Estado Constitucional Democrático. Se o Estado Democrático de Direito 

possui como princípio basilar o respeito pelas garantias fundamentais, como pode a 

liberdade de expressão ser uma ameaça ao regime democrático, se ela própria é 

princípio nuclear de uma democracia? Possui o Estado legitimidade para adentrar 

em uma esfera tão individual? Comandos normativos são suficientes para coibir 

certos atos ou discursos? Deve-se privilegiar o direito à honra em detrimento do 

direito à livre expressão? Estes são alguns dos questionamentos que serão 

aprofundados, através da apresentação de relevantes debates travados por teóricos 

como Ronald Dworkin e Jeremy Waldron, Herbert Marcuse e Norberto Bobbio, Cass 

Sunstein e Robert Post e Reva Siegel, dentre outros.  

Por fim, mas não menos importante, a questão do discurso nos ambientes 

acadêmicos será analisada. As universidades e escolas não são mais (ou nunca 
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foram?) áreas seguras para o livre embate de ideias. Motivações de cunho moral, 

religioso ou político estão colocando em xeque o direito à liberdade de opinião e de 

cátedra. A fala está sendo silenciada, conforme restará demonstrado, por diversas 

táticas. Quais os limites entre desacordo e discursos de ódio? Sabemos que o direito 

à liberdade de expressão não é um direito absoluto, uma vez que o texto 

constitucional delimitou restrições e limites impostos por outros direitos 

fundamentais. Uma vez que vivemos sob o manto de um Estado Democrático de 

Direito, o qual tem como premissa o respeito às liberdades individuais e 

pluralidades, estaria o “politicamente correto” impondo formas de comportamentos 

sociais, como uma espécie de censura velada? Ou a politização da fala é uma 

ferramenta eficaz de legitimação dos direitos fundamentais, em especial daqueles 

que visam proteger grupos cujos membros são difamados ou desumanizados? 

Indago, no decorrer deste trabalho, se a liberdade para expressar opiniões está de 

alguma forma condicionada a necessidade de não ofender o outro. Como promover 

a liberdade de expressão em conjunto com a tolerância?  

Estes escritos foram desenvolvidos com o objetivo de contribuir 

substancialmente para esse relevante debate. E adianto: em defesa da liberdade de 

expressão! 
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1 A LIBERDADE SOB A ÓTICA DE JOHN STUART MILL 

 

1.1 Repensando o Utilitarismo  

 

O tema liberdade é objeto de curiosidade e estudo ‘desde que o mundo é 

mundo’, sendo uma das questões mais debatidas ao longo da história da 

humanidade. Difícil encontrar alguém que não anseie por liberdade. Liberdade para 

se expressar, liberdade para agir conforme a própria vontade, liberdade de 

pensamento, liberdade de ir e vir; são muitas as variações, mas todas compartilham 

da mesma essência: a autonomia da escolha. Mas será possível agir em 

conformidade com a própria vontade, expor ideias, pensamentos e opiniões 

livremente enquanto inserido em sociedade?  

Um dos filósofos mais influentes do século XIX, nascido em Londres no ano 

de 1806, John Stuart Mill (1806-1873) foi um grande estudioso e defensor das 

liberdades individuais. A seu ver, para uma sociedade efetivamente ser palco do 

livre debate de ideias, se faz essencial que esteja presente no âmago de cada 

indivíduo o verdadeiro espírito da liberdade. Filho do historiador, economista e 

filósofo britânico James Mill, John recebeu uma educação muito rígida; com apenas 

oito anos de idade começou a estudar latim, geometria e álgebra. Filosofia, história, 

economia política, línguas e literatura compunham o seu arsenal intelectual, 

seguindo os passos de seu pai, o qual era reconhecido por seu intelecto1. 

O economista, jurista teórico e filósofo Jeremy Bentham (1748-1832), 

conhecido também como o “o pai do utilitarismo”, além de ser amigo íntimo de 

James Mill, foi também grande influenciador do pensamento de John Stuart Mill. 

Bentham criou uma ciência objetiva da sociedade e da justiça, era um filósofo 

utilitarista. E foi através de tal filosofia que buscou encontrar o ponto de equilíbrio 

entre interesse e razão, partindo do pressuposto de que indubitavelmente as ações 

humanas poderiam ser divididas simplesmente entre a busca pelo prazer e a fuga de 

tudo que causa dor. 

 Sob a ótica utilitarista, toda ação humana deve ser julgada já não mais de 

acordo com qualidades intrínsecas e morais, mas sim de acordo com a felicidade 

 

1 Disponível em: https://www.britannica.com/biography/John-Stuart-Mill. Acesso em jul. de 2018. 
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que elas proporcionam à coletividade. Nesse cenário a ação não é mais correta em 

si mesma, ela será correta na medida em que propicie a maior felicidade, e será 

julgada a partir de suas consequências ou de seus efeitos. A filosofia utilitarista 

compreende o Direito como sendo um dos instrumentos de reforma que poderiam 

ser utilizados para construir uma sociedade mais disciplinada. Preza por uma 

organização social baseada no controle, considerando justo aquilo que maximiza a 

felicidade social (o bem-estar do maior número de pessoas). A partir daí todas as 

ações humanas ficam sujeitas a uma valoração. Se essa vontade soberana pensa 

que tal atitude é negativa, ela será proibida; serão ações sancionadas.  

Uma brevíssima análise acerca do utilitarismo proposto por Bentham se faz 

necessária para melhor compreender o pensamento de John Stuart Mill, uma vez 

que este buscou cunhar uma nova base filosófica para o utilitarismo. Mill, por sua 

vez, e ao contrário de Bentham, deu especial ênfase aos princípios da autonomia e 

da liberdade individual, os quais segundo ele ajudariam o ser humano a desenvolver 

a sua própria concepção de felicidade e, consequentemente, maximizariam o bem-

estar da coletividade. Ele encarava com mais afinco a complexidade da natureza 

humana antes de discorrer sobre regras morais. Para ele, indivíduos complexos 

implicam uma moralidade complexa. 

 

O credo que aceita a utilidade ou o princípio da maior felicidade como 
fundação da moral sustenta que as ações são corretas na medida em que 
tendem a promover a felicidade e erradas conforme tendam a produzir o 
contrário da felicidade. Por felicidade se entende prazer e a ausência de 
dor, por infelicidade, dor e privação do prazer. Para dar uma clara ideia do 
padrão moral estabelecido pela teoria, é preciso dizer muito mais; trata-se 
de saber, em particular, o que está incluído nas ideias de dor e prazer e em 
que medida esse debate é uma questão aberta. Mas essas explicações 
suplementares não afetam a teoria de vida sobre a qual se funda a teoria da 
moralidade, a saber, que o prazer e a imunidade à dor são as únicas coisas 
desejáveis como fins, e que todas as coisas desejáveis (as quais são tão 
numerosas no esquema utilitarista como em qualquer outro), são desejáveis 
quer pelo prazer inerente a elas mesmas, quer como meios para alcançar o 
prazer e evitar a dor.2 
 

 

2 MILL, John Stuart. O Utilitarismo. Tradução de Alexandre Braga Massella. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000. p. 187. 
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 Ari Ricardo Tank Brito3, em nota introdutória à obra Sobre a Liberdade, aduz 

que Mill atribuía ao fato de tanto Bentham quanto seu pai serem ‘inexperientes nas 

coisas da vida’, justificando a razão pela qual defendiam propostas que para Mill 

eram inexequíveis. Em Essay on Bentham (1838), com apenas 22 anos de idade, 

Mill teceu algumas críticas sobre seu mentor, aduzindo que Bentham negava a 

“completamente não analisável experiência da raça humana”, demonstrando sua 

insatisfação com o modelo utilitarista por ele proposto. Nesse sentido, Michael 

Sandel4 expõe que Mill “tentou salvar o utilitarismo reformulando-o como uma 

doutrina mais humana e menos calculista”.  

 A felicidade como era entendida na visão utilitarista não bastava para Mill. A 

felicidade, para realmente ser dotada de valor máximo, deveria ser construída e 

alcançada com qualidade. Daí a frase “é melhor ser um Sócrates insatisfeito do que 

um tolo satisfeito”:  

 

Poucas criaturas humanas consentiriam ser transformadas em qualquer dos 
animais inferiores em troca da promessa do mais pleno acesso aos seus 
prazeres bestiais; nenhum ser humano inteligente consentiria tornar-se um 
tolo, nenhuma pessoa instruída, um ignorante, ninguém de sensibilidade e 
consciência, um ser egoísta e reles, e isso mesmo que eles fossem 
persuadidos de que o tolo, o beócio ou o infame estavam mais satisfeitos 
com a sua sorte do que eles estão com a deles. (...) É melhor ser um ser 
humano insatisfeito que um porco satisfeito; melhor ser um Sócrates 
insatisfeito que um tolo satisfeito; e, se o tolo ou o porco tem uma opinião 
distinta, é porque eles só conhecem o seu próprio lado da questão.5  
 

 A intenção de Mill ao proferir tais dizeres foi demonstrar que prazer e 

felicidade não necessariamente possuem o mesmo sentido. A satisfação dos 

prazeres, por si só, até pode “satisfazer o tolo”, cujo sentido remete à ideia daquele 

indivíduo que “se contenta com pouco”; mas a concepção utilitarista de felicidade 

figura, aventuro-me a dizer, como uma afronta àqueles que possuem em si o espírito 

 

3 BRITO, Ari Ricardo Tank In: MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade. São Paulo: Editora Hedra Ltda. 
1ª edição e-book, 2017, p. 4-21. 
 
4 SANDEL, Michael J. Justiça. O que é fazer a coisa certa. Tradução: Heloísa Matias e Maria Aline 
Máximo 13ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014, p. 63. 
 
5 MILL, John Stuart. O Utilitarismo. Tradução de Alexandre Braga Massella. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000.  
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pulsante da filosofia. Buscar o prazer pelo prazer seria como alimentar apenas o 

lado animal da natureza humana.  

Jostein Gaarder, filósofo e teólogo norueguês, nascido em 1952, descreveu 

em seu best seller “O Mundo de Sofia” 6 o filósofo como sendo o indivíduo que 

reconhece que há muita coisa além do que se pode entender, e que vive 

atormentado por isso. Esse seria o “espírito da filosofia”: a incessante busca que 

transcende quaisquer desejos e/ou prazeres mundanos.    

Um indivíduo dotado de faculdades superiores pode exigir muito mais para 

se sentir feliz, razão pela qual se torna alguém passível a dissabores/infelicidades, 

uma vez que dotado de padrões elevados para atingir a satisfação pessoal; ‘quanto 

maior a altura, maior será a queda’. Mill identifica que para essas pessoas tais 

exigências pessoais estão intrinsecamente conectadas com o sentido de dignidade. 

E pressupor que “essa preferência sacrifica a felicidade – que o ser superior, em 

circunstâncias iguais, não é mais feliz do que o inferior – confunde duas ideias muito 

diferentes, a de felicidade e de satisfação”7.   

Ao discorrer sobre o que é utilitarismo, Mill enfatiza que apesar das fontes de 

obtenção de prazer serem variáveis de acordo com cada sujeito, e que em se 

tratando desta filosofia o que está sob análise não é a felicidade pessoal, mas o 

somatório da felicidade em termos gerais, não há o que se discutir acerca do fato de 

que um indivíduo nobre dotado de ações nobres, com certeza detém a capacidade 

de influenciar positivamente o seu entorno, presenteando o mundo com sua 

existência, ou seja, se tornando ele próprio (o nobre indivíduo) uma espécie de “bem 

maior”.  

Mill afirma que, comumente, a maioria das pessoas se entrega aos prazeres 

“inferiores” não porque assim o querem conscientemente, mas em razão da 

influência do meio em que estão inseridas, seja por influências hostis ou até mesmo 

pela falta de alimento. Mas a felicidade a que se referiam os filósofos, inclusive Mill, 

jamais foi a felicidade como um estado de prazer exaltado e continuado, eis que 

humanamente impossível. A felicidade engloba tanto momentos de êxtase, de 

 

6 GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia: Romance da história da filosofia. Tradução de João Azenha 
Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 83.  
 
7 MILL, 2000, p. 33. 
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muitos prazeres, como momentos de dores, infelicidades e angústias, sendo que 

“uma vida assim constituída sempre pareceu, àqueles que foram suficientemente 

venturosos para dela desfrutar, digna do nome de felicidade”.8  

Em se tratando da ética da utilidade, Mill afirma que a regra de ouro de 

Jesus de Nazaré exprime seu significado com excelência e totalidade: “proceder 

como desejaríamos que procedessem conosco e amar o próximo como a si mesmo 

constituem a perfeição ideal da moralidade utilitarista”.9 E para o filósofo os 

indivíduos devem ser livres para agirem como bem entenderem, enquanto tais ações 

não prejudicarem os demais.   

Os críticos do utilitarismo defendem que este modelo é muito severo por 

exigir que as ações individuais devam sempre objetivar a promoção dos interesses 

sociais gerais, afirmando se tratar de uma filosofia de exigência deveras elevada 

para a humanidade. Mas Mill defende o utilitarismo argumentando que é fato 

inconteste que a grande maioria das pessoas age em benefício próprio, mas uma 

vez que o indivíduo (dotado de intenções nobres) é beneficiado, ele 

automaticamente beneficia a sociedade.   

O princípio da máxima felicidade só poderá ser alcançado através do 

respeito absoluto à liberdade individual e, nesse caso, expõe Sandel que “permitir 

que a maioria se imponha aos dissidentes ou censure os livres-pensadores pode 

maximizar a utilidade hoje, porém tornará a sociedade pior – e menos feliz – no 

longo prazo” 10. 

Sandel entende a tese de Mill como sendo muito plausível, porém aponta 

para a ausência de uma base moral mais estruturada e convincente, no sentido de 

que esse respeito máximo pela liberdade individual (cuja finalidade é o progresso 

social) deixa os direitos à mercê da eventualidade, apontando que sempre existirão 

grupos que serão alvo de injustiças:  

 

Não seria a perseguição da maioria aos adeptos de determinada crença 
impopular uma injustiça com eles, como indivíduos, independentemente dos 
efeitos negativos que tal intolerância possa produzir para a sociedade como 

 

8 MILL, ibidem, p. 37.  
 
9 MILL, ibidem, p. 41  
 
10 SANDEL, ibidem, p. 65 
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um todo ao longo do tempo? Mill tem uma resposta para esses desafios, 
mas ela o leva além dos limites da moral utilitarista. É errado forçar uma 
pessoa a viver de acordo com os costumes e convenções ou com a opinião 
predominante, explica Mill, porque isso a impede de atingir a finalidade 
máxima da vida humana – o desenvolvimento completo e livre de suas 
faculdades. 11 

 

Sandel também questiona de maneira muito didática os critérios de 

qualidade e quantidade utilitaristas: “A moral é questão de avaliar vidas 

quantitativamente e pesar custos e benefícios? Ou certos deveres morais e direitos 

humanos são tão fundamentais que estão acima dos cálculos dessa natureza? Se 

certos direitos são assim fundamentais – sejam eles naturais, sagrados, inalienáveis 

ou categóricos – como podemos identificá-los?”12  

Se a satisfação dos desejos em busca da obtenção de prazer não 

necessariamente será sinônimo de felicidade para todos, como generalizar algo que, 

como dito anteriormente, é tão complexo e subjetivo? E considerando que o 

utilitarismo é a doutrina que possui como fundamento moral a valoração das ações 

em razão do prazer ou da dor que produzem, Mill também teceu críticas muito 

pertinentes ao analisar este cenário. Não teria a vida outro significado mais elevado 

do que a mera busca pela obtenção de prazer?   

 

Deve-se admitir, entretanto, que a generalidade dos autores utilitaristas 
atribuiu a superioridade dos prazeres mentais em relação aos corporais 
principalmente à maior estabilidade, maior segurança, menor custo, etc., 
dos primeiros, isto é, mais às suas vantagens circunstanciais do que à sua 
natureza intrínseca. Em relação a todos esses pontos, os utilitaristas 
provaram satisfatoriamente o que defendiam, mas eles poderiam ter 
adentrado, sem com isso perder a consistência, naquele outro terreno, que 
pode ser qualificado de mais elevado. É plenamente compatível com o 
princípio da utilidade reconhecer o fato de que alguns tipos de prazer são 
mais desejáveis e mais valiosos que outros. Seria absurdo supor que a 
avaliação dos prazeres deva depender apenas da quantidade, enquanto na 
avaliação das outras coisas se leva em conta tanto a qualidade quanto a 
quantidade.13  
 

Portanto, imperioso concluir que Mill repensou a filosofia utilitarista, de modo 

a oferecer uma maior atenção à subjetividade inerente à existência humana. 

 

11 SANDEL, ibidem. 
 
12 SANDEL, ibidem, p. 47. 
 
13 MILL, 2000, p. 31 
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1.2 Autoridade do Estado, pautas políticas e a tirania da maioria: obstáculos à 

liberdade de opinião 

 

Do acima exposto é possível vislumbrar que Bentham não prezava por 

princípios como o da dignidade da pessoa humana, bem como por direitos 

individuais, uma vez que reduzia praticamente tudo ao prazer e à dor. Preto no 

branco, sem espaço para subjetividades. A prova viva da dedicação de Mill em 

traçar um novo olhar sobre a filosofia utilitarista é a obra que figura como marco 

teórico desta dissertação, o clássico On Liberty (Sobre a Liberdade), datado de 

1859. Segundo Ronald Dworkin14, Mill se dedicou com obstinação para refutar a si 

mesmo nesse ensaio. É interessante também trazer à tona que Mill foi um visionário: 

em uma passagem da obra afirmou que a questão da liberdade seria uma questão 

vital do futuro. E, de fato, a questão é vital nos dias de hoje. Nicholas Capaldi15, 

professor norte-americano de direito e filosofia e autor de “John Stuart Mill: A 

Biography” expõe:  

 

Nunca houve defesa mais clara, mais sistematizada e mais convincente da 
liberdade de expressão. Para mim, a posição de Mill é atualmente 
invencível e o leitor cuidadoso estará apto a encontrar nela todos os pontos 
necessários para refutar quaisquer argumentos passados ou presentes, que 
se oponham à liberdade de expressão. 
 

Mill asseverou que no futuro as sociedades se organizariam de tal modo que 

seriam caracterizadas como sendo “sociedades permissivas”, ou seja, sociedades 

em que seus membros viveriam seguindo os seus próprios ideais de felicidade, sem 

imposições externas, ao contrário das sociedades moralistas, religiosas e 

intransigentes, que impõem regras de dever-ser aos indivíduos, os penalizando de 

variadas maneiras em caso de descumprimento. 

Ocorre que além da tirania dos governantes, há também a tirania da maioria. 

Tão perigosa - quiçá ainda mais - que a tirania das autoridades. Conforme será 

abordado mais a frente, em que pese muitas sociedades contemporâneas vestirem 
 

14 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a sério.  Tradução e notas Nelson Boeira. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002, p. 399. 
 
15 CAPALDI, Nicholas. Da liberdade de expressão: Uma antologia de Stuart Mill a Marcuse. Tradução 
de Gastão Jacinto Gomes. Fundação Getúlio Vargas, Serv. de Publicações: Rio de Janeiro, 1974, p. 
XVI-XVII.  
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o manto democrático, a intervenção da moral religiosa (por exemplo) em assuntos 

políticos e jurídicos é visível. E não apenas na política ou na justiça, mas 

principalmente nas relações sociais. A liberdade de opinião e de pensamento está 

constantemente ameaçada por censuras de cunho moral e religioso. Seja através de 

políticas de fala, como o ‘politicamente correto’, como também através de projetos 

de lei de viés evidentemente antidemocrático.  

Fernanda Britto Pereira16, em dissertação intitulada “Prática docente no 

cotidiano dos cursos de direito: Possibilidades e desafios” defende que é através da 

didática que são ofertados elementos teóricos acerca da atuação do professor e os 

métodos e técnicas por ele utilizados. Ela enfatiza a importância de aulas expositivas 

e dialógicas. Para Fernanda, o diálogo não é uma mera transmissão de ideias, ele 

deve ser o fio condutor do pensar e agir dos professores. “Ensinar não é transferir 

conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção”, afirma Paulo Freire.  

Os defensores do projeto de lei Escola sem Partido, defendido com 

entusiasmo por pastores, bispos e parlamentares evangélicos no Congresso 

Nacional brasileiro, possuem como estratégia gerar uma espécie de pânico moral 

entre os membros da sociedade, a fim de que estes, mediante sensação de ameaça, 

não percebam que suas liberdades fundamentais estão sendo restringidas, e o quão 

perigoso isso é. Perigoso e complexo. Sob o manto da moral e dos bons costumes, 

se escondem bandeiras e agendas políticas, o que por si só já destituí o projeto de 

lei do princípio da busca pela verdade real, defendido enfaticamente por Mill.  

O projeto de lei também prevê, por exemplo, que os alunem gravem as aulas 

como forma de intimidação aos professores, a fim de que seja controlado o que é 

tratado em sala de aula; seus defensores incentivam que os pais ajuízem ações 

indenizatórias por danos morais em face das “escolas e professores que 

transmitirem conteúdos imorais aos seus filhos”17.  

 

16 PEREIRA, Fernanda Britto. “A prática docente no cotidiano dos cursos de Direito: Possibilidades e 
desafios.” Orientadora: Professora Doutora Pura Lúcia Oliver Martins. Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2004. Disponível em: 
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/FAEC-
85VJQ9/disserta__o_fernanda_brito.pdf?sequence=1. Acesso em fev. de 2019. 
 
17 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/11/mesmo-sem-lei-escola-sem-
partido-se-espalha-pelo-pais-e-ja-afeta-rotina-nas-salas-de-aula.shtml>. Acesso em fev. de 2019. 
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O questionamento que surge é: o que é conteúdo imoral? Quem determina o 

que é moral e o que é imoral? Censurar o debate livre de ideias em sala de aula é o 

certo a ser feito?  

Mill traz um conceito que ouso chamar de “censura social”, e tal ideia é 

importantíssima para combater a noção de que os contornos da liberdade de 

expressão estão limitados apenas ao texto legal. A maior parte da censura não é 

legal, mas social, sendo reforçada por opiniões, costumes, crenças e discursos, 

resultando no silenciamento de opiniões e na eliminação do debate. Ele vai longe ao 

defender a liberdade de opinião: “liberdade e justiça a qualquer preço”, uma vez que 

para Mill a liberdade não é um fim, mas um meio que servirá para aumentar o bem-

estar da humanidade, significando, portanto, a melhor fonte do aprimoramento 

humano.  

Mill defende que quando um sujeito age de maneira pervertida, equivocada ou 

idiota, assim deve poder agir, não cabendo às autoridades ou às massas proibir tais 

comportamentos pelo simples fato de não concordar com eles. Os indivíduos devem 

ser livres para sofrerem as consequências de seus atos, sendo que proibir 

comportamentos de antemão apenas serve de combustível para que o Estado e a 

sociedade intervenham, numa tentativa frustrada de controlar as pessoas para que 

estas se conformem com as noções de excelência pessoal e social já 

preestabelecidas.  

Seu pensamento enfatiza a importância de proteger a liberdade individual, 

não somente em face do Estado, mas também contra a tendência de uma sociedade 

em impor suas ideias e práticas a toda e qualquer pessoa, mesmo que não haja 

concordância por parte do indivíduo.  

Ele destaca a necessidade de compreender que “a própria sociedade é o 

tirano, coletivamente sobre os membros que a compõe”, ou seja, não é preciso um 

magistrado, governante ou órgão político para exercer uma influência significativa na 

esfera individual, razão pela qual se torna ainda mais difícil impor limites de opinião 

e interferência sobre a vida privada e própria liberdade de ser: “ela (a sociedade) 

pratica uma tirania social mais assustadora do que muitas espécies de opressão 

política.” 18  

 

18 MILL, 2018, p. 15-16. 
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Daí a importância de delimitar a legítima interferência da opinião da 

coletividade sobre a do indivíduo. Todavia, é difícil visualizar um consenso ao longo 

da história da humanidade sobre quais são os limites dessa interferência, uma vez 

que numa mesma época é possível verificar duas sociedades cujos comportamentos 

são antagônicos, sendo que o modus operandi de uma espanta a outra e vice-versa: 

 
As regras que adotam entre si parecem-lhe evidentes e justificáveis por si 
sós. Essa ilusão praticamente universal é um dos exemplos da influência 
mágica do costume, o qual não só é uma segunda natureza, como diz o 
provérbio, mas também é constantemente confundido com a primeira 
natureza. O costume tem como efeito anular qualquer receio sobre as 
regras de conduta que a humanidade impõe a si mesma, e esse efeito é 
mais cabal por se tratar de um assunto sobre o qual geralmente não se 
considera necessário apresentar razões, seja aos outros, seja si mesmo. As 
pessoas estão acostumadas a crer – e nessa crença têm sido encorajadas 
por alguns que aspiram o nome de filósofos – que seus sentimentos sobre 
assuntos de tal natureza são melhores do que as razões e as tornam 
supérfluas.19  
 

Ou seja, a sociedade se organiza de tal forma que as regras criadas entre os 

indivíduos geralmente são tidas como verdades absolutas, o que, para o filósofo, 

traduz-se como uma “ilusão universal”, moldada pela “influência mágica do 

costume”: os costumes não necessitam de razões, as pessoas estão acostumadas a 

acreditar. O que uma sociedade – ou uma porção considerável dela – gosta ou 

desgosta, acaba determinando as regras que seus membros deverão seguir, sob as 

penalidades não só da lei, mas também da opinião. 

Se todas as liberdades não forem respeitadas em uma sociedade, ela não 

poderá ser considerada totalmente livre, independente da forma de governo vigente. 

E para Mill, a única justificativa para a interferência na liberdade de ação de qualquer 

um dos membros de uma sociedade é a proteção dela própria. E o único propósito 

pelo qual pode ser exercido poder sobre qualquer membro de uma sociedade, 

contra sua vontade, é o de prevenir danos a outros membros. A soberania individual 

só encontrará limites quando as ações individuais interferirem de maneira direta na 

esfera alheia de modo a lhe causar danos. 

Ronald Dworkin20 dedicou um capítulo da sua obra “Levando os Direitos a 

sério” para traçar suas considerações sobre os conceitos de liberdade e liberalismo 

 

19 Ibidem, p. 17. 
 
20 DWORKIN, 2002, p. 405. 
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sob a ótica de Mill. Ele destacou que a independência de um indivíduo é uma 

dimensão adicional do direito à igualdade, e estaria ameaçada não somente por um 

processo político que não lhe dá voz igual, mas por “decisões políticas que lhe 

negam igualdade de respeito.”. 

Dworkin afirma que o fato de existirem leis que protegem interesses comuns, 

como, por exemplo, leis contra a violência, não apresentam nenhuma espécie de 

ofensa para os indivíduos, todavia, uma lei que de certa forma desmerece a 

capacidade do ser humano de decidir o que será melhor para si, vez que impõe 

aquilo que considera o melhor para ele, constituem uma forma grave de ofensa. 

Nesse ensaio Dworkin também dá destaque à Gertrude Himmelfarb, conservadora e 

historiadora americana. Segundo Dworkin, Himmelfarb também se dedicou, como 

ele, a tecer comentários sobre a obra On Liberty, todavia de maneira antagônica, 

aduzindo que Mill não foi fiel a si mesmo. Ele expõe os dizeres de Himmelfarb21:  

 

(Mill) encorajava os indivíduos a ‘estimar e cultivar seus desejos, impulsos, 
inclinações e vontades pessoais, a vê-los como a origem de todo o bem, 
como a força por trás do bem-estar individual e social’ e (apoiava uma 
filosofia) que não reconhecia nada mais elevado e digno do que o indivíduo, 
visto como repositório da sabedoria e da virtude, o que fez da liberdade do 
indivíduo o objetivo único da política social.   
 

Para Dworkin, Himmelfarb inicia sua crítica incidindo já em erro, uma vez 

que confunde “a força de um princípio com sua esfera de aplicação”.  Ao contrário 

de Bentham, Mill defendia uma aplicação muito mais limitada para o princípio por ele 

defendido, uma vez que dizia respeito única e exclusivamente às situações 

referentes às intervenções governamentais na esfera individual, seja por viés 

político, moral ou religioso. Nesse sentido, o autor afirma que quanto mais limitada 

for a esfera de aplicação de um princípio, com mais certeza se poderá afirmar que 

ele é válido incondicionalmente.  

Mill entende o indivíduo como sendo soberano e detentor do direito absoluto 

à independência sobre si próprio, sobre seu corpo e sua mente; sendo que a 

intervenção governamental somente será justificada quando a motivação for a 

proteção da sociedade, visando prevenir danos aos demais membros como dito 

 

 
21 HIMMELFARB, Gertrude apud DWORKIN, ibidem, p. 401.  
 



15 
 

anteriormente. Liberdade, portanto, caracteriza-se pelo total domínio do indivíduo 

sobre sua consciência, em seu sentido mais amplo. Uma liberdade que engloba o 

direito de pensar, sentir e de opinião “em todos os assuntos, práticos ou 

especulativos, científicos, morais ou teológicos”.22 A ressalva feita por Mill diz 

respeito à liberdade de expressar e publicar opiniões públicas, uma vez que também 

se refere à parte da conduta de um indivíduo que se reporta às demais pessoas.  

O Estado e seus cidadãos detêm o dever moral de formar, de modo 

cuidadoso, a opinião mais verdadeira. Essa opinião nunca será formada através da 

imposição; neste caso, a imposição só será válida caso haja a certeza de sua razão 

de ser, a qual só poderá ser alcançada mediante a contraposição prévia de todas as 

opiniões sobre o tema. Daí a importância do diálogo livre e aberto. 

Em On Liberty, a liberdade colocada em evidência é a liberdade civil ou 

social, aquela que diz respeito à natureza e aos limites do poder que o governo e a 

sociedade detêm para intervir legitimamente na esfera individual. Jamais será 

possível atestar a veracidade de uma opinião se ela for silenciada. Todo silenciar de 

uma opinião acarreta na presunção de sua infabilidade. Mill defende que quem nega 

a validade de uma opinião não possui autoridade para tal, uma vez que o silenciar 

de uma fala exclui dos demais indivíduos de uma sociedade o direito de julgá-la. 

Ao traçar olhares sobre o conhecimento científico especificamente, Mill 

identificou que na medida em que este aumenta, a pluralidade de conclusões sobre 

determinados assuntos também aumentará, mas somente sob a condição de que 

haja liberdade para defender pontos de vista diferentes. Desse modo, o único 

caminho pelo qual um ser humano pode chegar o mais próximo de saber tudo sobre 

um determinado assunto, é ouvindo tudo o que as pessoas de cada variedade de 

opinião possam falar sobre ele e pesquisar todos os modos pelos quais um assunto 

pode ser visto por todos os tipos de mente. Portanto, é muito importante que o 

interlocutor esteja aberto à críticas e opiniões discordantes, não devendo nunca 

tomar sua opinião como verdade absoluta sem antes debater e compreender as 

demais formas de pensar sobre o assunto. 

Todos esses questionamentos levaram Mill a defender que, na medida em 

que o conhecimento científico aumenta, mais e mais conclusões são tidas como 

 

22 MILL, 2017, p. 34-35. 
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corretas (infalíveis) sendo, portanto, retiradas do terreno da discussão. Ocorre que 

não existe progresso científico sem que haja a liberdade para o debate de ideias. 

O conceito de democracia pressupõe pluralidade de opiniões e ideologias. O 

discurso é um instrumento que propaga ideias e posicionamentos acerca de 

situações, sejam elas do cotidiano, jurídicas, políticas, etc. Um exemplo de 

silenciamento de fala datado de 1857 foi narrado por Mill. Trata-se do caso de 

Thomas Pooley, o qual foi sentenciado por um Tribunal de Cornualha, região da 

Inglaterra, a vinte e um meses de prisão por pronunciar e escrever num portão 

algumas palavras ofensivas em relação ao Cristianismo. Pooley foi acusado de 

blasfêmia, e seu caso rapidamente atraiu olhares de diversos pensadores livres da 

época. 

Meses após o caso de Pooley, outro Tribunal, agora de Old Bailey, também 

na Inglaterra, rejeitou duas pessoas em casos distintos para ocuparem a função de 

jurados em virtude de ambas declararem honestamente não possuírem nenhuma 

crença teológica. A motivação por detrás de tal postura se dava devido ao fato de 

que era requisito obrigatório para fornecer provas em uma corte de justiça professar 

a crença em deus - qualquer deus. 

Não importava se os fatos levados eram verdadeiros, a prova do fato estava 

condicionada à crença do interlocutor. Portanto, todos os ateístas seriam 

considerados mentirosos. Segundo Mill, tratava-se de uma regra suicida: “A regra, e 

a teoria que a implica, é tão insultante para os fiéis quanto para os que não o são. 

Pois se aquele que não acredita numa vida futura mente necessariamente, segue-se 

que aqueles que acreditam são impedidos de mentir, se é que realmente o são, 

apenas pelo medo do inferno”. 

Deste modo, conclui que a religião “é o mais poderoso dos elementos que 

entraram nas formas do sentimento moral, tendo sido quase sempre governada ou 

pela ambição de uma hierarquia que procurava controlar qualquer âmbito da 

conduta humana ou pelo espírito do puritanismo.”23 Em se tratando do mundo 

moderno, em que pese haver uma separação entre os poderes, com legislações 

mais definidas sobre as possibilidades de intervenções estatais na esfera individual, 

 

23 MILL, 2017, p. 36.  
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os mecanismos de repressão moral são os coadjuvantes no cenário social – 

seguindo os passos do mundo antigo. 

Mill faz referência à Idade Antiga, fazendo menção ao fato de que filósofos 

antigos manifestavam concordância com a intervenção estatal na esfera privada sob 

a justificativa de que o Estado seria o maior interessado na disciplina mental e física 

de seus cidadãos. As sociedades, que em sua grande maioria se dizem livres e 

tolerantes, parecem não saber de fato o que é liberdade ou o que é tolerância. 

Muitas vezes a ideia de liberdade é equivocadamente misturada com moralidade e 

política, perdendo, portanto, a sua real essência.  

Uma das críticas de Mill ao utilitarismo diz respeito à ideia de que reprimir 

homens maus, proibindo aquilo que seria apenas objeto de seus desejos, 

transformaria a justificação da restrição não em uma questão sobre a verdade, mas 

sim sobre sua utilidade. Nesse sentido, em se tratando da liberdade de pensamento, 

nada justificará a privação do direito de livre expressão individual, pois “o prejuízo 

característico de silenciar a expressão de uma opinião reside no fato de que isto é 

roubar a raça humana, tanto a posteridade quanto a geração atual, tanto aqueles 

que discordam da opinião quanto aqueles que a sustentam.”24 

Se a verdade de uma opinião é parte de sua utilidade, a partir do momento 

que as leis ou a opinião pública agem de modo a não permitir o debate de ideias e a 

busca efetiva pela verdade, se mostram intolerantes a respeito de tal utilidade. E é aí 

que reside o perigo! Pois, segundo Mill, o preço pago para manter essa ‘falsa paz’ 

no mundo intelectual constitui no sacrifício de toda a coragem moral da mente 

humana. O dever primário de um pensador é seguir seu intelecto até o máximo que 

ele puder – deve ter a mente aberta – uma vez que será somente assim que estará 

mais próximo de alcançar uma verdade. 

Nesse sentido, a importância de manter a mente aberta reside no fato de 

que, em se tratando de alguém cujo julgamento pode ser considerado confiável, 

pode-se concluir que tal julgamento só foi alcançado pois esse indivíduo se manteve 

aberto às diferentes espécies de críticas em face de suas opiniões e de sua conduta. 

Para adquirir sabedoria e ser possuidor de um julgamento confiável é preciso 

 

24 MILL, ibidem, p. 39. 
 



18 
 

encarar o fato de que só alcançará a verdade aquele que possuir o hábito de corrigir 

e completar a sua própria opinião comparando-a com as de outras pessoas: 

 

É de fato estranho que os homens possam admitir a validade do argumento 
para a discussão livre, mas objetem que esta seja levada ao limite, não 
percebendo que a menos que as razões sejam boas para um caso extremo, 
elas não serão boas para caso nenhum. Estranho que eles possam 
imaginar que não estejam assumindo uma posição de infabilidade quando 
reconhecem que deve haver discussão livre em todos os assuntos 
duvidosos, mas que pensem que algum princípio particular ou doutrina 
tenha a sua discussão proibida porque sabem com certeza que ela é 
correta. Chamar qualquer proposição de correta, enquanto há alguém que 
negaria se pudesse, mas de fato não pode, é assumir que nós e aqueles 
que concordam conosco somos os juízes da certeza, sem mesmo ouvir o 
outro lado. 25  
 

Quando os indivíduos se conformam com os lugares-comuns, tenderão a dar 

importância apenas às opiniões que sejam importantes para a sociedade, 

desconsiderando a real busca pela verdade. Mas e quando a busca pela verdade 

encontra barreiras na intolerância social? Por exemplo, em se tratando do indivíduo 

que teme perder o seu trabalho, ou que não possui boas condições financeiras a 

ponto de não precisar trabalhar para manter sua subsistência, que teme expressar 

livremente suas opiniões em razão do medo de ser repreendido a ponto de ter sua 

vida e/ou carreira devastadas? A consequência decorrente dessa tirania social é que 

nunca haverá discussão justa e completa das opiniões nos seios das sociedades, 

estando o progresso moral e intelectual fadado ao fracasso, caso tal cenário 

permaneça igual.  

Um povo intelectualmente ativo não irá se desenvolver numa atmosfera de 

escravidão mental e medo. Daí a razão pela qual a liberdade plena de pensamento é 

a força motriz da capacitação dos seres humanos medianos para que alcancem a 

estrutura mental da qual são capazes. “Não são apenas as bases da opinião que 

são esquecidas na ausência da discussão, mas muito frequentemente o próprio 

significado da discussão”, ou seja, ou a crença vence e se torna opinião comum ou o 

progresso cessa. E quando este momento chega, dá-se início ao que Mill chama de 

declínio no poder vivo da doutrina.  

Uma opinião quando não é discutida plenamente e livremente, sem receios 

e/ou medos, estará sendo sustentada por dogma morto, razão pela qual jamais será 

 

25 MILL, ibidem, p. 45. 
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uma verdade viva. E em se tratando de crenças hereditárias (aquelas recebidas de 

forma passiva ao longo dos séculos), a mente deixa de ser incitada a questionar, 

verificando-se uma perda na vontade de testar a crença por si mesmo através da 

experiência pessoal. Nesse sentido Mill afirma que as mentes se tornam petrificadas 

pelo credo. Dessa maneira ele conclui que em todo assunto em que a diferença de 

opinião é uma possibilidade, a verdade irá depender do balanceamento feito entre 

dois grupos de opiniões conflitantes, sendo necessário que cada indivíduo se 

coloque na posição mental daqueles que discordam. Não é tarefa fácil.  

Um inimigo do discurso livre pode argumentar que inexiste necessidade para 

a humanidade em geral conhecer e compreender tudo que se possa ser dito como 

contraponto ou a favor de sua opinião por filósofos ou teólogos, por exemplo. Ou 

que mentes mais simples tenham simplesmente que confiar nas autoridades 

ditadoras acerca do que é verdade. Mas Mill questiona: “Como pode a resposta ser 

reconhecida como satisfatória, se os contraditores não tiveram a oportunidade de 

mostrar que ela não é satisfatória?” 

Em resposta, Mill faz menção à Igreja Católica e como ela concede à elite 

mais cultura mental, sendo que para as massas não há estímulos ou possibilidades 

para uma maior liberdade mental. Quem se diz cristão sacraliza e aceita como 

verdade máxima os dizeres do Novo Testamento: 

 

A maneira como a maioria dos fiéis abraça as doutrinas do cristianismo 
ilustra até que ponto doutrinas intrinsecamente capazes de causar a mais 
profunda impressão na mente podem permanecer nela como crenças 
mortas, sem jamais serem apreendidas na imaginação, nos sentimentos e 
no entendimento. Por cristianismo, entendo aqui o que é apresentado como 
tal por todas as igrejas e seitas: as máximas e preceitos contidos no Novo 
Testamento. São considerados sagrados e aceitos como leis por todos os 
que se professam cristãos. Mas não seria propriamente um exagero dizer 
que nem sequer um cristão em mil utiliza ais leis para guiar ou avaliar sua 
conduta individual. O critério a que ele recorre efetivamente é o costume de 
sua nação, de sua classe ou de sua denominação religiosa. 
 

Nesse sentido, percebe-se que o indivíduo se mune de uma ‘coleção de 

máximas éticas’ acreditando que lhe foram conferidas por um poder supremo dotado 

de sabedora infalível, mas em sua vida cotidiana age em total desacordo com 

aquelas máximas. Suas doutrinas passam a servir como munição para atacar os 

outros. Os cristãos até acreditam, de fato, em tais crenças, mas acreditam “até o 

ponto em que lhes é usual fazê-lo”, uma vez que se lhe apontam tais 
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incongruências, identificando as infinidades de coisas que deveriam ser feitas com 

base na doutrina – e que não fazem – automaticamente enquadram o interlocutor no 

“rol de pessoas detestáveis que pretendem ser melhores que os demais”.  

Mill entende que a partir do momento que se discutem tais crenças, pesando 

seus prós e contras, retirando o manto de infabilidade que as envolve, compreender 

o real significado delas passa a ser tarefa mais fácil. Nesse caso, o indivíduo pode 

adquirir conhecimento sem que haja a necessidade de passar por um infortúnio (diz 

o ditado que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor).  

Portanto, os defensores da moralidade cristã a entendem como sendo uma 

verdade completa em si mesma e absoluta em seus comandos. Grande equívoco! 

Como é possível uma doutrina ética que tem sua base – de modo intrínseco – no 

Velho Testamento, o qual é pautado em barbaridades e direcionado para um grupo 

de pessoas que viviam em barbárie? Mas Mill faz a seguinte ressalva acerca das 

palavras de Cristo: 

 

Acredito que as palavras de Cristo são, até onde consigo ver, tudo aquilo 
que pretendiam ser; que não são irreconciliáveis com nada que uma moral 
abrangente possa exigir; que tudo o que há de excelente em ética pode se 
incluir nelas, sem maior violência à sua linguagem do que a que foi 
cometida por todos os que tentaram deduzir delas qualquer sistema prático 
de conduta. Mas é totalmente coerente acreditar também que elas encerram 
e pretendiam encerrar apenas uma parte da verdade; que muitos elementos 
essenciais da mais alta moralidade estão entre as coisas a que elas não 
atendem nem pretendiam atender nos discursos registrados do fundador do 
cristianismo e que foram totalmente deixados de lado no sistema de ética 
construído pela Igreja Católica sobre a base desses discursos. Sendo 
assim, penso que é um grande erro continuar a procurar na doutrina cristã 
aquele conjunto completo de regras para nos guiar, que seu autor pretendia 
sancionar e pôs em vigor, mas fornecendo apenas parte de seus elementos.  
(...) Tenho grande receio de que, ao se tentar formar a mente e os 
sentimentos segundo um padrão exclusivamente religioso e ao se 
descartarem aqueles critérios seculares (como podem ser chamado à falta 
de nome melhor) que até agora coexistiram e suplementaram a ética cristã, 
recebendo uma parte do espírito dessa ética e infundindo-lhe uma parte do 
seu, resultará, e já está resultando, um tipo de caráter baixo, sórdido, servil, 
o qual, por mais que se submeta ao que considera ser a Vontade Suprema, 
é incapaz de se sensibilizar ou de se elevar à concepção de Bondade 
Suprema. 26  
 

As pessoas se acomodaram a uma moralidade pré-existente, a qual não foi 

obra de Cristo ou dos apóstolos, mas “teve uma origem muito posterior, tendo sido 

 

26 MILL, 2018, p. 79-80. 
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nomeada pela Igreja Católica em seus primeiros cinco séculos”. Mill expressa 

gratidão ao muito que pôde ser absorvido da doutrina, porém afirma com veemência 

que ela é, em muitos aspectos, incompleta e unilateral, uma doutrina de obediência 

passiva que incita a submissão a todas as autoridades constituídas. “Sempre há 

esperança quando as pessoas são forçadas a ouvir ambos os lados, somente 

quando prestam atenção a um lado apenas é que os erros se enrijecem em 

preconceitos, e a própria verdade deixa de ter o efeito da verdade, ao ser inflada por 

falsidades”, diz Mill27.  

Kirsten Powers28, analista política estadunidense, colunista e autora do best 

seller “The Silencing: How the left is killing free speech”, defende a ideia de que cada 

vez mais pessoas, de todo o espectro político, temem não apenas expressar seus 

pontos de vista, mas também as incertezas oriundas deste temor, a termos de 

sociedade. Powers argumenta que atualmente tornou-se uma estratégia política 

para silenciar a fala caracterizar qualquer desacordo de opinião como sendo 

discurso de ódio ou como qualquer espécie de comportamento socialmente proibido 

ou malvisto. Segundo ela, entender o desacordo como equivalente à um ataque 

físico, ou ainda como discurso de ódio, tornou-se uma tática central em uma 

campanha para silenciar a fala.  

Essa ideia é muito importante e também embasa o presente escrito. Kirsten 

afirma que, ao invés de dialogar, o indivíduo que integra a posição de oponente na 

relação de fala, desqualifica o locutor atingindo seu caráter ou sua moral e/ou 

dizendo inverdades a seu respeito. Ela afirma não existir mais espaço para crítica, 

uma vez que se você critica algo, automaticamente se torna esse algo. Ou seja, não 

há diálogo.  

A deslegitimação se tornou uma arma, se não é possível reprimir ou suprimir 

visões com leis, deslegitime o interlocutor. O Professor de Psicologia de Harvard, 

Steven Pinker29 afirma: “Nós adquirimos conhecimento através de um processo que 

Karl Popper chamou de conjectura e refutação. É somente através de ideias 

 

27 MILL, ibidem.  
 
28 POWERS, Kirsten. The Silencing: How the left is killing free speech. Washington DC: Regnery 
Publishing. 2015.  
 
29 PINKER apud POWERS, ibidem. 
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brotando e vendo quais suportam as tentativas de refutá-las que nós adquirimos 

conhecimento.”  

Mas, segundo Kirsten, para a illiberal left (esquerda não liberal), às vezes a 

mera sugestão para realizar um debate é considerada uma ofensa. E o objetivo de 

deslegitimar os oponentes de fala é torná-los “radioativos para a cultura mais 

ampla”, posto que assassinam o caráter do interlocutor a fim de garantir que seus 

oponentes sejam tratados como colaboradores sinceros que se preocupam 

genuinamente com os demais indivíduos. Como dito anteriormente, a situação 

concernente à liberdade de fala e opinião nos dias de hoje é muito complexa, uma 

vez que por trás de boas intenções estão interesses políticos obscuros que colocam 

em xeque a liberdade individual em face do Estado.  

Wendy Kaminer30, advogada americana defensora da liberdade de 

expressão, afirmou: “A crença de que os direitos de liberdade de expressão não 

incluem o direito de falar ofensivamente está agora firmemente enraizada e 

reforçada por códigos repressivos de fala ou assédio.”. Em artigo publicado no 

Washington Post, em fevereiro de 2015, Kaminer narra a sua experiência no 

episódio ocorrido no Smith College e aproveita o ensejo para discorrer sobre o tema. 

Kaminer afirma que na década de 1980 a escritora Andrea Dworkin e a professora 

de Direito Catharine MacKinnon lideraram à época um movimento intitulado por ela 

de “cruzadas feministas antipornografia”. Tal movimento defendia a ideia de que a 

pornografia seria uma violação dos diretos civis femininos, uma prática 

discriminatória. 

MacKinnon31 discorreu sobre o assunto em artigo intitulado “Women and 

Pornography”, oportunidade em que teceu algumas críticas à teoria de Mill (“de que 

é mais provável que a verdade surja de um ‘mercado de ideias’ livremente trocadas 

e debatidas”), afirmando que em se tratando da pornografia, esta não contribui de 

modo algum para o debate político ou intelectual. 

 

30 KAMINER, Wendy. “The progressive ideas behind the lack of free speech on campus”, 2015. 
Disponível em: https://www.washingtonpost.com/opinions/the-progressive-ideas-behind-the-lack-of-
free-speech-on-campus/2015/02/20/93086efe-b0e7-11e4-886b-
c22184f27c35_story.html?noredirect=on&utm_term=.ea29dc924145. Acesso em dez. de 2018. 
 
31 MACKINNON, Catherine. “Woman and pornography. Ronald Dworkin.” 1993. Disponível em: 
https://www.nybooks.com/articles/1993/10/21/women-and-pornography/. Acesso em dez. de 2018. 
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No ano de 1984, a cidade de Indianapolis, capital de Indiana, nos Estados 

Unidos, adotou a medida defendida por elas, porém por curto espaço de tempo, uma 

vez que a Corte Americana logo julgou a medida como sendo de caráter 

inconstitucional, sob o argumento de que tal medida é, na verdade, uma forma de 

controle de pensamento.  

Ronald Dworkin32, em via contrária, defende que proibir a pornografia é o 

mesmo que restringir a liberdade de autores, editores e potenciais leitores. Dworkin 

assinala que este é um problema de ordem moral:  

 

Será que temos o direito de publicar ou de ler pornografia pesada, aquela 
que não afirma nenhum valor ou virtude além de seu efeito erótico? Esta 
questão moral não deve ser resolvida por decreto, nem por tutores éticos 
autodesignados, mas submetendo-a à consideração do público. Atualmente 
o público acredita que a pornografia pesada é imoral, que aqueles que a 
produzem são proxenetas, e que a proteção dos costumes sexuais e afins 
da comunidade é suficientemente importante para justificar a restrição da 
liberdade deles. 
Contudo, em dúvida é crucial para este argumento –seja o que for que se 
pense dele – que o consenso descrito na última frase seja um consenso de 
convicção moral. Se ficasse evidente que o repúdio do homem comum às 
publicações pornográficas é uma questão de gosto, ou uma postura 
arbitrária, o argumento fracassaria porque estas não são razões 
satisfatórias para limitar a liberdade. 
 

Dworkin prossegue dizendo que apenas esse mínimo questionamento soaria 

como paradoxal para muitas pessoas, pois, segundo ele, para o indivíduo comum, “o 

centro da moral é um código sexual”. Ele argumenta que ler, escrever ou assistir 

quaisquer das aventuras pornográficas, como por exemplo, o adultério, o sadismo, 

exibicionismo, etc., são ações que jamais poderão ser comparadas, quiçá 

equiparadas à prática de tais atos. O puritanismo alheio e as visões individuais de 

mundo aos olhos de Dworkin, não são suficientes para abrir as portas para a 

censura, principalmente quando esta recebe influência de pautas políticas33 e 

eleitorais.  

Em se tratando dos limites à livre manifestação de opiniões, num cenário de 

debate bem-educado e temperado, Mill afirmou: 

 

 
32 DWORKIN, 2002, p. 397. 
 
33 Por pauta política leia-se o conjunto de táticas utilizadas por grupos políticos ou ideológicos em prol 
de seus próprios interesses. 
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Pois se o teste for a ofensa para com aquelas cuja opinião estiver sob 
ataque, penso que a experiência mostra que a ofensa é feita sempre que o 
ataque for forte e persuasivo, e que cada oponente que insiste com energia, 
e diante do qual os defensores encontram-se em dificuldades para 
responder aos ataques, aparece a esses últimos, se o oponente mostra 
algum forte sentimento sobre o assunto, como alguém destemperado.34  
 

Mill demonstra plena consciência sobre a impossibilidade de extinção de 

todo os males provenientes do sectarismo religioso e filosófico em decorrência do 

uso irrestrito da liberdade de opinião e reconhece que a livre discussão não tem o 

condão de sanar a sucessiva tendência que as opiniões têm de se tornarem 

inflexíveis. A seu ver, para ser eficaz, o choque de ideias deve ser sereno e 

realizado de maneira desinteressada, uma vez que debates apaixonados (com 

emoções à flor da pele) tendem a eliminar o debate, eliminando qualquer esperança 

de que todas as opiniões possam ser efetivamente contrapostas.  

 O filósofo considera uma raridade o indivíduo que é capaz de desenvolver 

seus julgamentos de maneira perspicaz e honesta, de modo a formar um julgamento 

inteligente analisando todos os pontos de vista, sendo que “a única chance que tem 

a verdade consiste em que cada lado seu, cada opinião que incorpore alguma fração 

da verdade não só tenha defensores, mas seja defendida de maneira a ser 

ouvida.”35  

 

1.3 A liberdade como única e infalível fonte do aprimoramento humano 

 

Entende Mill que a liberdade de um ser humano deve ser limitada a fim de 

que ela não seja um problema para as outras pessoas: “Até mesmo as opiniões 

perdem suas imunidades quando as condições em que são expressas são tais que 

exprimi-las leva a uma instigação de algum ato maléfico.”36. Porém, se o indivíduo 

não fere outras pessoas e apenas age de acordo com o que acredita e da forma que 

lhe diz respeito, ele deve ter sua opinião livre, sob sua própria responsabilidade. 

 

34 MILL, 2017, p. 79-81. 
 
35 MILL, 2018, p. 81. 
 
36 MILL, ibidem.  
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Enquanto a humanidade for imperfeita, é necessário que existam opiniões 

conflitantes e diferenças nas experiências da vida, deve ser dado livre raio de ação 

às personalidades variadas, exceto no caso de dano aos outros. Sob este viés, o 

livre desenvolvimento da individualidade deve ser compreendido como um dos 

principais componentes do bem-estar, todavia, a “espontaneidade individual” 

dificilmente é reconhecida como sendo dotada de valor intrínseco ou merecedora de 

atenção por si mesma. Pelo contrário, na maioria das vezes é entendida como um 

ato de rebeldia pelos reformadores sociais e morais, pontua Mill.37 

Mill afirma ser um privilégio do ser humano poder tirar suas próprias 

conclusões sobre o que as experiências passadas que viveu ensinaram, e defende 

que cabe a cada indivíduo saber de si, quando atingida certa maturidade. Entre 

pessoas maiores de idade e dentro dos limites normais de compreensão, deve haver 

liberdade perfeita, legal e social, para realizar a ação e arcar com as 

consequências.38  

O fato de se viver em sociedade torna indispensável que cada um deva ser 

compelido a observar certa linha de conduta para com os outros, e essa conduta 

consiste, em primeiro lugar, não ferir o interesse de outrem. Todavia, há de se 

considerar também que os atos de um indivíduo possam ser danosos para os 

outros, ou ainda que demonstrem falta de consideração pelo bem-estar alheio, sem 

que cheguem ao ponto de violarem qualquer direito constituído. Nesse caso, o 

ofensor poderá ser punido pela opinião, mas não pela lei: 

 

A interferência do governo é com igual frequência impropriamente invocada 
e impropriamente condenada. (...) O único objetivo pelo qual a humanidade 
pode, de forma individual ou coletiva, interferir com a liberdade de ação de 
qualquer de seus membros, é a proteção dela própria. E que o único 
propósito pelo qual o poder pode ser constantemente exercido sobre 
qualquer membro de uma comunidade, contra a vontade deste, é o de 
prevenir danos para outros membros. 
(...) 
A única intervenção justificável na esfera da individualidade alheia é aquela 
que visa impedir a ameaça a outrem. A única responsabilidade pessoal 
perante a sociedade é aquela que diz respeito às outras pessoas. 39 

 

 

37 MILL, ibidem.  
 
38 MILL, 2017, p. 108-109. 
 
39 MILL, ibidem, p. 32-33.  
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As pessoas devem possuir autonomia para definir como querem viver suas 

vidas, quais serão suas crenças, inclinações, anseios, desejos, etc. Deve haver a 

liberdade de agir como quiser, bem como liberdade para arcar com as 

consequências dos atos escolhidos, sem que estes sejam previamente impedidos, 

seja pelo Estado ou pela censura social. Mill afirma que “há em geral no mundo uma 

inclinação crescente para ampliar indevidamente os poderes da sociedade sobre os 

indivíduos, tanto pela força da opinião, quanto pelo poder da legislação.”40 O agir, 

enquanto não causar danos a terceiros, deve ser livre e desimpedido de quaisquer 

amarras, pois daí advém a essência da palavra liberdade. 

George Packer41, em artigo intitulado “Mute Button”, publicado no jornal 

americano The New Yorker, afirmou que ainda pior do que a censura “oficial”, 

proveniente de órgãos ou de representantes estatais, é a autocensura, a qual se 

traduz pelo medo que as pessoas têm de serem ridicularizadas em público. Packer 

narra o caso do assassinato de Washiqur Rahman, um jovem bengali de 26 anos, 

que foi morto a tiros por dois homens em Bangladesh após ter publicado alguns 

textos críticos sobre os islamitas radicais. Rahmar fazia parte de um grupo de livres-

pensadores bengaleses.  

Narra Packer que Ovijit Roy, um americano naturalizado, ateu e fundador do 

blog bengali free mind, também foi assassinado e morreu em decorrência dos golpes 

de facão que levou na cabeça ao sair de uma feira de livros em Dhaka, capital de 

Bangladesh, onde havia ido para divulgar sua obra “The vírus of Faith” 42. Packer43 

destaca: as mortes de Rahman e Roy dificilmente seriam dignas de nota, exceto 

pela ideia de que os matou – uma que é indispensável, porém que está ameaçada 

em todo o mundo – o valor da liberdade intelectual está longe de ser evidente. Ele 

prossegue dizendo que até os mais fiéis defensores da liberdade de expressão 

começaram a se colocar em dúvida, indagando se o certo a se fazer não seria evitar 

 

40 MILL, ibidem, p. 37.  
 
41PACKER, George. “Mute Button”, 2015. Disponível em: 
https://www.newyorker.com/magazine/2015/04/13/mute-button. Acesso em mar. de 2019. Packer é 
jornalista, norte-americano e membro do conselho internacional de administração do Institute for War 
and Peace Reporting’s. 
 
42 Tradução livre: “o vírus da fé”  
 
43 PACKER, ibidem.  
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falas acerca do Islã, o ‘profeta’ e seus seguidores, dada a sensibilidade envolvida – 

“por que ser provocativo?” Rahman em seus posts questionou sobre o que ele 

deveria escrever a fim de deixar o governo, a mídia, os partidos políticos felizes: 

 

In a blog post, Rahman, using gently withering irony, addressed the notion 
that people like him are the problem, and that if only he would show some 
restraint things could settle down: “No, I will not write about war crimes, 
Islamic extremism, the country, or politics anymore. Writing does not change 
anything anyway; it serves only to appease the rage in my heart. Even then, 
writing is said to hurt people’s feelings, ruin the ‘peace,’ and impede 
progress. Therefore, I should write only about topics that nobody would take 
any offense at.” So, he set out to write about plants, education, movies, love, 
and himself—except that each of these inevitably led him into controversies 
that, he said, would bring down the wrath of the majority. He then asked, 
“Can someone tell me which topic I should choose to keep the government, 
the political parties, the Islamists, the general public, the groups in favor and 
in disfavor of independence, happy? Is there anybody with any ideas?” 44 
 

A autocensura passa a ser, então, o caminho mais fácil; mas uma vez que o 

indivíduo aprende a se controlar e passa a não expressar pensamentos indesejados, 

ele desaprende a pensar livremente: “Rahman e Avijit Roy tinham mais a temer do 

que a maioria de nós, mas viveram e morreram como homens livres”, conclui 

Packer. 

Para Mill, todo membro de uma sociedade tem um dever perante os demais 

membros, e o autor enfatiza a importância de haver uma interação entre cidadãos de 

modo a incentivarem mutualmente o melhor que há em cada um, em suas palavras: 

“eles devem (...) levar seus sentimentos e intenções para objetivos e aspirações 

sabias e elevadas, ao invés de tolas e degradantes” 45, todavia, sinaliza que nenhum 

ser humano ou grupo de indivíduos possuem o condão de dizer a outro ser humano 

(frise-se já maduro e capaz) como deve agir, sendo assim, defende que o interesse 

 

44 PACKER, ibidem. Tradução livre: “Em um post do blog, Rahman, usando uma ironia delicada, 
abordou a noção de que pessoas como ele são o problema, e que se ele mostrasse algumas 
restrições, as coisas poderiam se acalmar: “Não, não vou escrever sobre crimes de guerra, 
extremismo islâmico , o país ou a política mais. Escrever não muda nada de qualquer maneira; serve 
apenas para apaziguar a raiva em meu coração. Mesmo assim, diz-se que escrever prejudica os 
sentimentos das pessoas, arruina a 'paz' e impede o progresso. Portanto, devo escrever apenas 
sobre tópicos em que ninguém se ofenderia. ”Então, ele começou a escrever sobre plantas, 
educação, filmes, amor e ele mesmo  - exceto que cada um desses fatores o levou inevitavelmente a 
controvérsias,  que, como disse ele, derrubaria a ira da maioria. Ele então perguntou: “Alguém pode 
me dizer qual tópico devo escolher para manter feliz o governo, os partidos políticos, os islamitas, o 
público em geral, os grupos a favor e em desfavor da independência? Existe alguém com alguma 
idéia?”  
 
45 MILL, 2017, p. 109 



28 
 

que a sociedade possui não é total, mas sim parcial e indireto, pois somente cada 

um genuinamente sobre sua própria vida, ninguém mais.  

 

Neste departamento, portanto, dos assuntos humanos, a individualidade 
tem o seu campo de ação próprio. Na conduta dos seres humanos uns com 
os outros, é necessário que as regras gerais devam ser observadas na 
maioria das vezes, para que as pessoas possam saber o que esperar, mas 
em relação ao que importa a cada pessoa, à sua individualidade 
espontânea deve-se permitir um exercício livre. Considerações que ajudem 
ao seu julgamento, exortações para fortalecer sua vontade podem ser-lhe 
oferecidas, e mesmo jogadas sobre ela, pelas outras pessoas, mas ela 
própria é a instância final de julgamento. Todos os erros que ela 
provavelmente possa cometer mesmo contra os conselhos e avisos são de 
longe superados pelo mal de se permitir que os outros a forçassem àquilo 
que consideram ser o melhor para ela.46 
 

Mas na prática, os ideais de Mill encontram algumas barreiras em se 

tratando das relações sociais. Pode ser utilizado como exemplo um caso narrado por 

Kirsten Powers47, ocorrido no outono de 2014, em uma faculdade privada de artes 

liberais para mulheres, Smith College, localizada em Northampton, Massachusetts. 

O caso diz respeito a um evento de ex-alunas para explorar o lugar da liberdade de 

expressão dentro das tradições das artes liberais. Wendy Kaminer, advogada, 

feminista e liberal, foi direto ao ponto, condenando os códigos de fala instituídos no 

campus que incentivam o uso do “politicamente correto”.  

Um ex-membro da União Americana pelas Liberdades Civis (The American 

Civil Liberties Union – ACLU) levantou uma questão a respeito da obra de Mark 

Twain, “As aventuras de Huckleberry Finn”, a qual foi censurada48 pois continha a 

palavra com ‘n’, ou ‘n-word’49, sendo que alguns críticos argumentam que a obra 

deveria ser banida das salas de aula pelo uso de “codinomes raciais”.  

 

 
46 MILL, ibidem, p. 110.   
 
47 POWERS, ibidem, p. 1-6.  
 
48 O livro de Twain foi publicado originalmente em 1884 e é considerado uma das obras fundadoras 
da literatura americana, mas nas últimas décadas tem sido excluído dos currículos escolares por 
conta das expressões consideradas racistas in CONDE, Miguel. “Editora censura ‘nigger’ de 
Huckleberry Finn nos EUA”, 2011. Disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/editora-
censura-nigger-de-huckleberry-finn-nos-eua-354552.html. Acesso em out. de 2018. 
 
49 A palavra (nigger) tem sua origem nos tempos de escravidão, e era frequentemente utilizada com o 
intuito pejorativo de identificar os indivíduos que trabalham em plantações ou campos. É uma palavra 
considerada racista quando proferida por quem não é negro, e ainda mais ofensiva se utilizada como 
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Ainda durante o debate, o painelista Jaime Estrada, graduado da Smith para 

a Universidade da Pensilvânia interveio, afirmando que algumas pessoas são 

sensíveis às palavras. Kaminer então perguntou aos ouvintes: “Quando eu digo a 

“palavra com n”, ou quando Jaime diz, que palavra vocês ouvem em suas mentes?”. 

Os membros da plateia responderam com a palavra completa. Wendy então disse: 

“Vejam, vocês disseram a palavra e nada horrível aconteceu”. Jaime então 

discordou: “Depende de quem você é na plateia, algo horrível pode acontecer na 

mente de outra pessoa”. Powers afirma que o evento seguiu normalmente, 

aparentemente sem quaisquer incidentes, apenas um desacordo civilizado entre 

Kaminer e Estrada.  

Todavia, a situação foi reportada no Mount Holyoke News, um jornal 

independente desta instituição de ensino, de maneira completamente diversa, cujo 

título dado foi: “Alunos, professores e ex-alunos do Smith College ficaram chocados 

na semana passada ao descobrir que uma graduada de Smith fez comentários 

racistas ao falar em um debate entre ex-alunos”.  

Kirsten também relata que o jornal do campus, Smith Sophian, publicou uma 

matéria intitulada “Backlash follows use of racial slur at NYC Panel”. Backlash é um 

termo utilizado para descrever situações que envolvem consequências ruins 

originadas por alguma ação. O artigo também continha transcrições do evento, que, 

ressalta Powers, não era um evento composto por membros da Ku Klux Klan, que 

bradavam insultos raciais. Ou seja, em momento algum do evento houve, de fato, 

qualquer insulto racial. Entretanto, o mesmo foi midiatizado como sendo palco de um 

“ato explícito de violência racial”.  

Por outro lado, o Professor de Direito e Filosofia da NY University School of 

Law, Jeremy Waldron50 enfatiza os danos da desumanização (deslegitimação) como 

justificativa para a proibição de certos discursos. Para ele, o hate speech prejudica a 

dignidade daqueles a quem é dirigido. Ele prossegue: “entende-se por dignidade o 

status básico de uma pessoa, sendo ela tratada como um membro da sociedade em 

boa situação, sendo incluída em negócios comuns da sociedade.” 

 

cumprimento ou saudação. Disponível em: 
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=the%20n%20word. Acesso em out. de 2018. 
 
50 WALDRON apud POWERS, ibidem, p. 7-10. 
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Powers entende que Waldron está certo sobre os danos da desumanização, 

porém errado sobre a solução. Ela diz que “leis que limitam o que uma pessoa pode 

dizer, mesmo que o que ela diga seja ‘depravado’, são leis não liberais e autoritárias. 

E se alguém como Waldron, um liberal, acredita que os ataques desumanos são 

terríveis o suficiente para justificar a criação de uma causa legal de ação para os 

alvos dessa linguagem, então talvez os que se dizem liberais devam parar de usar 

atos de desumanização aos seus oponentes, a fim de deslegitimá-los.”51 

A questão colocada em debate, sobre a obra de Mark Twain, “As aventuras 

de Huckleberry Finn”, também merece destaque. O jornalista Miguel Conde, em 

matéria intitulada “Editora censura ‘nigger’ de Huckleberry Finn nos EUA” 52, relata 

que o livro de Twain, publicado originalmente em 1884, e considerado uma das 

obras fundadoras da literatura americana, tem sido excluído dos currículos escolares 

devido ao uso de expressões que são consideradas racistas.  

Conde informa que a palavra aparece mais de duzentas vezes e que, na 

nova edição, seria substituída por “slave” (“escravo”), em virtude da decisão da 

editora NewSouth. Cita, também, matéria veiculada no jornal inglês The Guardian, 

oportunidade em que Alan Gribben, especialista na obra de Twain, afirmou que a 

medida objetiva recolocar a obra em circulação nas escolas: ““ Podemos aplaudir a 

habilidade de Twain, como um grande escritor americano realista, para registrar a 

fala de uma região particular durante certa época. “Mas isso não muda o fato de que 

insultos raciais abusivos, combinando diversas conotações de permanente 

inferioridade, causam repulsa aos leitores de hoje”, declarou Gribben.  

Mark Twain não era racista, pelo contrário, era um crítico do racismo e 

também apoiava financeiramente organizações em defesa dos direitos civis. Sarah 

Churchwell53, professora da Universidade de East Anglia, entende que a substituição 

da palavra compromete o sentido da obra, pois para ela a essência do livro é que 

Huckleberry Finn começa racista em uma sociedade racista, e deixa de ser racista, 

 

51 POWERS, ibidem, p. 22. 
 
52 CONDE, ibidem.  
 
53 CHURCHWELL, Sarah. “Mark Twain: not an American but the American”, 2010.  Disponível em: 
https://www.theguardian.com/books/2010/oct/30/mark-twain-american-sarah-churchwell. Acesso em 
out. de 2018. 
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abandonando aquela sociedade, razão pela qual “o livro deixará de mostrar o 

desenvolvimento moral do personagem”.  

Conde aproveita o ensejo para relembrar um caso semelhante ocorrido em 

solo brasileiro, referente à obra “Caçadas de Pedrinho”, de Monteiro Lobato. Tia 

Nastácia, a personagem que trabalhava em casa como cozinheira e babá, negra, 

era comparada na obra a animais como macaco e urubu, por exemplo. A Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CEB/CNE), em junho de 

2010, acolheu uma solicitação feita pela Ouvidoria da Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), a qual apontou a obra de Lobato como 

sendo um veículo de “preconceitos e estereótipos contra grupos étnico-raciais”.  

Em artigo intitulado “Monteiro Lobato e o Politicamente Correto”, os 

professores João Feres Júnior, Leonardo Nascimento e Zena Eisenberg54 entendem 

que não é possível explicar para crianças de 6 a 9 anos que, em que pese Lobato 

ser um escritor magnífico, com histórias incríveis, era também extremamente racista, 

uma vez que, ante seus escritos, atribuía inferioridade moral aos negros, 

considerando o tratamento dado à Tia Nastácia.  

O MEC declarou oficialmente que: “O Ministério da Educação reafirmou 

nesta terça-feira, 25, a posição absolutamente contrária a qualquer tipo de censura à 

obra do escritor Monteiro Lobato (1882-1948). O MEC defende a plena liberdade de 

ideias e o acesso dos estudantes a produções culturais e cientificas com a mediação 

de um professor". O caso foi levado ao Supremo Tribunal, todavia, o pedido de 

apreciação de mandado de segurança impetrado contra o ato do Ministro da 

Educação teve seguimento negado pelo Ministro Luiz Fux, sob a alegação de que o 

Supremo apenas possui competência para julgar mandados de segurança contra 

atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do 

Tribunal de Contas da União, do procurador-geral da República e do próprio 

Supremo. Dada a incompetência da Corte, as obras continuaram a circular nas 

escolas sem a inclusão de quaisquer notas explicativas.  

Extrai-se do acima exposto que merece ênfase também o embate entre 

liberdade de expressão e o politicamente correto. Este que, por sua vez, aos olhos 

de Slavoj Žižek, filósofo esloveno, sociólogo, cientista social e teórico crítico, seria 
 

54 JÚNIOR, João Feres; NASCIMENTO, Leonardo Fernandes; EISENBERG, Zena Winona. “Monteiro 
Lobato e o Politicamente Correto.” Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 56, nº. 1, 2013. 
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uma das formas mais perigosas de totalitarismo55. A título de curiosidade, o colunista 

Joseba Elola, em matéria56 veiculada no jornal espanhol El País, descreveu Slavoj 

como sendo: “Um filósofo controverso e polêmico, um agitador de consciências 

alinhado com o politicamente incorreto. A um só tempo, sua capacidade de 

comunicação (esmagadora), o uso de um linguajar desprovido de preconceitos (nas 

antípodas da Academia) e seu domínio das referências da cultura pop o ajudaram a 

levar sua mensagem a jovens de 20 e 30 anos insatisfeitos com o estado atual das 

coisas, inconformados com a ordem estabelecida pelo paradigma neoliberal.”.  

Žižek expõe um atraente ponto de vista. Ele argumenta que o politicamente 

correto, especificamente no campo do racismo, atua de modo a não o superar, mas 

acaba transformando-o em uma espécie de “racismo controlado oprimido”. Para 

embasar sua ideia, Žižek compreende o politicamente correto como sendo uma 

forma perigosa de autoritarismo. Para ilustrar, ele narra uma situação hipotética, em 

que um pai e um filho conversam sobre uma visita à casa da avó sob dois cenários 

distintos. No primeiro cenário, o pai é uma figura de autoridade tradicional, e ao 

demonstrar interesse que o filho vá visitar sua avó, o faria baseado em um discurso 

de ordem: “é o seu dever visitar a sua avó porque ela te ama e você deve isso a 

ela”. Já no segundo cenário, em que o pai ocupa a posição de pós-moderno não 

autoritário, o discurso seria diferente: “Sua avó ama você, mas não vou forçar você a 

visitá-la, você deve decidir ir livremente.”.  

O filósofo entende o segundo discurso como dotado de caráter mandamental 

muito mais forte, uma vez que não apenas passa a mensagem de que o filho deve ir 

visitar a avó, como o faz refletir acerca de como ele deve se sentir a respeito da 

situação. Para Žižek, o politicamente correto é “quase um paradigma da autoridade 

moderna permissiva”.  

Žižek prossegue dizendo que o autoritarismo tradicional compreende ordens 

de fazer ou de não fazer, e entende que a fórmula totalitária atua da seguinte forma: 

“Eu sei melhor do que você o que você realmente quer e eu pareço estar forçando 

 

55 ŽIŽEK, Slavoj. Political Correctness is a More Dangerous Form of Totalitarianism. 2015. (11m51s). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5dNbWGaaxWM. Acesso em: out. de 2018. 
 
56 ELOLA, Joseba. “Slavoj Žižek, o filósofo viral”, 2017. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/29/cultura/1498761880_833852.html. Acesso em dez. de 
2018.. 
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você a fazer isso, mas na verdade eu estou forçando você a fazer – mesmo sem 

saber – o que você realmente quer.”.  

Ele afirma que piadas racistas podem sim ser extremamente opressivas e 

humilhantes, contudo, traça um olhar interessante sobre políticas de repressão de 

fala ao argumentar que o politicamente correto não é apenas uma forma de 

autodisciplina que não permite que as pessoas realmente superem o racismo, mas é 

também uma forma de racismo controlado oprimido, soando como falsidade, uma 

vez que as pessoas não deixam de falar porque não se sentem assim em seus 

âmagos ou porque deixaram de ser racistas, mas porque passaram a ter receio da 

reação alheia ou das consequências do discurso.  

“Claro que isso é melhor que racismo aberto”, afirma Žižek, todavia, 

questiona se isso de fato funciona, uma vez que seus defensores alegam que o 

objetivo principal do politicamente correto nas sociedades democráticas 

contemporâneas é ser fonte de positividade moral. Em se tratando de racismo, é 

preciso fazer uso do olhar crítico para não travar lutas contra o racismo de modo que 

eventualmente o reproduza, ainda que de forma indireta.  

Se a ideia de democracia pressupõe pluralidade de opiniões e ideologias, 

não se pode ignorar a importância do diálogo livre nas relações sociais, da mesma 

maneira que não é possível ignorar que o discurso é um instrumento que propaga 

ideias e posicionamentos acerca de situações do cotidiano. Como bem disse Mill, 

somente através do debate livre de ideias que se pode alcançar a verdade real.  

Com o processo de secularização (transformação daquilo que estava sob o 

domínio religioso para o domínio laico), passou a existir um pluralismo moral na 

sociedade. Deixou-se a moral nacional-católica para passar a figurar não mais um 

código moral único. Nesse sentido, Adela Cortina57, catedrática de Ética e Filosofia 

Política na Universidade de Valencia, defende que:  

 

Uma sociedade pluralista é aquela em que convivem pessoas e grupos que 
têm diferentes propostas de éticas de máximos, de tal forma que nenhum 
pode impor aos demais os seus ideais de felicidade, mas apenas convidá-
los a partilhar esses ideais mediante o diálogo e o testemunho pessoal. Por 
outro lado, devemos considerar como sendo totalitária uma sociedade que 
permite a um grupo impor aos outros sua ética de máximos, seu ideal de 

 

57 CORTINA, Adela apud CIOTOLA, Marcello Raposo, Ética cívica. In: Vicente Barretto. (Org.). 
Dicionário de Filosofia Política. 1ed.São Leopoldo: Unisinos, 2010, p. 205.  
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felicidade, seja ele ateu, agnóstico ou religioso, coagindo e discriminando 
aqueles que não o partilham. 
 

Marcello Raposo Ciotola58 afirma que a ética cívica é uma ética racional, 

portanto, não pode ser pautada em princípios e valores religiosos, sendo a razão um 

de seus requisitos. Outra condição é a existência de uma pluralidade de valores 

humanos. O que ocorre não é uma aceitação de valores baseados em uma 

cosmovisão religiosa, mas sim uma aceitação de que os indivíduos são livres para 

partilhar da racionalidade sem rejeitar aquele que pensa diferente e sem querer 

impor o ponto de vista pessoal como sendo uma única verdade.  

Ciotola afirma que se trata de uma ética abrangente, posto que não exclui 

nenhuma outra “modalidade” de ética. A moral ou tem sido religiosa, ou tem estado 

ausente. Especialistas defendem que, diante do cenário atual, em que as soluções 

políticas são insuficientes, deve-se buscar na ética cívica soluções morais para a 

resolução dos diversos problemas sociais contemporâneos.  

Em se tratando de desacordos a respeito da conduta de um indivíduo, como 

já exposto, Mill defende que a reprimenda não pode ser mediante imposição legal, 

mas a admite através da opinião, nos casos em que o indivíduo, alvo do juízo alheio, 

é dotado de vícios morais negativos: 

 

Uma disposição cruel; a malícia e maldade; a mais antissocial e odiosa de 
todas as paixões, a inveja; a dissimulação e a insinceridade; a irascibilidade 
sem causas suficientes e um rancor desproporcional à provocação; o gosto 
de dominar os outros; o desejo de embolsar mais vantagens do que lhe 
cabe (a pleonexia dos gregos); o orgulho que sente prazer com a 
humilhação dos outros; o egocentrismo que pensa que o próprio eu e suas 
preocupações são mais importantes do que todo o resto e decide todas as 
questões duvidosas em seu favor: todos eles são vícios morais e compõe 
um caráter moral mau e odioso, ao contrário das faltas respeitantes ao 
próprio indivíduo, antes mencionadas, que não são propriamente 
imoralidades e que, mesmo levadas ao extremo, não constituem maldade. 
Podem ser provas de insensatez ou de falta de dignidade pessoal e respeito 
próprio; mas só são objeto de reprovação moral quando envolvem a quebra 
do dever em relação aos outros, dever pelo qual o próprio indivíduo deve 
zelar. Os chamados deveres para consigo mesmo não são obrigatórios, a 
menos que as circunstâncias os tornem também deveres para com os 
outros. 59 
 

 

58 CIOTOLA, ibidem. 
 
59 MILL, 2018, p. 120-121. 
 



35 
 

Nesse sentido Mill60 aduz que é aceitável que a sociedade nutra sentimentos 

de piedade ou desapreço em relação ao detentor de condutas como as acima 

elencadas, mas não de ódio ou rancor, de modo que tal indivíduo passe a ser 

considerado um inimigo da sociedade, réu de um “tribunal social” e, portanto, 

passível de ser sentenciado por outros membros que, por lei, são seus semelhantes 

e hierarquicamente equivalentes. Para que o julgamento social seja válido, é preciso 

que o cenário em que o cidadão-réu esteja inserido seja aquele em que não 

restaram respeitadas as “regras necessárias para a proteção de seus semelhantes, 

tomados individual ou coletivamente” 61, ou seja, nos casos em que as ações 

individuais ferem direito alheio. 

O autor questiona: “Como (pode-se perguntar) alguma parte da conduta de 

um membro da sociedade pode ser uma questão indiferente a seus outros 

membros?” 62 E logo responde que se alguém age em malefício próprio, 

invariavelmente irá afetar aqueles que lhe são chegados, admitindo que uma pessoa 

pode sim ser lesiva em razão do exemplo que dá aos demais. 

Contudo, Mill ressalva que em se tratando desse tipo de indivíduo, não é 

certo que o mesmo seja abandonado pela sociedade à sua própria orientação, 

quando esta é prejudicada. Da mesma forma que crianças são consideradas 

incapazes para os atos da vida civil, o mesmo tratamento deveria ser dado àqueles 

que já são maduros e que também são incapazes de responder conscientemente e 

de maneira virtuosa acerca de seus próprios atos.  

Portanto, nestes casos, em que a questão deixa de ser individual, Mill admite 

o uso de reprimendas morais através da opinião da maioria, dados os prejuízos 

ocasionados pela conduta. Mas em se tratando de “dano implícito”, aquele que não 

fere ninguém e não causa prejuízos aos outros, Mill defende o exercício da 

tolerância, “por consideração ao bem maior da liberdade humana” 63.  

  

 

60 MILL, ibidem, p. 122. 
  
61 MILL, ibidem.  
 
62 MILL, ibidem.   
 
63 MILL, 2018, p. 125. 
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A sociedade teve poder absoluto sobre eles durante toda a parte inicial de 
suas vidas; teve todo o período da infância e da minoridade para ver se 
conseguiria torna-los capazes de uma conduta racional na vida. (...) Se a 
sociedade deixa que um número considerável de seus membros cresça 
como meras crianças, incapazes de se conduzir pela avaliação racional de 
motivos distantes, é a si mesma que deve culpar pelas consequências. 
Armada não só com todos os poderes da educação, mas também com a 
ascendência que a autoridade de uma opinião vigente sempre exerce sobre 
as mentes menos aptas a julgar por si mesmas, e auxiliada pelas penas 
naturais que inevitavelmente recaem sobre aqueles que incorrem no 
desagrado ou no desdém de quem os conhece, que não venha a sociedade 
pretender que, além de tudo isso, ainda precise do poder de decretar 
ordens e impor obediência aos assuntos pessoais dos indivíduos, esfera na 
qual, segundo todos os princípios de justiça e bom senso, a decisão deve 
caber aos que arcam com as consequências. E não há nada mais capaz de 
desacreditar e frustrar os melhores meios de influir na conduta do que 
recorrer aos piores meios.  

 

Para o filósofo, o argumento ainda mais forte contra a interferência do 

público na esfera individual, é que tal interferência, na maioria das vezes, se dá de 

uma maneira totalmente errada. Nos casos em que o dano em questão é única e 

exclusivamente em relação ao próprio indivíduo, o que passam a existir são leis 

contra a minoria, pois a voz da maioria, que por sua vez é fortalecida por opiniões 

que em sua maior parte não passam - o próprio nome diz - de opiniões.  

Ocorre que muitas pessoas transformam o simples desagrado em uma 

ofensa pessoal e se sentem feridas sentimentalmente: 

 

Mas não há qualquer termo de comparação entre o sentimento de uma 
pessoa por sua própria opinião e o sentimento de outra que se ofende com 
a opinião da primeira, assim como não há qualquer termo de comparação 
entre o desejo de um ladrão e roubar uma bolsa e o desejo do legítimo dono 
em conservá-la. E o gosto de uma pessoa é assunto que concerne apenas 
a ela, tal como sua opinião ou sua bolsa. É fácil imaginar um público ideal, 
que não causa qualquer perturbação na liberdade e na escolha dos 
indivíduos em todos os assuntos incertos e requer apenas que eles se 
abstenham de condutas que já foram condenadas pela experiência 
universal. Mas onde já se viu um público que pusesse tais limites a seus 
poderes de censura? Ou desde quando o público se incomoda com a 
experiência universal? Em suas interferências na conduta pessoal, 
raramente ele pensa em qualquer coisa que não seja a barbaridade de 
sentirem ou agirem de maneira diferente da dele; e nove entre dez de todos 
os moralistas e escritores especulativos apresentam à humanidade esse 
critério de julgamento, levemente disfarçado, como o ditame da religião e da 
filosofia.64  
 

 

64 MILL, ibidem, p. 128.  
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Dworkin65 afirma que a liberdade de expressão, enquanto direito no sentido 

forte, é um direito individual, garantido ao indivíduo como uma forma de proteção 

contra o Estado, e entende que o direito da maioria implica em um falso conflito 

entre direitos e de restrições a direitos em geral. Argumentos que possuem como 

intuito proibir discursos ofensivos por estes supostamente poderem incitar ações 

violentas não são suficientes para restringir o direito à liberdade de expressão: 

“Existe uma irracionalidade particularmente desesperada na antecipação do futuro 

caracterizada pela ação baseada no possível” 66, afirma o autor.  

Em contrapartida, Jeremy Waldron defende a restrição do direito à liberdade 

de expressão nos casos em que o objetivo final é a proteção a posição social básica, 

“a dignidade elementar” dos indivíduos que compõe grupos tido como vulneráveis 

perante a sociedade, bem como para manter a segurança que tais indivíduos 

necessitam para seguir suas vidas de maneira digna e segura.  

Waldron67 aduz que o ponto principal do discurso de ódio e das mensagens 

transmitidas através dele é mostrar aos demais que nutrem pensamentos 

semelhantes de ódio e discriminação que eles não estão sozinhos. Os liberais, 

segundo o autor, defendem que os alvos de tal discurso devem aprender a conviver 

com isso, mas Waldron discorda: “Somos diversos em nossa etnia, nossa raça, 

nossa aparência e nossas religiões. E nós embarcamos em um grande experimente 

de viver e trabalhar juntos apesar desses tipos de diferenças. Cada grupo deve 

aceitar que a sociedade (...) é para eles também, junto com todos os outros68”. 

Também defende a criação de leis contra o discurso de ódio, sob a 

justificativa de que quando há efetivamente uma garantia para a convivência 

saudável entre os indivíduos de uma sociedade, dificilmente haverá hostilidade, 

violência, discriminação ou exclusão entre as pessoas, e esse sentimento de 

 

65 DWORKIN, 2002, p. 39. 
 
66 DWORKIN, Ibidem. 
 
67 WALDRON, Jeremy. The harm in hate speech.  Harvard University Press. Cambridge, 
Massachusetss; London, England. Printed in the United States of America. First Harvard Univerisity 
Press paperback edition, 2014, p. 1-17 
 
68 WALDRON, ibidem, p. 4. Tradução livre. Trecho original: “We are diverse in our ethnicity, our race, 
our appearance, and our religions. And we are embarked on a grand experimente of living and 
working together despite these sorts of diferences. Each group must accept that the Society is not just 
for them; but it is for them too, along with all of the others”.  
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segurança deve ser tratado como um bem público: “O discurso de ódio enfraquece 

esse bem público, ou torna a tarefa de sustentá-lo muito mais difícil do que seria de 

outra forma.”69 

Como se vê, a questão envolta ao direito à liberdade de expressão é 

complexa e suscita inúmeras controvérsias, todavia, as teorias de John Stuart Mill 

são muito válidas e merecem especial destaque, uma vez que, segundo seus 

ensinamentos, uma opinião reprimida pode ser verdadeira, e o livre debate não 

apenas estabelece o que é verdadeiro, como também encoraja os seres humanos a 

aceitarem as crenças pelas razões certas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 WALDRON, ibidem. Tradução livre. Trecho original: “Hate speech undermines this public good, or it 
makes the task of sustaining it much more difficult than it would otherwise be.” 
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2 A QUESTÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO ESTADO 

CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO 

   

Preliminarmente, importante tecer uma breve análise histórica sobre o direito 

à liberdade de expressão no Brasil. É sabido que a Constituição Federal foi 

promulgada em 1988, logo após o regime militar, época em que havia previsão 

expressa de censura no texto constitucional. Um exemplo de reprimenda restou 

explícito no texto do parágrafo 8º do artigo 150, da Carta Constitucional de 1967: 

 

Art. 150. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à 
liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) §8º. É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou 
filosófica e a prestação de informação sem sujeição à censura, salvo quanto 
a espetáculos de diversões públicas, respondendo cada um, nos termos da 
lei, pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de resposta. A 
publicação de livros, jornais e periódicos independe de licença da 
autoridade. Não será, porém, tolerada a propaganda de guerra, de 
subversão da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe.70  
 

Luís Roberto Barroso71 considera a Constituição de 1988 “símbolo maior de 

uma história de sucesso: a transição de um Estado autoritário, intolerante e muitas 

vezes violento para um Estado democrático de direito”. Sob o intento de evitar nova 

repressão e abusos de direito, a Assembleia Constituinte preocupou-se em garantir 

direitos fundamentais, estando nesse rol o direito à livre expressão. Aduz Gilmar 

Mendes72 que “a liberdade de expressão, enquanto direito fundamental, tem, 

sobretudo, um caráter de pretensão a que o Estado não exerça censura”. A censura 

aqui apontada deve ser compreendida como uma ação governamental que visa pré-

analisar o conteúdo de toda e qualquer mensagem, submetendo-a a aprovação de 

um agente estatal para que então seja veiculada. Nesse sentido: 

 

 

70 BRASIL, Constituição (1967), Capítulo IV, Art. 150. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm. Acesso em out. de 2018. 
  
71 BARROSO, Luís Roberto. O Novo Direito Constitucional Brasileiro: Contribuições para a construção 
teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. 2ª reimpressão. Belo Horizonte: 2013. p. 26. 
 
72 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo 
Gonet Branco. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 257. 
 



40 
 

Para atingir a igualdade política, é preciso proibir a discriminação ou a 
exclusão de qualquer sorte que negue a alguns o exercício de direitos. Da 
mesma forma, para atingir a liberdade de expressão, é preciso evitar a 
censura governamental aos discursos e à imprensa. Nesse contexto, ganha 
relevância a discussão a respeito da medida de liberdade de expressão 
permitida constitucionalmente, sem que isso possa levar à intolerância e ao 
racismo, em prejuízo da dignidade humana, do regime democrático, enfim, 

dos valores inerentes a uma sociedade pluralista.73 

 

O direito à liberdade de expressão é, deste modo, um direito fundamental 

protegido pela Carta Magna, merecendo ênfase o inciso IV, de seu artigo 5º: “é livre 

a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”, bem como o parágrafo 

2º, do artigo 220, que determina: “é vedada toda e qualquer censura de natureza 

política, ideológica e artística”. Todavia, o direito à liberdade de expressão não 

garante que o indivíduo ficará isento de sofrer consequências cíveis ou penais 

acerca daquilo que expressou. Nessa senda, Marques, Muniz e Brandão74 

asseveram:  

 

Da ampla cobertura ofertada pelo próprio texto constitucional é possível 
inferir, ainda, que a garantia da liberdade de expressão, nos moldes 
concebidos no ordenamento pátrio, é direito negativo, de abstenção do 
Estado, mas também, positivo, de intervenção do mesmo quando 
necessária sua promoção ou restrição. 
 

Após a Segunda Guerra Mundial, foram editados alguns importantes tratados 

internacionais sobre direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, visando 

garantir o direito à liberdade de expressão. Dentre eles encontram-se: a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, dentre outros. Consta na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos que o direito à liberdade de opinião e de expressão deve ser 

garantido a todo e qualquer indivíduo, “o que implica o direito de não ser inquietado 

 

73 MENDES, Gilmar. A Jurisdição constitucional no Brasil e seu significado para a liberdade e a 
igualdade. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/portalStfAgenda_pt_br/anexo/munster_port
1.pdf. Acesso em mai. de 2019. 
 
74  MARQUES, A.R. M.; MUNIZ, A. B.; BRANDÃO, M.S. A liberdade de expressão e suas ameaças: 
reflexões a partir do caso Ellwanger (HC 82.424). In: Casos Constitucionais em destaque: princípios 
fundamentais. Coordenador: PARDO, David Wilson de Abreu. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 
Centro de Estudos Judiciários, 2013. p. 134.  
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pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de 

fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão”.  

O artigo 19 (19.2 e 19.3)75 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos impõe que o 

exercício do direito à liberdade de expressão implicará em deveres e 

responsabilidades especiais e poderá sofrer restrições, desde que previstas em lei, a 

fim de assegurar o respeito dos direitos e da reputação dos demais indivíduos e 

proteger a segurança nacional, a ordem e a saúde ou moral públicas. O artigo 20.2 

também prevê a proibição de apologias ao ódio (nacional, racial ou religioso), que 

incentivem atos discriminatórios, hostis ou violentos.  

No mesmo sentido, o artigo 1376 do Pacto de San José da Costa Rica garante 

que toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão, bem 

como que tal direito não pode estar subordinado à censura prévia, mas sim a 

responsabilidades porvindouras de seu exercício, previstas em lei e com o objetivo 

de garantir o respeito dos direitos e reputação das demais pessoas. 

João Costa Neto77 argumenta que o fundamento do direito à liberdade de 

expressão se encontra em um juízo moral78, que por sua vez deve ser acatado pelo 

Estado, independentemente se o discurso ofender ou não a maioria dos cidadãos, 

uma vez que esse direito foi instituído como uma ferramenta de proteção individual 

contra o próprio Estado, razão pela qual qualquer obstáculo à livre expressão 

constitui uma interferência estatal no campo dos direitos fundamentais, ou seja, uma 

interferência ilegítima. Nesse sentido, o autor assevera:  

 

 

75 BRASIL, Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. Acesso em nov. de 2018. 
  
76  BRASIL, Convenção Americana de Direitos Humanos (1969) (Pacto de San José da Costa Rica). 
Disponível em: http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm. 
Acesso em nov. de 2018. 
 
77 NETO, João Costa. Liberdade de expressão: o conflito entre o legislador e o juiz constitucional. São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 60. 
 
78 Sobre juízo moral, Neto pontua: “O Estado nazista era, evidentemente, um Estado: possuía aparato 
organizacional de poder dotado de capilaridade e eficiência. Em muitos casos, se uma norma 
ideologicamente nazista fosse descumprida, a punição seria quase idêntica ao que acontecerá, nos 
dias de hoje, se um cidadão de um país democrático violar uma norma. O que diferencia um Estado 
legítimo de uma quadrilha ou organização criminosa é que o uso do poder, no primeiro caso, é 
considerado legítimo; no segundo, ilegítimo. A diferença depende, portanto, de um juízo moral.” in 
NETO, ibidem, p. 59. 
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A liberdade de expressão não parece subordinar-se a boas consequências; 
isto é, anda que uma opinião cause desconforto e não aumente o bem-estar 
da sociedade, deverá ser protegida juridicamente. Por este motivo, tantos 
tratados internacionais asseguram a liberdade de expressão. (...) Quer-se 
evitar que maiorias possam reprimir opiniões tidas como inconvenientes ou 
inoportunas. Raciocínios puramente consequencialistas não justificam 
suficientemente a necessidade de garantir a liberdade de expressão em um 
texto constitucional ou em um tratado internacional. Se a liberdade de 
expressão só deve ser tutelada na exata medida em que promove a 
satisfação popular, sua proteção jurídica deve ostentar natureza jurídica de 
lei ordinária. Assim, o povo poderá mudar as leis conforme muda a sua 
(in)satisfação acerca das diferentes opiniões. Não havendo motivo para 
impedir a maioria da população de agir como censora do resto dos 
cidadãos.  
 

Gilmar Mendes79 expõe seu ponto de vista sobre a necessidade de repensar 

os valores de igualdade e liberdade segundo o valor da fraternidade, o terceiro valor 

fundamental da Revolução Francesa de 1789: “(...) a fraternidade pode constituir a 

chave por meio da qual podemos abrir várias portas para a solução dos principais 

problemas hoje vividos pela humanidade em tema de liberdade e igualdade”, uma 

vez que as sociedades são plurais e complexas, sendo que ainda são objeto de 

estudo os impactos e a real dimensão de manifestações que possam representar 

ameaças reais à liberdade e à igualdade. 

Portanto, pensar de tal forma, “significa ter em mente as diferenças e as 

particularidades humanas em todos os seus aspectos”. A sociedade brasileira é 

abalizada pelo pluralismo, e o respeito às diferenças é a peça fundamental para o 

perfeito movimento do Estado Democrático de Direito, o qual é proclamado pelo 

artigo primeiro da Constituição Federal: “A República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 

em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I – a soberania; II – a 

cidadania; III -  a dignidade da pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa; V – o pluralismo político.”  

Segundo Mendes, é necessário questionar os limites da liberdade de 

expressão, tendo em vista a polêmica que engloba a questão dos discursos de ódio 

(hate speech), sendo necessário diferenciar o dissenso da tolerância, bem como 

refletir sobre a impossibilidade “de se tolerar a intolerância, em vista do seu potencial 

disseminador do ódio em sociedades democráticas”. 

 

 

79 MENDES, ibidem. 
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2.1 O embate livre de ideias e o exercício ativo da tolerância como coeficientes de 

evolução social  

 

Conforme exposto ao final do primeiro capítulo, Ciotola80 argumenta que tal 

pluralismo, aos olhos de Adela Cortina, deveria incentivar os indivíduos a traçarem 

um norte em comum que, segundo a autora, compreende aquilo que ela intitula de 

ética cívica: “um conjunto de valores e normas compartilhados em uma sociedade 

pluralista, independente das preferências morais individuais”. Cortina aduz que não 

importam quais os conceitos e/ou concepções de vida, deve haver um norte em 

comum. 

Ciotola81 descreve que os valores morais são vivenciados de três formas, 

quais sejam: a) monismo moral: presente, por exemplo, em países comunistas, 

ditaduras, nazismo, regimes totalitários; podendo ser uma moral religiosa ou laica. 

Trata-se da adoção de um código moral único, devendo todos os cidadãos adotarem 

o mesmo código moral, a mesma concepção. Aqui, para Cortina, a problemática se 

encontra no fato de os indivíduos serem massificados, deixando de lado o fato de 

que cada indivíduo é um ser pensante, dotado de racionalidade e individualidade; b) 

politeísmo moral: aqui, por ser a moral um assunto muito subjetivo, é imposto um 

ideal em comum para todos e a hierarquia eleita é baseada em uma espécie de “fé” 

e não na razão. Explica-se: a moralidade é colocada em um âmbito incomunicável, 

irracionável. aqui não há argumentação crítica e reflexiva; um código de conduta 

deve apresentar razões suficientes para ser considerado válido. Se tais razões estão 

abaixo do mínimo moral de justiça aceitável (como o nazismo por exemplo), tal 

código moral não deve ser tolerado. Por fim, c) pluralismo moral: aqui não há espaço 

para subjetivismos, mas sim para a existência de mínimos morais compartilhados: 

são compartilhados mínimos morais de justiça, em que pese ser possível haver 

discordância acerca dos máximos de felicidade. Cortina defende que este seria o 

modelo que melhor representa a democracia em sua essência: conviver e aceitar as 

diferenças com um senso ético comum a todos. 

 

80 CORTINA apud CIOTOLA, ibidem. 
 
81 CIOTOLA, ibidem. 
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A convivência pacífica de diferentes propostas de máximos de felicidade com 

mínimos irrenunciáveis de justiça só será possível caso a sociedade esteja inserida 

em um cenário onde o pluralismo moral se faça presente, sendo este a saída mais 

inteligente para alcançar uma democracia realmente justa, uma vez que, neste 

cenário, há espaço para o diálogo e para a crítica saudável82. Este era exatamente o 

modelo defendido por Mill.  

Em se tratando dos mínimos irrenunciáveis de justiça, seriam eles: a 

liberdade, a igualdade, a tolerância, a solidariedade, o diálogo, etc. Adela também 

discorre sobre a necessidade de articular o que é justo e o que é bom, sendo aquele 

tudo que pode ser exigível, uma obrigação moral que adentra o campo do dever-ser; 

enquanto este, por ser algo subjetivo, não possui o condão de ser exigido do outro.   

Assim sendo, Ciotola83 expõe que a ética mínima proposta por Cortina 

significa encontrar o limite por abaixo do qual só estaremos se ferirmos o ideal da 

dignidade da pessoa humana. E tal ética possui as seguintes características: trata-

se de uma realidade social, e não uma construção filosófica, uma vez que consiste 

nos valores e princípios já pautados pelos grupos de uma sociedade. Somente pode 

ser concretizada em uma sociedade onde os indivíduos são cidadãos, e não súditos 

ou vassalos. Deste modo, é uma ética da sociedade, e não do Estado. É dinâmica, 

pois está em constante transformação, uma vez que assim se comporta uma 

sociedade. É uma ética da modernidade, de mínimos e não de máximos: aqui não 

há que se falar em felicidade, mas sim em justiça. E, finalmente, é uma ética laica, 

uma vez que segundo Cortina, a religião muitas vezes acaba sendo fonte de 

degradação moral e preconceito.  

Do acima exposto é possível concluir que somente através da tolerância ativa 

e do diálogo é que a sociedade poderá construir uma ética cívica: através da 

racionalidade dialógica.  

   Luís Roberto Barroso84 elucida que em uma sociedade pluralista e 

diversificada, encontra-se o “desacordo moral razoável”, o que significa que pessoas 

 

82 CIOTOLA, ibidem. 
 
83 CIOTOLA, ibidem. 
 
84 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 387. 
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bem-intencionadas e esclarecidas possuem opiniões diversas sobre determinados 

assuntos, não sendo possível uma conciliação: “Nessas matérias, como regra geral, 

o papel do direito e do Estado deve ser o de assegurar que cada pessoa possa viver 

sua autonomia da vontade e suas crenças. Ainda assim, inúmeras complexidades 

surgem, motivadas por visões filosóficas e religiosas diversas”.  

 Costa Neto85, ao discorrer sobre o direito à liberdade de expressão em sua 

dimensão negativa, ou seja, o direito à livre expressão, “sem obstáculos ou 

restrições”, assevera: 

 

Podem ser considerados obstáculos ao mencionado direito fundamental a 
censura, sanções penais, cíveis ou administrativas, ameaças de violência, 
restrições legais, queima de livros, softwares de bloqueio de páginas na 
internet etc. Decerto, há muita controvérsia acerca do que seja um 
obstáculo à liberdade de expressão. Porém, os exemplos dados acima 
fornecem uma ideia inicial do contexto em que se insere o problema.  
 

Lenio Luiz Streck86, em nota de apresentação à obra de João Costa Neto, 

destaca que interesses coletivos não possuem o condão de relativizar direitos 

fundamentais, uma vez que estes, ao contrário daqueles, não são interesses, 

tampouco valores: “direitos são direitos”: “Costa Neto vai dizer que ‘é fundamental 

submeter a argumentação jurídica a um escrutínio racional e transparente. O 

sopesamento fornece a melhor forma de se alcançar tal desiderato’” 87.  

Costa Neto88 argumenta que o direito fundamental à liberdade de expressão é 

garantido através de motivos, identificados por ele como “fundamentos 

legitimadores”. Nesse sentido, afirma que quanto mais numerosos forem, maior 

deverá ser a proteção jurídica a esse direito: “convergindo argumentos 

deontológicos e consequencialistas para a liberdade de expressão, o nível de 

proteção será mais elevado”. O autor elenca algumas classificações aos tipos de 

discurso, e afirma que a proteção ao discurso não deve variar de caso para caso, 

uma vez que argumentos arbitrários possuem o condão de abrir margem a um 

 

85 NETO, ibidem, p. 37. 
 
86 STRECK apud NETO, ibidem, p. 20.   
 
87 STRECK apud NETO, ibidem.   
  
88 NETO, ibidem, p. 61 e ss.  
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sistema confuso, imprevisível e parcial, de modo a alimentar a insegurança jurídica. 

As classificações elencadas por Neto, acerca das formas de discurso e de seus 

respectivos pesos são as seguintes: “I. Discurso político: peso abstrato sério; II. 

Discurso não político: peso abstrato médio. III. Discurso meramente empresarial: 

peso abstrato leve.”. 

Exemplificando tais direitos, Neto cita que se enquadram no conceito de 

discurso político as críticas feitas a um agente estatal, propagandas que propagam 

ideias de teor ideológico ou propostas políticas, enfim, informações de cunho político 

ou ideológico. Entre os discursos não políticos o autor afirma que se trata de 

manifestações individuais como, por exemplo, manifestações artísticas, informações 

sobre a vida privada de indivíduos (figuras públicas ou não) e, por fim, são discursos 

meramente empresariais aqueles voltados para a obtenção de lucro, não estando 

conectados à ideia de individualidade (pessoa natural), mas sim uma espécie de 

discurso da pessoa jurídica. Em relação a esta última classificação, o autor ressalta: 

“o principal argumento a favor da proteção do discurso meramente empresarial 

parece ser a desconfiança quanto ao Estado discernir que tipo de informação o 

cidadão pode ter acesso.”. 

Uma vez que não é possível alcançar um ponto insofismável de modo a se 

obter uma resposta absoluta sobre a intensidade do peso de um discurso, em 

especial do discurso político, Neto conclui que é mais fácil chegar num consenso 

sobre a classificação do tipo de discurso do que de sua intensidade e, por 

conseguinte, do grau de proteção jurídica que aquele receberá. Sob essa ótica, o 

autor defende: 

 

Um modelo mais rígido de classificação do discurso, desde que associado a 
níveis de intensidade do controle, trará como benefício uma maior 
previsibilidade e transparência na atuação judicial. Passa-se a definir de 
maneira mais racional, e não casuística, o nível de intensidade do controle a 
ser exercido pelo juiz constitucional sobre a lei, expressão da vontade 
soberana do povo, levada a efeito pelo seu representante, o legislador89. 
 

 Neto pontua que, segundo os ensinamentos de Dworkin, o direito à liberdade 

de expressão pode ser classificado como uma espécie de “trunfo” contra a 

intervenção estatal ilegítima no campo individual, razão pela qual algumas 
 

89 NETO, ibidem, p. 66. 
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liberdades individuais não podem ser levadas em desconsideração pelo simples 

receio de suas consequências ou em decorrência do clamor social, uma vez que 

direitos no sentido forte não podem ser mensurados. 

No entanto, o autor afirma: “nenhum trunfo é um trunfo de ás (ou seja, 

invencível ou insuperável)”90, uma vez que o Estado está autorizado a afastar o 

direito à livre expressão em situações em que for necessário proteger direitos de 

outrem ou como forma de prevenção a catástrofes, por exemplo. Todavia, “embora 

um direto fundamental prevaleça sobre a maioria das considerações 

consequencialistas ou sobre o bem-estar social, isso não significa, de acordo com o 

próprio Dworkin, “que o Estado nunca terá justificativa para afastar esse direito91’”. 

 

2.2 A compreensão principiológica do Direito e suas implicações 

 

 Uma vez que a sociedade passou a ser cada vez mais plural (fragmentada 

em grupos/tribos), os indivíduos passaram a se reconhecer entre si de modo 

relativo, de modo que os direitos não mais fossem justificados com base na 

metafísica, ou seja, na concepção de que há algo para além da sociedade política 

(uma elaboração não humana). O Direito passou a ser justificado racionalmente, 

com base em construções histórico-sociais. Sendo assim, a sociedade se dilui em 

relação aos seus consensos, não sendo possível, portanto, a existência de acordos 

profundos e amplos. Deste modo, afastou-se das constituições o caráter 

cientificamente rígido de “contrato social”. Descreve Luís Roberto Barroso92: 

 

O Direito, a partir da segunda metade do século XX, já não cabia mais no 
positivismo jurídico. A aproximação quase absoluta entre Direito e norma e 
sua rígida separação da ética não correspondiam ao estágio do processo 
civilizatório e às ambições dos que patrocinavam a causa da humanidade. 
(...) O constitucionalismo moderno promove, assim, uma volta aos valores, 
uma reaproximação entre ética e Direito.  

 

90 NETO, ibidem, p. 104 
  
91 DWORKIN apud NETO, ibidem. 
 
92 BARROSO, 2012, p. 28. 
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Com o positivismo contemporâneo, os princípios passaram a ser uma síntese 

dos valores abarcados no ordenamento jurídico, espelhando os ideais da sociedade, 

visando proporcionar unidade e harmonia ao sistema. Sob uma perspectiva pós-

positivista e principiológica do direito, uma moderna hermenêutica constitucional 

passou a se desenvolver, focada na percepção de um sistema aberto de valores, 

sendo a Constituição um conjunto de regras e princípios direcionados à realização 

destes.  

Trata-se de um sistema aberto, conquanto, caso fosse constituído apenas por 

regras, teria sua racionalidade prática limitada, o que passaria a exigir uma disciplina 

legislativa exaustiva do mundo e da vida, não existindo espaços livres direcionados 

à sua complementação e desenvolvimento. No entanto, também não há que se falar 

em um sistema composto apenas por princípios, uma vez que, ante a ausência de 

regras, o sistema não seria dotado de segurança jurídica e provavelmente teria sua 

complexidade reduzida.  

E tal abertura se deve ao fato da busca pela instituição do Estado 

Democrático e, principalmente, por a Constituição ser uma unidade de sentido em 

permanente transformação. A estrutura ideológica do Estado e os valores 

consagrados pela sociedade são reflexos dos princípios, quando estes são 

incorporados a um sistema jurídico-constitucional-positivo, como ensina Ivo 

Dantas93. 

São ensinamentos de José Afonso da Silva94: “Os princípios são ordenações 

que se irradiam e imantam os sistemas de normas, são [como observam Gomes 

Canotilho e Vital Moreira] ‘núcleos de condensações’ nos quais confluem valores e 

bens constitucionais”. 

De acordo com Friedrich Müller95, a concretização constitucional não se dá à 

maneira do positivismo antigo: “interpretar, aplicar, subsumir silogisticamente e 

inferir”, tampouco, como no positivismo apresentado por Hans Kelsen, o qual 

 

93 DANTAS, Ivo. Princípios constitucionais e interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
1995. p. 86. 
 
94 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 
p. 92.   
 
95 MÜLLER, Friedrich. Metodologia do Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010. p. 129.  
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consistia em individualizar uma norma jurídica genérica direcionada a um caso 

individual. Para Müller, concretizar significa “produzir, diante da provocação pelo 

caso de conflito social, que exige uma solução jurídica, a norma jurídica defensável 

para esse caso no quadro de uma democracia e de um Estado de Direito”. O autor 

ensina que, para solucionar casos de direito constitucional, o jurista deve se valer do 

conjunto de textos constitucionais, e a partir destes, deve selecionar o texto da 

norma que caberá ao caso concreto, que por sua vez deve ser pertinente com seu 

conhecimento especializado.  

É de suma importância compreender a relação entre Estado Democrático de 

Direito e jurisdição constitucional, ensina Lênio Streck96: “Enquanto a Constituição é 

o fundamento de validade (superior) do ordenamento (...) a jurisdição constitucional 

passa a ser a condição de possibilidade do Estado Democrático de Direito”. Se o 

fundamento de validade do ordenamento jurídico é a Constituição, é possível afirmar 

que é ela que justifica a atividade político-estatal. Quanto à jurisdição, esclarece 

José Gomes Canotilho97: 

 

Consiste em decidir vinculativamente, num processo jurisdicional, o que é o 
direito, tomando como parâmetro material a constituição ou o bloco de 
legalidade reforçada, consoante se trate de fiscalização da 
constitucionalidade ou de fiscalização da legalidade. 
 

Ou seja, o Poder Judiciário utiliza-se da jurisdição constitucional para 

compatibilizar suas decisões com os princípios constitucionais, a fim de buscar a 

garantia da supremacia principiológica através das formas de controle de 

constitucionalidade previstas no ordenamento jurídico vigente. A jurisdição é, 

portanto, o instrumento pelo qual o Poder Judiciário garante a supremacia 

constitucional. 

Luís Roberto Barroso98, acerca da interpretação jurídica, discorre que esta se 

desenvolveu sob duas premissas, quanto ao papel da norma e quanto ao papel do 

 

96 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição e Hermenêutica Constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2002. p. 27. 
 
97 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: 
Almedina, 1998. p. 905. 
 
98 BARROSO, Luís Roberto. “Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O triunfo tardio 

do Direito Constitucional no Brasil”, 2005. Disponível em: 



50 
 

juiz. No que concerne à norma, Barroso afirma que “cabe a ela oferecer, no seu 

relato abstrato, a solução para os problemas jurídicos”, e ao juiz, “identificar, no 

ordenamento jurídico, a norma aplicável ao problema a ser resolvido, revelando a 

solução nela contida”. Não obstante, com o avanço do direito constitucional, 

percebeu-se que nem sempre é possível encontrar a solução do conflito no relato 

abstrato do texto normativo, “muitas vezes só é possível produzir a resposta 

constitucionalmente adequada à luz do problema, dos fatos relevantes, analisados 

topicamente”, e no que se refere ao papel do juiz, este se tornou coparticipante do 

trabalho do legislador, “ao fazer valorações de sentido para as cláusulas abertas e 

ao realizar escolhas entre soluções possíveis.”. A constitucionalização promulga a 

irradiação dos valores constitucionais pelo ordenamento jurídico, isso é jurisdição.  

Gilmar Ferreira Mendes99 expõe que, nos últimos tempos, tem sido destacada 

a importância da hermenêutica constitucional para solucionar graves problemas 

jurídico-políticos que afetam os Estados Democráticos. O modelo de hermenêutica 

baseia-se em duas premissas: “(a) a Constituição enquanto lei há de ser 

interpretada da mesma forma que se interpreta qualquer lei; (b) a interpretação da lei 

está vinculada às regras da hermenêutica jurídica clássica”.  

No entanto, como agir quando o julgador não encontra no sistema jurídico as 

diretrizes necessárias para solucionar a lide? Dworkin, por exemplo, defende o 

caráter normativo dos princípios em se tratando deste cenário especificamente. 

Fábio Corrêa Souza de Oliveira 100 sustenta que a tese dworkiniana vem sendo mal 

compreendida, uma vez que Dworkin, “não assina em favor de qualquer governo dos 

juízes”, pelo contrário, inexistindo regra que discipline o caso concreto, “há, 

invariavelmente, princípio e, calha ressaltar mais uma vez, princípio é norma, daí 

porque vincula, conforme, obriga.”  

Oliveira101 contesta o fato de que a ascensão principiológica (o 

reconhecimento de sua força jurídica) implicou em um “deslocamento da 

 

http://jus.com.br/revista/texto/7547/neoconstitucionalismo-e-constitucionalizacao-do-direito. Acesso 
em mai. de 2019. 
 
99 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 6ª edição. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
100  OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. “Voltando à problemática da tipologia de regras e princípios: 
primeiro ensaio”.  In: Jurispoiesis. Ano 13, n. 13, 2010. 
 
101 OLIVEIRA, ibidem. 
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discricionariedade” do Poder Legislativo e do Poder Executivo para o Judiciário, uma 

vez que: 

 

(...) o equívoco é manifesto. Não há relação de causa e efeito entre a 
admissão da juridicidade dos princípios e o crescimento da influência do 
Judiciário no mundo da vida, na dinâmica da vida individual ou coletiva. A 
normatividade dos princípios, ao lado das regras, não acarreta, por si 
apenas, transferência de poder e muito menos de discricionariedade do 
legislador e/ou do administrador para o juiz. A condição de norma dos 
princípios denota vinculação para os três Poderes. Em outras palavras, a 
diminuição do espaço de discricionariedade é consequência genérica, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário se veem mais circunscritos, limitados 
e condicionados, em suas deliberações. Não existe perda de 
discricionariedade do Parlamento e/ou do Executivo em benefício de um 
aumento discricionário da magistratura. 

 

Nesse sentido, vale destacar que um dos principais pilares de um Estado 

Democrático é a repartição de poderes. Sabe-se que tal instituto foi previsto 

inicialmente no artigo 16 da Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, 

datada de 1789: “A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos 

nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição.” 

Tal instituto possui como finalidade garantir a independência dos Poderes 

(Legislativo, Executivo e Judiciário), concretizando então os ensinamentos de 

Montesquieu, que além de sugerir a distribuição das atividades do Estado a órgãos 

independentes entre si, também propôs a ideia de limitação do poder de cada órgão 

através do exercício do poder de outros órgãos estatais. Montesquieu102 afirmou em 

‘O espírito das leis’:  

 

Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder 
legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade; porque se 
pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado crie leis tirânicas 
para executá-las tiranicamente. Tampouco existe liberdade se o poder de 
julgar não for separado do poder legislativo e executivo. Se estivesse unido 
ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria 
arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse unido ao poder executivo, 
o juiz poderia ter a força de um opressor. Tudo estaria perdido se o mesmo 
homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo 
exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções 
públicas e o de julgar os crimes ou as querelas entre os particulares. 

 

 

 
102 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis. Traduzido por Cristina 
Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 1993, p. 172. 
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Oliveira103 defende que o caráter normativo dos princípios não tem seu 

nascedouro na Constituição de 1988. Segundo o Professor, a percepção de tal 

caráter está intrinsecamente ligada à “filosofia da consciência”, ou seja, à 

interpretação que é fruto do momento em que é vivenciada, uma vez que o Direito é 

uma ciência dinâmica, resultado de construções histórico-sociais: “Um olhar ligeiro 

pelas Constituições do Brasil vai revelar facilmente que todos, sem exceção, todos 

os textos constitucionais ajustavam-se ao reconhecimento de que princípio é uma 

espécie de norma. Sim, já a Constituição do Império, 1824, incorporava redações 

adequadas à extração (re)construtiva de normas-princípio (art. 179, e.g.).” 

A teorização principiológica de Dworkin advém de seu debate com Herbert 

Hart que, nas palavras de Dworkin, “é um filósofo moral (que) possui um instinto 

para problemas de princípio e uma lucidez maravilhosa para expô-los”104. Hart 

propunha uma reformulação do positivismo jurídico anglo-saxão e encarava o direito 

como sendo um fenômeno linguístico. Para Hart, a linguagem jurídica (linguagem 

das regras) permite uma zona de ambiguidade (“zona de penumbra”), através da 

qual não haveria um padrão linguístico predeterminado, ou seja, quem decidiria 

acerca da incidência da norma seria o julgador (juiz), através do poder discricionário.  

Sobre o tema, Lenio Luiz Streck105 discorre que Dworkin objetivou arquitetar 

uma teoria jurídica antidiscricionária. A descrição feita por Hart, segundo Dworkin, 

era incompleta, porquanto analisava apenas, e tão somente, as regras, ignorando os 

princípios, cujo caráter também é vinculante e deontológico (relativo à ciência dos 

deveres morais). Sendo assim, em se tratando dos casos duvidosos encontrados 

dentro dessa “zona de penumbra”, não estaria o juiz livre para decidir, estando 

obrigado a decidir em conformidade ao princípio aplicável à situação.  

Dworkin entende os princípios como instituições recheadas de moralidade, 

correlacionando o direito ao campo ligado à filosofia política e à filosofia moral. 

Segundo o autor, a distinção entre regras e princípios é essencial e de natureza 

lógica. Daí a afirmação de que as regras seriam aplicadas na lógica do “tudo ou 

nada”, ao passo que os princípios devem ser analisados sob a perspectiva de uma 

 

103 OLIVEIRA, ibidem.  
 
104 DWORKIN, 2002. p. 12. 
 
105 STRECK, Lenio Luiz. “Porque a discricionariedade é um grave problema para Dworkin e não o é 
para Alexy”. Revista Direito e Práxis. Vol. 4, n. 7, 2013, p. 343-367.   
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“dimensão de peso” ou de importância.  A aplicação das regras se dá através de 

uma lógica binária simples (validade vs invalidade), não havendo que se falar em 

“meio termo”. Já os princípios, por sua vez, não respondem a essa regra binária, 

uma vez que em determinado caso, por mais que se verifique a não incidência de 

certo princípio para solucionar a questão, ele não deixará de ser válido.  

Assim sendo, segundo Dworkin, em havendo uma preponderância de um 

princípio no caso concreto, não há que se falar em afastamento dos demais, mas 

sim que a análise principiológica somente poderia levar àquela aplicação específica, 

não existindo, portanto, colisão entre princípios (ao contrário das regras). Toda 

interpretação/decisão está intrinsecamente ligada à ideia de “fit” (dimensão do 

ajustamento) que, para o autor, seria traduzida como sendo um “ajuste” 

correlacionado à justificação, ou seja, trazendo a ideia de melhor interpretação para 

o caso concreto.  

Dworkin também defende não ser possível determinar uma abrangência 

principiológica prévia, posto que não existe a possibilidade de ajuste e justificação, 

sendo que tal possibilidade só se dá no campo da situação concreta, ou seja, sem 

fato não há que se falar em interpretação jurídica.  

Nesse sentido, pontua Dworkin106 acerca de uma terceira categoria, a das 

políticas. O autor define política como sendo um modelo cujo objetivo é, 

basicamente, alcançar benesses a título econômico, político ou social dentro de uma 

sociedade. Ao contrário dos princípios, que não terão estes como objetivos 

essenciais. Princípio, para Dworkin, é um padrão que deve ser observado por ser, 

em essência, “uma exigência de justiça ou equidade, ou alguma outra dimensão da 

moralidade”. Ou seja, Dworkin rechaça a ideia de que princípios podem ser 

equiparados à política, uma vez que possuem dimensão superior de peso e 

importância.  

Sabe-se que a partir da Constituição Federal de 1988, o Brasil passou por um 

processo de revitalização do discurso dos direitos fundamentais, oportunidade em 

que deixou de possuir um caráter procedimental e passou a ser uma referência de 

justiça, trazendo em seu corpo princípios e direitos que vinculam não apenas o 

Estado, como também a sociedade como um todo. Nesse sentido, a qualificação de 

um direito como sendo fundamental implica em dizer que tal direito, por ser 

 

106 DWORKIN, 2002. p. 35 e ss. 
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considerado mais importante em certa perspectiva, passou a ter caráter de cláusula 

constitucional sensível que se submete a um regime jurídico especial de restrição. 

Dworkin, nesse sentido, propõe que os direitos fundamentais funcionam ao mesmo 

tempo como “trunfos contra a maioria” e como pressupostos à condição de 

democracia.  

Tais direitos atuam como limites da democracia, uma vez que não é possível 

que se tome democraticamente uma decisão contra a própria democracia ou contra 

os direitos tidos como fundamentais. Logo, pode-se dizer que os direitos 

fundamentais retiram determinadas matérias do campo deliberativo, não podendo 

que, sobre elas, a vontade da maioria se sobressaia. Se direitos individuais existem 

para, principalmente, garantir proteção aos cidadãos de intervenções abusivas por 

parte do Estado, reprimir tais direitos implica em verdadeiro ataque às liberdades e 

garantias fundamentais, uma vez que colocam o cidadão à mercê do controle 

estatal. Conforme dito anteriormente, o direito à liberdade de expressão, uma vez 

que dotado de caráter principiológico, pode ensejar a colisão com outros direitos de 

mesmo caráter. No entanto, a partir do momento em que essa colisão se dá em 

virtude de metas coletivas, as quais, segundo Ronald Dworkin, são dotadas de 

caráter político, surge um perigoso embate. 

Contextualizando o conceito de “meta coletiva” em termos de sociedade 

contemporânea, ela diz respeito a, por exemplo, políticas de repressão de fala 

pautadas em bandeiras políticas. Conforme será abordado à frente, tanto a extrema 

esquerda quanto a extrema direita possuem grupos de indivíduos que, apesar de 

figurarem em polos políticos opostos, compartilham ideais dotados de essência 

semelhante (pensamento radical).  

Uma vez que as teorias políticas se alternam com o passar do tempo, elas 

podem ser qualificadas como inconstantes. Para Dworkin, dependendo do juízo de 

uma determinada forma de governo vigente, dependendo do contexto em que 

estiver inserida, a ideia de “direito” torna-se ambígua.   

Seguindo essa linha de raciocínio, a noção dworkiniana de “direito no 

sentido forte” é muito importante em se tratando dos direitos individuais cuja função 

é a proteção do indivíduo contra a interferência estatal ilegítima. Atribuir a alguém 

um direito garante ao indivíduo liberdade de exercê-lo, mesmo que não seja o mais 

certo a ser feito. Para Dworkin, um indivíduo deve possuir a liberdade de praticar 

uma conduta imoral, se assim o desejar. Sob esse viés, um direito não pode ser 
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suprimido em razão de demandas coletivas baseadas em pautas políticas, as quais 

são traçadas por metas coletivas. Ações podem ser restringidas em busca do bem-

estar da coletividade, mas direitos não. O autor traz o seguinte exemplo107:  

 

Suponhamos, por exemplo, que um homem diga que reconhece o direito à 
liberdade de expressão, mas acrescente que tal liberdade deve ficar em 
segundo plano [yield] sempre que seu exercício possa ser inconveniente 
para o público. Ele quer dizer, imagino, que reconhece a meta amplamente 
disseminada do bem-estar coletivo, mas reconhece a distribuição da 
liberdade de expressão apenas nos termos recomendados por essa meta 
coletiva para circunstâncias específicas. Sua posição política é exaurida 
pela meta coletiva; o direito putativo nada acrescenta e não há nenhuma 
razão para reconhecê-lo como um direito. 

 

Nesse sentido, ao suprimir a liberdade de expressão de um indivíduo em 

razão de seu discurso ter o condão de interferir no bem-estar coletivo, um direito “no 

sentido forte" tornou-se diretamente vinculado a uma meta coletiva, podendo-se 

dizer que um princípio “perdeu” para a política. Em se tratando da liberdade de 

expressão, Dworkin108 argumenta que atribuir tal direito a um indivíduo deveria, por 

correlação lógica, impedir ações estatais pautadas em metas coletivas que tenham 

por objetivo suprimir esse direito. É preciso uma justificativa mais elaborada, caso 

contrário, os direitos que protegem o indivíduo contra ações do Estado estariam 

comprometidos, pois tal supressão se daria em virtude de um apelo da maioria em 

uma democracia. E um direito cuja uma de suas características é proteger o 

indivíduo contra ações do governo deveria garantir a liberdade de ação 

independentemente do juízo de valores da maioria. 

O autor afirma que subordinar o direito à liberdade de expressão de modo 

que seu exercício só seja legal caso esteja em consonância com aquilo que a 

maioria entende como certo, é o mesmo que aniquilar tal direito109. O direito à livre 

expressão não pode ser defendido mediante a condição de agradar ou não a 

coletividade, caso contrário, perde sua essência. Essa ideia defendida por Dworkin 

considera o direito à liberdade de expressão como um direito individual; e direitos 

 

107 DWORKIN, 2002, p. 145. 
 
108 DWORKIN, ibidem, p. 194. 
 
109 DWORKIN, ibidem, p. 297.  
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individuais serão sempre direitos “no sentido forte”. Não que a maioria não possua 

direitos, cada membro possui direitos, porém ela enquanto conjunto não. O “direito 

da maioria”, para o autor, caracteriza uma situação de falso conflito entre direitos.  

Em se tratando da Constituição estadunidense, Dworkin afirma que ela 

garante um rol de direitos individuais jurídicos em sua Primeira Emenda110, assim 

como a legislação infraconstitucional também o faz, todavia, o fato de a Suprema 

Corte norte-americana ser dotada de poder para declarar a nulidade de uma lei do 

Congresso contribuiu para que muitos doutrinadores e juristas dessem como certa a 

proteção absoluta de direitos morais e individuais. Ocorre que o fato da Carta Maior 

estadunidense fundir questões morais e jurídicas faz surgir a seguinte problemática: 

a validade de uma lei passa a depender da resposta de problemas morais 

complexos.  

Dworkin problematiza ao traçar questionamentos sobre situações em que, 

por exemplo, um grupo minoritário reivindica direitos morais negados pelo Direito, 

como no caso de um grupo de indivíduos solicitar o direito de administrar o seu 

sistema escolar111, questão que na opinião dos juristas não é protegida pela 

Constituição Americana. Nesse sentido, o autor afirma que apesar do sistema 

constitucional delinear contornos sobre a proteção de direitos morais contra o 

Estado, ele está muito distante de efetivamente garantir tais direitos, ou ainda 

delimitar quais seriam esses direitos. Daí surge à ideia dworkiniana de direitos 

controversos, uma vez que a noção de direitos em sentido forte se contrapõe às 

considerações de benefício coletivo. Nesse sentido, ele delineia dois modelos:  

 

O primeiro recomenda que se busque o equilíbrio (striking a balance) entre 
os direitos do indivíduo e as exigências da sociedade como um todo. Se o 
Governo infringir um direito moral (por exemplo; ao definir o direito à 
liberdade de expressão de forma mais restrita do que o exigido pela justiça), 
terá cometido um erro contra o indivíduo. Por outro lado, se o governo inflar 
um direito (definindo-o mais amplamente do que o exigido pela justiça), 

 

110 "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free 
exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people 
peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances." Tradução livre: 
"O congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião, ou proibir o 
seu livre exercício; ou restringindo a liberdade de expressão, ou da imprensa; ou o direito das 
pessoas de se reunirem pacificamente, e de fazerem pedidos ao governo para que sejam feitas 
reparações de queixas". 
 
111 DWORKIN, ibidem, p. 285. 
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estará privando a sociedade de algum benefício geral, como o da segurança 
nas ruas, pois não há razão para negar-lhes isso. Assim, um engano em 
uma direção é tão sério quanto um engano em outra. O governo deve 
buscar o meio-termo: equilibrar (to balance) os direitos gerais e pessoais, 
concedendo a cada um o que lhe é devido.112 
 

Em artigo intitulado “Levando os Direitos a Sério”, datado de 1970, Dworkin 

traz à baila a seguinte questão: “Se uma pessoa tem o direito de fazer o que sua 

consciência lhe ordena, como justificar que o Estado a desencoraje de agir assim? O 

Estado não estaria sendo iníquo ao proibir e punir aquilo que as pessoas têm o 

direito de fazer?”. Pois como justificar o fato de, por exemplo, o direito à liberdade de 

expressão ser considerado um direito fundamental individual e, ao mesmo tempo, 

por convicções morais e políticas estatais vedar o comportamento livre e espontâneo 

dos indivíduos? Essa é uma questão de princípio, posto que dois pesos são dados à 

mesma matéria.  

Direitos no sentido forte são, portanto, direitos que garantem ao indivíduo 

poder agir de acordo com a sua consciência e vontade e, para Dworkin, não podem 

ser minados por razões políticas ou de qualquer natureza. Segundo o autor, tanto 

liberais quanto conservadores muitas vezes chegam ao consenso de que, às vezes, 

um indivíduo não comete um erro ao violar a norma, se assim sua consciência 

mandar. A divergência, nesse caso e envolvendo essas duas vertentes políticas se 

dá na forma que o Estado deverá reagir. E em se tratando de direitos no sentido 

forte, alguns questionamentos chamam a atenção do autor como, por exemplo, se 

existe alguma situação que justifique a violação de uma norma por um indivíduo. 

Especificamente no que diz respeito à liberdade de expressão, Dworkin enfatiza que 

este direito condiciona (ou ao menos deveria condicionar) o Estado a não adentrar 

nessa esfera tão individual.  

Evidente que a questão da liberdade de expressão é importante, uma vez 

que tal direito está inserido no rol dos direitos individuais contra o Estado. E para o 

autor, são esses direitos que justificam a desobediência civil, uma vez que qualquer 

invasão na esfera privada e que comprometa direitos tidos como fundamentais está 

maculada pelo erro. Logo, o direito moral à liberdade de expressão garante ao 

cidadão o direito moral de infringir uma norma que o Estado não tenha legitimidade 

para adotar.  

 

112 DWORKIN, ibidem, p. 303. 
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Estas ideias parecem óbvias quando consideramos os direitos contra o 
governo como direitos no sentido forte que descrevi. Se tenho o direito de 
expressar minhas ideias sobre questões políticas, o governo erra ao 
considerar ilegal que eu assim proceda, mesmo que pense que sua ação é 
no interesse geral. Se, além disso, o governo torna o meu ato ilegal, comete 
um novo erro ao acionar a lei contra mim. Meu direito contra o governo 
significa que é um erro da parte do governo impedir-me de falar. O governo 
não pode tornar correta essa obstrução do meu direito simplesmente com 
base na primeira dessas considerações.113 
 

Dworkin prossegue descrevendo que, na visão de muitos conservadores, 

existem justificativas que embasam a ação estatal que almeja restringir certos 

direitos; no caso da liberdade de expressão, as leis sobre difamação são um bom 

exemplo. Tais leis limitam o direito individual de se dizer aquilo que se pensa, logo, 

sua justificativa reside no fato de que é válida à medida que busque proteger o 

direito do outro de não ter sua reputação maculada em razão de afirmação alheia. 

Esse cenário demonstra claramente o conflito de direitos individuais. Para esses 

defensores, o Estado não estaria diminuindo o valor dos direitos em sentido forte. 

Mas esse não é o entendimento do autor. Neste caso, Dworkin afirma que o Estado, 

“ao apelar para o direito de uma maioria democrática de fazer valer sua vontade”, 

colocaria em xeque a existência dos direitos morais que protegem os cidadãos de 

suas ações.  

 

2.3 Discricionariedade, minimalismo judicial e a judicialização do direito 

 

Em artigo intitulado “Porque a discricionariedade é um grave problema para 

Dworkin e não o é para Alexy”, Lênio Streck114 assevera que o Estado Democrático 

de Direito trouxe destaque ao caráter hermenêutico do direito, fato que gerou, de 

certa forma, uma tensão entre os três poderes. De um lado, textos constitucionais 

principiológicos e demandas sociais que exigem do Poder Judiciário soluções para 

concretizar/efetivar direitos e, de outro, o instituto da democracia 

 

113 DWORKIN, ibidem, p. 295. 
 
114 STRECK, Lênio Luiz. “Porque a discricionariedade é um grave problema para Dworkin e não o é 
para Alexy”. In: Revista Direito e Práxis. Vol. 4, n. 7, 2013, p. 344. 
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representativa/indireta115. Segundo Streck, trata-se de um desafio contemporâneo: 

“de construir as condições para evitar que a justiça constitucional (ou o poder dos 

juízes) se sobreponha ao próprio direito.”. 

Sobre o tema, Luís Roberto Barroso116 doutrina: 

 

Constituições são documentos dialéticos e compromissórios, que 
consagram valores e interesses diversos, que eventualmente entram em 
rota de colisão. Essas colisões podem dar-se, em primeiro lugar, entre 
princípios ou interesses constitucionalmente protegidos. (...) Também é 
possível a colisão entre direitos fundamentais, como a liberdade de 
expressão e o direito de privacidade (...) Em todos esses exemplos, à vista 
do princípio da unidade da Constituição, o intérprete não pode escolher 
arbitrariamente um dos lados, já que não há hierarquia entre normas 
constitucionais. De modo que ele precisará demonstrar, 
argumentativamente, à luz dos elementos do caso concreto, mediante 
ponderação e uso da proporcionalidade, que determinada solução realiza 
mais adequadamente a vontade da Constituição naquela situação 
específica.  

 

Streck defende que os princípios não abrem margem à interpretação, pelo 

contrário, fecham-na. O autor traça um comparativo entre Robert Alexy e Ronald 

Dworkin, e pontua que Alexy compreende os princípios como sendo normas que, 

apesar não expressamente previstas em enunciados constitucionais, podem ser 

consideradas como tais, em razão de serem dotadas de caráter aberto, razão pela 

qual abre-se margem para a interpretação do julgador. Por outro lado, Dworkin 

defende que os princípios introduzem ao direito o “fechamento da margem 

interpretativa”, funcionando como uma “blindagem contra relativismos”, afirma Lênio. 

O autor aduz que se tivermos em mente que a discricionariedade é uma 

questão intrínseca à aplicação do direito, estaremos diante de um fato que se 

contrapõe à ideia de democracia. Ele explica: a justiça no Brasil vem apostando e 

utilizando fortemente a teoria argumentativa e, por conseguinte, ponderando 

princípios. Ocorre que, a fim de que o resultado seja realmente válido, é preciso 

respeitar o procedimento de ponderação defendido por Alexy, o que, segundo 

 

 
115 O Brasil adota o modelo denominado de democracia representativa ou indireta, conforme impõe o 
artigo 1º, parágrafo único, da Constituição Federal: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.”.  
 
116 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição 
sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 6 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 387-388. 
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Streck, tem se visto com pouquíssima frequência no judiciário brasileiro, uma vez 

que poucos intérpretes aplicam corretamente as diretrizes alexyanas da “lei de 

colisão117”.   

Nesse sentido, não basta que haja fundamentação concreta para que a 

ponderação seja legítima, é necessário questionar, também, se o meio utilizado, 

com a intensidade utilizada, é o mais adequado para a finalidade proposta. Ou seja, 

não basta que se tenha uma fundamentação constitucional em um direito de 

terceiro, mas se tal medida está sendo necessária, adequada, se inexiste medida 

mais eficiente para atingir o objetivo, etc. O sopesamento seria, deste modo, a 

atribuição de pesos aos direitos fundamentais colidentes no caso concreto, após 

perpassar pela discussão quanto aos critérios de adequação e necessidade. Acerca 

do tema, prossegue Streck118: 

 

Ou seja – e isso precisa ficar esclarecido - o resultado da ponderação não 
fornece a solução stricto sensu do caso concreto, mas cria uma outra norma 
de direito fundamental (norma atribuída) que possibilitará a realização da 
aplicação subsuntiva de uma regra ao caso. Portanto, há uma dupla via que 
liga a ponderação e norma de direito fundamental atribuída: esta representa 
o resultado da ponderação realizada entre princípios colidentes e, ao 
mesmo tempo, a ponderação oferece o fundamento de validade da norma 
de direito fundamental atribuída. Deste modo, Alexy deixa claro que é o 
respeito ao procedimento da ponderação que outorgará validade à regra 
que irá reger o caso concreto sub judice. 

 

Em se tratando de hard cases, aqueles em que o direito (aparentemente) não 

fornece todos os elementos necessários para a solução da controvérsia, Alexy 

aposta na moral como fonte solucionadora; “a moral prevaleceria para a tomada de 

decisão”, diz Streck, o que, por sua vez, criaria uma compreensão não positivista do 

direito, considerando também argumentos que envolvem conveniência, costumes e 

a ideia de justiça, ou seja, saindo do campo jurídico e adentrando no campo da 

moral.  

 

117 Numa situação de conflito entre princípios fundamentais, é preciso avaliar qual, ao ser aplicado, irá 
ferir com menor agressividade e intensidade o outro.   
 
118 STRECK, ibidem. p. 356. 
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Streck destaca que Alexy tentou traçar novos contornos à fórmula 

Radbruch119, conceituando extrema injustiça a violação direta de direitos humanos 

fundamentais, enfatizando, por consectário lógico, o caráter aberto dos princípios e 

legitimando a utilização de argumentos morais para solucionar conflitos sociais. 

Portanto, para Streck, defender o caráter fechado das regras (apenas admitindo uma 

única interpretação) e exaltar o caráter aberto dos princípios (encarando-os como 

detentores de incontáveis possibilidades), caracteriza-se como sendo um grave 

problema, uma vez  que essa linha de raciocínio implica em uma exaltação do poder 

discricionário dos julgadores o que, por sua vez, fragiliza e rebaixa a democracia 

representativa e a legislação vigente, “por isso, defendo que os princípios não abrem 

a interpretação, e sim, fecham-na”. Conclui o autor: 

 

Dworkin defende que as partes num processo possuem o direito de que a 
solução jurídica para o caso esteja de acordo com o ordenamento 
previamente estabelecido. Este, por sua vez, seria o fundamento para todos 
os casos, fáceis ou difíceis, impedindo tanto a discricionariedade judicial 

como o poder criativo dos juízes, nos termos propostos por Hart. 120 

 

Dworkin defende que o direito deve ser pensado como se fosse um romance 

em cadeia (chain novel), pautado na coerência e na integridade. O direito não seria, 

portanto, um conjunto de precedentes, mas sim um mix de movimentos sociais, 

regras criadas por acordos políticos, princípios comuns que norteiam as práticas dos 

membros de uma sociedade, textos, pareceres, etc. Logo, o objetivo primordial do 

julgador deve ser o desenvolvimento dos melhores argumentos, os quais deverão 

oferecer uma continuidade lógica e coesa a esse “romance em cadeia”, e os 

membros do Poder Judiciário são os verdadeiros responsáveis por cumprir esse 

papel. O juiz deve ser porta-voz deste romance, não sendo seu papel exprimir suas 

 

119 A fórmula Radbruch foi desenvolvida por Gustav Lambert Radbruch (1878-1949), jurista alemão, 
positivista e defensor da separação entre a moral e o direito. Tal fórmula objetivava solucionar o 
embate entre segurança jurídica e justiça: “O conflito entre a justiça e a segurança jurídica pode ser 
resolvido da seguinte maneira: o direito positivo, assegurado por seu estatuto e por seu poder, tem 
prioridade mesmo quando, do ponto de vista do conteúdo, for injusto e não atender a uma finalidade, 
a não ser que a contradição entre a lei positiva e a justiça atinja um grau tão insustentável que a lei, 
como ‘direito incorreto’, deva ceder lugar à justiça”. (Radbruch apud Alexy, Robert. Conceito e 
validade do direito. Tradução Gercélia Batista de Oliveira Mendes. São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2009, p. 34). 
 
120 STRECK, ibidem. p. 358. 
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opiniões pessoais sobre o caso concreto. Sobre o tema, discorre Fábio Perin 

Shecaira121:  

 

Dworkin já comparou o trabalho do juiz ao trabalho de um romancista que 
recebe a incumbência de terminar um romance iniciado por outro autor. O 
romancista pretende escrever o melhor livro possível, é claro, mas ele não 
pode fazer isso se não houver harmonia entre a parte que lhe cabe e a 
parte herdada do primeiro autor. O romancista tem, portanto, de conciliar 
dois anseios que eventualmente conflitam: o anseio de terminar a obra da 
melhor maneira possível; e um segundo anseio de evitar que os esforços 
feitos no afã de realizar o primeiro anseio resultem em uma obra incoerente.  

 

Conforme exaustivamente exposto, a sociedade está inserida num âmbito de 

muita diversidade, o que provoca divergências de pensamentos, atitudes e ideias 

com frequência. Os conflitos que decorrem de tais divergências são rotineiramente 

apresentados ao Estado (poder judiciário) para que este seja o responsável por 

apresentar a melhor solução à controvérsia. Nesse sentido, vale trazer à tona os 

ensinamentos de Cass R. Sunstein122, jurista norte-americano que argumenta que 

em razão desse intenso fluxo de demandas judiciais, as decisões com frequências 

apresentam erros pois, ao invés de ser dado enfoque à análise do caso concreto, os 

julgadores devaneiam sobre questões abstratas e controversas. Sunstein é um 

defensor do minimalismo judicial (uma forma de limitação judicial) pois, por exemplo, 

ao decidir um caso complexo, deixa-se a discussão em aberto acerca do 

posicionamento sobre direitos fundamentais.  

 

121 SHECAIRA, Fabio Perin. “Quando a lei for omissa... Sobre a controvertida noção de princípio geral 
de direito”. 2013. Disponível em: https://revistades.jur.puc-
rio.br/index.php/revistades/article/download/154/140. Acesso em jun. de 2019. 
  
122 SUNSTEIN, Cass R. Beyond Judicial Minimalism. John M. Olin Program in Law and Economics 
Working Paper No. 432, 2008. Disponível em: 
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=12217&context=journal_articles. 
Acesso em mai. de 2019. Tradução livre: “Este último fenômeno sugere uma estratégia geral para 
lidar com algumas das decisões mais difíceis. Na vida cotidiana, podemos tentar agrupar as questões 
fundamentais e decidir que, no entanto, elas são melhor resolvidas, uma abordagem específica faz 
sentido para o próximo mês ou ano. Assim também na lei, política e moralidade. Quando as pessoas 
discordam ou não estão certas sobre uma questão abstrata, é mais importante que a liberdade? A 
punição tem objetivos retributivos? Progredir, movendo-se para um nível de maior particularidade. 
Eles tentam uma descida conceitual. Esse fenômeno tem uma característica especialmente notável: 
ele aloca o silêncio, em certas questões básicas, como um dispositivo para produzir convergência 
apesar da discordância, incerteza, limites de tempo e capacidade e heterogeneidade. Em suma, o 
silêncio pode ser uma força construtiva. Acordos teoricamente incompletos são uma importante fonte 
de constitucionalismo e estabilidade social bem-sucedidos; eles também fornecem uma maneira para 
as pessoas demonstrarem respeito mútuo” 
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Sunstein defende o uso da menor fundamentação possível, de um juízo 

menos ativo em se tratando de questões controvertidas, pois deve ser levado em 

consideração aquilo que ele denomina de “custos da decisão” e “custos do erro”. 

Nesse sentido, afirma que “minimalist judgments might decrease those costs, 

because they reduce the burdens of decisions in particular cases, and because in 

some circumstances, they reduce the number and magnitude of errors as well.123”. 

Certas formas de minimalismo, segundo o autor, promovem os ideais de uma 

democracia, pois transferem para a deliberação democrática questões filosóficas, 

morais e/ou políticas: 

 

This latter phenomenon suggests a general strategy for handling some of 
the most difficult decisions. In ordinary life, we might try to bracket the 
fundamental issues and decide that however they are best resolved, a 
particular approach makes sense for the next month or year. So too in law, 
politics, and morality. When people disagree or are uncertain about an 
abstract issue-is more important than liberty? does he free exist is 
utilitarianism right? does punishment have retributive aims? make progress 
by moving to a level of greater particularity. They attempt a conceptual 
descent. This phenomenon has an especially notable feature: It enlists 
silence, on certain basic questions, as a device for producing convergence 
despite disagreement, uncertainty, limits of time and capacity, and 
heterogeneity. In short, silence can be a constructive force Incompletely 
theorized agreements are an important source of successful 
constitutionalism and social stability; they also provide a way for people to 
demonstrate mutual respect.124 

 

As duas principais características da prática minimalista são estreiteza 

(narrowness) e superficialidade (shallowness). A primeira está relacionada à prática 

de evitar uma teorização muito ampla para casos em que haja controvérsia moral ou 

política, por exemplo. Trata-se de uma fundamentação que engloba apenas o 

necessário. Logo, a ideia de narrowness diz respeito ao campo de incidência de uma 

decisão. Sunstein é muito influenciado pelo pensamento de Edmund Burke (1729-

1797), filósofo conservador irlandês que compreendia o minimalismo judicial como 

sendo um movimento que possui como proposta a retomada do papel do judiciário 

em uma democracia. Segundo Sunstein, Burke foi o teórico de “Incompletely 

Theorized Agreements” (acordos teóricos incompletos), os quais não definem – 

 

123 SUNSTEIN, ibidem.  
 
124 SUNSTEIN, ibidem.  
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tampouco especificam – provisões jurídicas no momento da elaboração, previsão e 

descrição de direitos básicos:  

 

Sometimes these agreements involve abstractions, accepted as such amidst 
severe disagreements on particular cases. We might think of incompletely 
theorized abstractions as hollow, in the sense that they must be filled, and 
have not yet been filled, with some kind of specification. Thus people who 
disagree on whether the Constitution should protect incitement to violence 
and hate speech can accept a general free speech principle, and those who 
disagree about whether the Constitution should protect same-sex 
relationships can accept an abstract antidiscrimination principle. This is an 
important phenomenon in constitutional law and politics; it makes 
constitution-making possible. Constitution-makers can agree on abstractions 
without agreeing on the particular meaning of those abstractions.125 

 

Portanto, assevera Sunstein que uma decisão superficial (shallowness) é 

uma decisão limitada quanto à sua profundidade. Por exemplo, indivíduos que 

concordam acerca de um princípio geral, não necessariamente estarão de acordo 

sobre a influência/incidência de tal princípio em um caso concreto. Deste modo, as 

pessoas podem concordar sobre práticas constitucionais, e até sobre direitos 

constitucionais, enquanto, ao mesmo tempo, possam discordar sobre as teorias 

constitucionais. Como no caso de um grupo de pessoas que é a favor da liberdade 

religiosa, no entanto, as motivações individuais que as levam a serem favoráveis 

não necessariamente são idênticas.  

Sunstein defende que o minimalismo judicial possui o condão de incentivar o 

respeito mútuo entre membros de uma sociedade, ante a demonstração de que é 

possível se chegar a um consenso mesmo quando diante de concepções pessoais 

distintas, o que, por sua vez, reflete maior racionalidade e maturidade por parte dos 

indivíduos:  

 

In law, minimalism plays an exceedingly important role. Some judges favor 
shallow rulings. Such rulings attempt to produce rationales and outcomes on 

 

125  SUNSTEIN, ibidem. Tradução livre: “Às vezes, esses acordos envolvem abstrações, aceitas como 
tais em meio a desacordos em casos particulares. Podemos pensar em abstrações teoricamente 
incompletas como superficiais, no sentido de que elas devem ser preenchidas, e ainda não foram, 
com algum tipo de especificação. Assim, pessoas que discordam se a Constituição deve proteger a 
incitação à violência e ao ódio fala podem aceitar um princípio geral de livre expressão, e aqueles que 
discordam se a Constituição deve proteger relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo podem 
aceitar um princípio abstrato de antidiscriminação. Este é um importante fenômeno no direito 
constitucional e na política; torna a Constituição possível. Os criadores da Constituição podem chegar 
a um acordo sem concordar com o significado dessas abstrações.” 
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which diverse people can agree, notwithstanding their disagreement on 
fundamental issues. For example, there are vigorous disputes about the 
underlying purpose of the free speech guarantee: Should the guarantee be 
seen as protecting democratic self-government, or the marketplace of ideas, 
or individual autonomy? Minimalists hope not to resolve these disputes. 
They seek judgments and rulings that can attract shared support from 
people who are committed to one or another of these foundational 
understandings, or who are unsure about the foundations of the free speech 
principle.126 
 

O abrandamento do grau de abstração tornaria o direito possível, uma vez 

que resultaria no uso construtivo do silêncio: “In short, silence can be a constructive 

force. Incompletely theorized agreements are an important source of successful 

constitutionalism and social stability; they also provide a way for people to 

demonstrate mutual respect.” 127 Por outro lado, o autor afirma que acordos teóricos 

completos tendem a elevar o grau de abstração do debate, tornando este cada vez 

mais abstrato e genérico, favorecendo o surgimento de confusões ou inconsistências 

e revelando as mais diversas facetas de preconceitos entre os membros da 

sociedade.  

Segundo Sunstein, a elevação do nível de abstração estimula o debate 

pautado em convicções individuais acerca de temas que envolvem questões morais, 

e a partir do momento que a atuação judicial passa a ser pautada por convicções 

pessoais dos julgadores, tal fenômeno pode abrir espaço para a intervenção política 

em questões que são exclusivamente de direito. Do mesmo modo, defende que 

quando os acordos são pautados em questões morais, acabam se esgotando em si 

próprios, posto que a dinamicidade da sociedade traz novas roupagens a valores 

anteriormente preestabelecidos, uma vez que os reflexos sociais são instáveis e se 

renovam constantemente. 

 

126 SUNSTEIN, ibidem. Tradução livre: “Na lei, o minimalismo desempenha um papel extremamente 
importante. Alguns juízes preferem proferir decisões superficiais. Tais decisões objetivam produzir 
justificativas e resultados com os quais diversas pessoas podem concordar, apesar de seu desacordo 
sobre questões fundamentais. Por exemplo, há disputas vigorosas sobre o propósito subjacente da 
garantia da liberdade de expressão: a garantia deve ser vista como um mecanismo de proteção do 
governo democrático, do mercado livre de ideias ou da autonomia individual? Minimalistas esperam 
não resolver essas disputas. Eles buscam julgamentos e decisões que podem atrair apoio 
compartilhado de pessoas que estão comprometidas com um ou com outro desses entendimentos 
fundamentais, ou que não têm certeza sobre os fundamentos do princípio da liberdade de 
expressão.” 
 
127 Tradução livre: “Em suma, o silêncio pode ser uma força construtiva. Acordos teóricos incompletos 
são a fonte para se obter um constitucionalismo bem-sucedido e estabilidade social; eles também 
fornecem uma maneira para as pessoas mostrarem respeito mútuo.” 
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Se a democracia é uma realização de valores de convivência entre pessoas, 

como ensina José Afonso da Silva128, o Estado Democrático de Direito caracteriza-

se como sendo uma junção dos princípios do Estado de Direito, marcado por sua 

liberalidade, cujas características eram (a) a submissão ao império da lei, (b) a 

divisão de poderes e (c) o enunciado e garantia dos direitos individuais e suas 

definições diversas; e do Estado Democrático, que tem como diretriz o princípio da 

soberania popular, onde a participação efetiva e operante do povo era imposta.  

Ocorre que se instalou uma espécie de crise do direito na contemporaneidade 

em decorrência do esgotamento de alguns pressupostos do direito clássico, dentre 

os quais é possível mencionar o fato de que em conflitos entre regras e princípios, 

devem prevalecer os princípios, fornecendo aos princípios natureza de fonte 

normativa. Passou-se, portanto, a dar maior relevância à hermenêutica 

constitucional. No entanto, tal situação deu origem ao dito “ativismo judicial” (oposto 

ao minimalismo judicial) que, na visão de muitos juristas, deve ser encarado com 

cautela a fim de evitar conferir poderes excessivos aos julgadores. No Brasil, 

denominou-se tal fase de “neoconstitucionalismo”. O neoconstitucionalismo abriu 

espaço para uma atuação mais criativa dos magistrados; a vastidão de princípios e 

valores que podem colaborar com a resolução de questões delicadas oferece o 

embasamento necessário para uma interpretação além da norma escrita.  

Questões importantes de cunho social, político ou moral, estão sendo 

decididas – em caráter final – pelo Poder Judiciário, e a isso se dá o nome de 

judicialização, como afirma Barroso129. Figura-se como uma transferência de poder 

do Legislativo e Executivo, onde os representantes são eleitos pelo povo, às 

instituições judiciais. Explicita que existem diversos motivos para explicar tal fato, 

sendo eles o reconhecimento da força e independência do Judiciário como elemento 

indispensável para as democracias modernas, como também a descrença nos 

representantes políticos. Barroso ainda menciona uma terceira causa, onde os 

políticos, por diversas vezes, “preferem que o Judiciário seja a instância decisória de 

certas questões polêmicas, em relação às quais existia desacordo moral razoável na 

 

128 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008, p. 112-122. 
 
129 BARROSO, Luís Roberto. Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 360-363.   
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sociedade”, evitando o desgaste na deliberação de temas divisivos, “como uniões 

homoafetivas, interrupção de gestação ou demarcação de terras indígenas”. 

No Brasil, a judicialização emana do modelo de constitucionalização adotado 

e do sistema de controle constitucional vigente, que se configura na mescla das 

matrizes do sistema americano e espanhol. O primeiro impõe que “todo juiz e 

tribunal pode pronunciar a invalidade de uma norma no caso concreto”, enquanto o 

segundo admite “ações diretas ajuizáveis perante a corte constitucional”, que no 

caso brasileiro, é função exercida pelo Supremo Tribunal Federal. 

 Com o advento da Constituição de 1988, surgiu também uma sede por justiça, 

uma vez que através de sua promulgação, o povo brasileiro redescobriu sua 

cidadania e se conscientizou acerca de seus direitos. Com a criação de novos 

direitos, juízes e tribunais “passaram a desempenhar um papel simbólico importante 

no imaginário coletivo”, esclarece Barroso. Ele também explica que a separação 

entre direito e política é considerada como essencial para o bom desenvolvimento 

do Estado Democrático de Direito, sendo que na política a soberania popular vigora, 

enquanto que no direito vigora o primado da lei, “the rule of the law” e do respeito 

aos direitos fundamentais, onde a razão é predominante; sendo o direito um produto 

político, ao passo que a Constituição e as leis “legitimam e limitam o poder 

público”130.  

 Ou seja, quando os órgãos judiciais resolvem conflitos que não sejam de 

cunho particular e que envolvam a validade de atos dos Poderes Estatais, estão 

sobrepondo sua vontade à de agentes públicos que foram eleitos para exercer tais 

cargos. A fim de se proteger da influência política imprópria, o Judiciário se faz valer 

de dois instrumentos, ilustra Barroso131: 

(...) a independência do Judiciário em relação aos órgãos propriamente 
políticos de governo, e a vinculação ao direito, pela qual juízes e tribunais 
têm sua atuação determinada pela Constituição e pelas leis. Órgãos 
judiciais, ensina o conhecimento convencional, não exercem vontade 
própria, mas concretizam a vontade política majoritária manifestada pelo 
constituinte ou pelo legislador. A atividade de interpretar e aplicar normas 
jurídicas é regida por um conjunto de princípios, regras, convenções, 
conceitos e práticas que dão especificidade à ciência do direito ou 
dogmática jurídica. Este, portanto, o discurso padrão: juízes são 

 

130 BARROSO, ibidem, p. 372. 
 
131 BARROSO, ibidem, p. 377. 
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independentes da política e limitam-se a aplicar o direito vigente, de acordo 
com critérios aceitos pela comunidade jurídica.  

 A independência do Judiciário traduz-se, portanto, como sendo uma proteção 

às pressões políticas, possibilitando a interpretação e aplicação da lei tendo por 

base as técnicas e princípios abarcados pela comunidade jurídica. Já a vinculação 

ao direito posto, significa que nenhum agente jurídico irá inventar o direito, lhes 

competindo somente a aplicação das normas que foram positivadas pelo constituinte 

e pelo legislador. “Ainda quando desempenhem uma função criativa do direito para o 

caso concreto, deverão fazê-lo à luz dos valores compartilhados pela comunidade a 

cada tempo”, conclui o autor. 

Lênio Streck132, ao ser indagado se a Suprema Corte, órgão integrante do 

Judiciário, estaria ou não legislando quando decidiu pelo reconhecimento da união 

homoafetiva como entidade familiar133, afirmou que a ação poderia ter sido 

conhecida, porém, julgada improcedente, com a justificativa de que isso é matéria 

para o Legislativo: “isso deveria ocorrer através do Legislativo, como na Espanha e 

em Portugal. Porque no Brasil o Judiciário tem de decidir?”. 

É evidente a polêmica que gira ao redor do ativismo do Judiciário no caso em 

questão. Ao proferir seu voto, o Ministro Ricardo Lewandowski134 afirmou que o texto 

do artigo 226, §3º da Constituição Federal não é inconstitucional, uma vez que a 

Assembleia Constituinte foi clara ao expressar “com todas as letras, que a união 

estável só pode ocorrer entre o homem e a mulher”. Ao analisar os debates 

ocorridos na Assembleia Constituinte em 1987-1988, entendeu que o legislador ao 

remeter a definição da união estável como aquela entre homem e mulher (artigo 

1.723 do Código Civil e artigo 1º da Lei 9.278/1996), o fez consagrando a vontade da 

 

132 STRECK, Lenio Luiz. “Decisão do STF sobre união homoafetiva: Lenio Streck e Juiz de 
SP divergem”. 2011. Disponível em: http://blogdotarso.com/2011/05/08/decisao-do-stf-sobre-uniao-
homoafetiva-lenio-streck-e-juiz-de-sp-divergem/. Acesso em jun. de 2019.  
 
133 O Supremo Tribunal Federal decidiu pela procedência das ações constitucionais da Arguição de 
Preceito Fundamental n.º 132 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4277, tendo sido, então, 
reconhecida a união homoafetiva como entidade familiar, sendo aplicado o mesmo regime atinente à 
união estável heteroafetiva. 
  
134 LEWANDOWSKI, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental 132 Rio de Janeiro. 2011. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633. Acesso em jun. de 2019. 
 



69 
 

população, votando pela impossibilidade de se abrigar a relação entre pessoas do 

mesmo sexo no conceito jurídico de união estável.  

Todavia, a fim de conceituar juridicamente a relação estável entre pessoas do 

mesmo gênero, alegou a necessidade em abrir mão da integração analógica. 

Explicou que, diante da ausência de regramento legal específico, o intérprete pode 

fazer uso da técnica da integração, através do emprego da analogia, a fim de 

preencher as lacunas existentes. Concluiu que, apesar do texto constitucional ser 

taxativo, a união homoafetiva pública, continuada e duradoura merece o 

reconhecimento legal como sendo entidade familiar, pois o quadro social atual deve 

ser levado em conta, e tais relações não merecem mais a clandestinidade jurídica. 

Ressaltou que não está reconhecendo uma “união estável homoafetiva”, mas sim 

uma “união homoafetiva estável”, através do processo de integração analógica. 

O caso acima narrado figura como bom exemplo da problemática 

contemporânea sobre a atuação do judiciário brasileiro e do poder discricionário dos 

juízes. No caso em apreço, apesar de o legislador não ter instituído um dispositivo 

inconstitucional, este se tornou ultrapassado com a evolução da sociedade e com o 

decurso temporal, trazendo à tona uma espécie de inconstitucionalidade por 

omissão do Poder Legislativo em não o alterar através de Emenda Constitucional, 

fato que abriu espaço para a atuação da Suprema Corte como uma espécie de 

legislador positivo, ante a ausência de manifestação do legislativo. 

O ex-ministro Joaquim Barbosa135, no mesmo julgamento, enfatizou haver um 

descompasso entre o mundo dos fatos e o universo jurídico, e aduziu que o direito 

não foi capaz de acompanhar as demandas de estrutura social, não apenas no 

Brasil, mas numa escala global. Nesse sentido, afirmou que é nesse papel que se 

torna relevante o papel das Cortes Constitucionais, como traz o pensador israelense 

Aaron Barak; Barbosa discorre que para o israelense as Cortes têm de fazer a ponte 

entre o mundo do direito e a sociedade, em razão daquilo que ele qualifica como 

“bridging the gap between law and society”. 

Aharon Barak136, professor de direito na Universidade Hebraica de Jerusalém, 

Escola de Direito de Yale, dentre outras, e ex-presidente da Suprema Corte de Israel 

 

135 BARBOSA, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ibidem. 
 
136 BARAK, Aharon. The Judge in a Democracy. New Jersey: Princeton University Press, 2006, p. 3-
19. Disponível em: http://assets.press.princeton.edu/chapters/s8145.pdf. Acesso em jun. de 2019. 
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(1995-2006), argumenta que as relações interpessoais são reguladas pela lei, sendo 

o papel do juiz compreender o propósito do direito na sociedade a fim de aplicar a lei 

a fim de que esta atinja seu propósito. Entretanto, prossegue dizendo que a lei que 

rege uma sociedade é um organismo vivo, baseada em uma realidade social que 

está em constante mutação, sendo esta, às vezes, uma mutação drástica e 

facilmente identificável, ou gradativa e mais discreta: 

These changes in the law, caused by changes in society, are sometimes 
appropriate and sufficient. The legal norm is flexible enough to reflect the 
change in reality naturally, without the need to change the norm and without 
creating a rift between law and reality. For example, the legal prohibition 
against possessing weapons works well, without the need for change, 
whether the weapon is an antique pistol or a sophisticated missile. Often, 
however, the legal norm is not flexible enough, and it fails to adapt to the 
new reality. A gap has formed between law and society. (…) The life of law 
is not just logic or experience. The life of law is renewal based on experience 
and logic, which adapt law to the new social reality. Indeed, there are always 
changes in law, caused by changes in society. The history of law is also the 
history of adapting law to life’s changing needs. The legislative branch bears 
the primary role in making conscious changes in the law. It has the power to 
change the legislation that it itself created. It has the power to create new 
legal tools that can encompass the new social reality and even determine its 
nature and character. In the field of legislation, the legislature is the senior 
partner. The role of the judge is secondary and limited. 137  

Barak, enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal Israelense, defendia 

uma abordagem mais ativista do judiciário: “if a statute is a tool for realizing a social 

objective, then interpretation of the statute must be done in a way that realizes this 

social objective”138. Mas Barak pondera que, apesar do juiz ser a ponte entre a lei e 

a vida e possuir o dever legal de não ignorar esse papel, a sociedade não pode 

 

 
137 BARAK, ibidem. Tradução livre: “Essas mudanças na lei, causadas por mudanças na sociedade, 
são às vezes apropriadas e suficientes. A norma legal é flexível o suficiente para refletir a mudança 
na realidade naturalmente, sem a necessidade de mudar norma e sem criar um racha entre a lei e a 
realidade. Por exemplo, a proibição legal de possuir armas funciona bem, sem a necessidade de 
mudança, se a arma é uma pistola antiga ou um míssil sofisticado. Muitas vezes, no entanto, a norma 
jurídica não é suficientemente flexível e não se adapta à nova realidade. Uma lacuna foi formada 
entre direito e sociedade. (...) A vida da lei não é apenas lógica ou experiência. A vida da lei é a 
renovação baseada na experiência e na lógica, que adaptam a lei à nova realidade social. De fato, 
sempre há mudanças na lei, causadas por mudanças na sociedade. A história do direito é também a 
história da adaptação da lei às necessidades em mudança da vida. O ramo legislativo tem o papel 
principal em fazer mudanças conscientes na lei. Tem o poder de mudar a legislação que ela mesma 
criou. Tem o poder de criar novas ferramentas que podem abranger a nova realidade social e até 
mesmo determinar natureza e caráter. No campo da legislação, a legislatura é o sócio sênior. O papel 
do juiz é secundário e limitado.” 
 
138 BARAK, ibidem. Tradução livre: “Se um estatuto é uma ferramenta para realizar um objetivo social, 
então a interpretação do estatuto deve ser feita de uma maneira que realize esse objetivo social.” 
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nutrir expectativas irreais sobre essa atuação, uma vez que existem limitações – 

substantivas e procedimentais – que devem ser respeitadas, pois o juiz deve 

transitar entre os fatos sociais acatando os enquadramentos vigentes no 

ordenamento jurídico: “But at the same time, neither should we accept the claim that 

the judge is all-powerful and that his will alone determines the existence or 

nonexistence of the change. Reality is infinitely more complex.139“ 

Robert C. Post e Reva B. Siegel140, ambos professores de direito em Yale, 

discorrem que o temor de que um judiciário mais assertivo pudesse desencadear um 

ambiente de retrocesso, dificultando a efetivação de valores progressistas, 

desencadeou um sentimento de confiança na atuação mais “ativista” dos tribunais 

entre os membros da sociedade. No entanto, alguns progressistas, seguindo o 

chamado “constitucionalismo popular”, argumentavam que a Constituição deveria 

ser afastada dos tribunais e restituída ao povo, enquanto outros enfatizaram a 

necessidade urgente de cautela e minimalismo judicial. 

Para os autores, muitos progressistas perderam a confiança na “adjudicação 

constitucional”, ou seja, na aplicação pelos juízes das normas constitucionais como 

postas no ordenamento, sem interpretações. Eles temem que esse fenômeno possa 

causar repercussão parecida com a que atribuem a Roe versus Wade141, caso em 

que acreditam ter dado origem à nova direita, em virtude da reação desencadeada 

(backlash) em decorrência do ativismo da Suprema Corte. Atordoados pela 

ferocidade do contra-ataque conservador, os progressistas concluíram que a melhor 

tática seria não tomar nenhuma ação que pudesse provocar ressentimentos 

populistas. Diante desse panorama, Post e Siegel acreditam que “o pêndulo 

balançou longe demais”, ou seja, variou da confiança excessiva dos tribunais ao 

desespero excessivo. Desse modo, os autores propõem o que chamam de 

“democratic constitutionalism” para analisar os entendimentos e práticas pelos quais 

 

 
139  BARAK, ibidem. Tradução livre: “Mas, ao mesmo tempo, tampouco devemos aceitar a alegação 
de que o juiz é todo-poderoso e que apenas sua vontade determina a existência ou a inexistência da 
mudança. A realidade é infinitamente mais complexa.” 
 
140  POST, Robert C. and SIEGEL, Reva B. Roe Rage: Democratic Constitutionalism and Backlash. 
Faculty Scholarship Series. Paper 169. 2007, disponível em: 
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/169. Acesso em jun. de 2019. 
 
141 O caso narrado diz respeito à decisão da Suprema Corte norte-americana que reconheceu o 
direito ao aborto nos Estados Unidos em 1973.  
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os direitos constitucionais foram estabelecidos historicamente no contexto da 

controvérsia cultural. Contrapondo a Teoria do Minimalismo defendida por Sunstein, 

Post e Siegel destacam que o minimalismo enfraqueceria os atributos essenciais da 

prática jurídica, temendo o exercício ordinário da habilidade de desencadear o 

conflito social.  

Como dito anteriormente, para a teoria minimalista, as cortes devem se abster 

de decidir problemas morais complexos. Para o jurista, a complexidade pode resultar 

da falta de informação, de circunstâncias mutáveis ou de incerteza moral 

(legalmente relevante), sendo obrigação do juiz, no exercício de sua profissão, 

considerar quais serão os reflexos de sua decisão, como, por exemplo, se esta 

decisão irá causar ou não o backlash.  

No entanto, os críticos desta teoria argumentam que ela não se sustenta em 

se tratando de direitos fundamentais de minorias estigmatizadas, ao passo que um 

constitucionalismo democrático compreende a divergência nas formas de 

interpretação como sendo condição normal para o desenvolvimento do direito 

constitucional. Post e Siegel defendem que o backlash pode ser compreendido como 

uma das práticas de contestação da norma por meio do qual o público tenta 

influenciar o conteúdo do direito constitucional, sendo um exemplo de sucesso de 

contestação da norma o movimento feminista:  

 

Second-wave feminism offers a rich example of successful norm 
contestation. As late as 1970, it was thought that distinctions based upon 
sex were natural and proper, and the Equal Protection Clause was 
accordingly interpreted to have no particular application to sex 
discrimination." But as women organized to contest traditional 
understandings of gender roles, common sense began to evolve. 
Discrimination based on sex came to seem unreasonable. Because judges 
interpret constitutional text to express their implicit understanding of the 
world, the Court began to read the Fourteenth Amendment to require 
elevated scrutiny for classifications based on sex.32 The Court altered its 
understanding of the Equal Protection Clause even though the Equal Rights 
Amendment ("ERA"), which proposed to use the procedures of Article V to 
amend the Constitution to prohibit discrimination based on sex, was never 
ratified.142 
 

Em sentido contrário à teoria minimalista, Post e Siegel argumentam que, sob 

uma ótima minimalista, o caso Roe vs Wade teria sido decidido de maneira errada, 

uma vez que o direito ao aborto é um tema complexo e controverso entre os 

 

142 POST and SIEGEL, ibidem, p. 382.  



73 
 

membros da sociedade, bem como devido ao fato de ser uma questão que inspira 

naturalmente o conflito, ante seu teor polêmico, não incentivando também o “mutual 

respect” que seria devido. Mas qual seria esse respeito mútuo? Post e Siegel 

aduzem que uma interpretação possível seria de que os tribunais possuem o dever 

de se manterem neutros quando colocados diante de visões conflitantes e 

censuráveis por parte da população. No entanto, se a interpretação de “respeito 

mútuo” significa que os tribunais só devem articular direitos constitucionais que 

expressem valores incontroversos, tal interpretação não seria plausível, uma vez 

que:  

 

Minimalism's appeal to "respect," therefore, seems chiefly to serve as a 
covert judgment about the strength of the relevant constitutional values. For 
a court to refuse to enforce a constitutional right because of the "respect" 
due to those who might be offended seems to be an indirect way of saying 
that the relevant constitutional value is insufficiently important to merit 
judicial protection.237 If this is what the idea of "respect" means in the 
context of minimalism, it appears to be an invitation to do substantive 
constitutional work without engaging in substantive constitutional analysis. 
We do not deny, of course, that avoiding conflict-especially unnecessary 
conflict-may be prudent. It may be proper for judges to anticipate popular 
responses to controversial rulings in order more effectively to fulfill discrete 
constitutional values. But democratic constitutionalism suggests that conflict 
avoidance should not become a master constraint on adjudication, trumping 
a judge's best professional understanding of a constitutional right.143  
 

Frederick Schauer144, jurista americano, traz à tona a seguinte situação, vista 

com frequência nos tribunais que tratam de questões concernentes ao direito de 

família e poder familiar. O comportamento esperado do julgador é que decida de 

acordo com o “melhor interesse da criança”, devendo levar em consideração as 

 

143 POST and SIEGEL, ibidem, p. 427. Tradução livre: “O apelo do minimalismo ao "respeito", 
portanto, parece servir principalmente como um julgamento dissimulado sobre a força dos valores 
constitucionais relevantes. Para um tribunal se recusar a impor um direito constitucional por causa do 
"respeito" devido àqueles que poderiam ser ofendidos parece ser uma maneira indireta de dizer que o 
valor constitucional relevante é insuficientemente importante para merecer proteção judicial. A ideia 
de "respeito" significa no contexto do minimalismo, parece ser um convite para fazer um trabalho 
constitucional substantivo sem se envolver em uma análise constitucional substantiva. Não negamos, 
é claro, que evitar conflitos, especialmente desnecessários, pode ser prudente. Pode ser apropriado 
que os juízes antecipem respostas populares a decisões controversas, a fim de cumprir mais 
efetivamente os valores constitucionais discretos. Mas o constitucionalismo democrático sugere que a 
evitação de conflitos não deve se tornar uma restrição principal à adjudicação, superando a melhor 
compreensão profissional de um juiz sobre um direito constitucional.” 
 
144 SCHAUER, Frederick. Thinking like a lawyer: a new introduction to legal reasoning. Harvard 
University Press. Cambridge, Massachusetts; London, England, 2009, p. 188-189. 
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declarações de testemunhas, os argumentos das partes, o caso concreto, etc., para 

então decidir quem será o detentor da guarda da criança. Ocorre que a expressão 

“melhor interesse da criança” é muito vaga. Logo, como deve proceder um juiz 

quando a lide envolve uma mãe que possui capacidade financeira para prover uma 

educação de qualidade, moradia, lazer e cultura e um pai, que não possui uma boa 

condição financeira, mas possui um vínculo afetivo e de confiança com a criança, 

que a mãe não possui? Segundo Schauer, alguns julgadores iriam preferir que a 

guarda ficasse com a mãe, enquanto outros com o pai, todavia, nenhuma dessas 

decisões seria legalmente incorreta. Nesse sentido, prossegue o autor: 

 

People might criticize one or the other decisions for being morally wrong, 
psychologically ignorant, or based on erroneous factual premises, and so it 
would not be correct to say that the two decisions are equally right. But it 
would be correct to say that the two decisions are equally legally right, and 
thus that either decision would, in the ordinary course of things, be upheld 
on appeal. By contrast, if instead of the “best interests of the child” standard 
there existed a rule stating that custody was always to go to the wealthier 
parent, then the judge would no longer have the discretion to award custody 
to the less wealthy but more caring parent, and we would expect that a 
decision to do so would be overturned on appeal as outside of the judge’s 
discretion.145 
  

A afirmação “legalmente correta” se dá em razão da vagueza presente na 

expressão “melhor interesse da criança”. Ao contrário das regras, que segundo o 

autor possuem um caráter mandamental de precisão absoluta (por exemplo, a 

expressão “dirija com cuidado” é muito vaga em seu conteúdo, ao passo que “limite 

de velocidade 60km/h” claramente é uma regra, eis que dotada de precisão), os 

standards146, por sua vez, são vagos e imprecisos, razão pela qual abrem margem à 

 

145 SCHAUER, ibidem, p. 191. Tradução livre: “As pessoas podem criticar uma ou outra decisão por 
ser moralmente errada, psicologicamente ignorante ou baseada em premissas factuais errôneas, e 
ainda assim não seria correto dizer que as duas decisões são igualmente corretas. Mas seria correto 
dizer que as duas decisões são igualmente legalmente corretas e, portanto, que qualquer decisão, no 
curso normal das coisas, seria mantida em recurso. Por outro lado, se em vez do standard de "melhor 
interesse da criança" existisse uma regra declarando que a custódia sempre deveria ir para o parente 
mais rico, então o juiz não teria mais o poder de conceder a custódia aos menos ricos mas mais 
cuidadosos, e seria de se esperar que uma decisão nesse sentido seria anulada em recurso em 
razão de o juiz tê-la tomado ultrapassando os limites da discricionariedade”.  
 
146 Fábio Perin Shecaira esclarece: “Juristas norte-americanos às vezes formulam a distinção que eu 
tenho em mente (regras x princípios) em termos de regras e ‘standards’” in: “Quando a lei for 
omissa... Sobre a controvertida noção de princípio geral de direito”. Disponível em: 
https://revistades.jur.puc-rio.br/index.php/revistades/article/download/154/140. Acesso em jun. de 
2019.  
 



75 
 

interpretação. Schauer aduz que quando um mandamento é expresso em termos 

amplos e vagos, ele irá conceder maior discricionariedade, razão pela qual dará 

poderes não apenas àqueles, como agentes públicos, encarregados de fazer 

cumprir a diretiva, mas também aos juízes, cuja tarefa é interpretá-la e aplicá-la ao 

caso concreto. O autor destaca que quando um tribunal estabelece algo como regra 

(highly precise), está determinando no presente como deverá ser decidido um caso 

no futuro, desfavorecendo uma abordagem mais flexível para os problemas de 

amanhã.  

Em se tratando do ordenamento jurídico brasileiro, o artigo 4º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) determina que “quando a lei for 

omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 

gerais de direito”. Vale destacar que está em vigor, desde abril de 2018, a Lei nº. 

13.655, que incluiu na LINDB disposições sobre segurança jurídica e eficiência na 

criação e na aplicação do direito público, sendo que o parágrafo único do artigo 24 

(incluído por essa nova lei) determina: 

 

Art. 24.  A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, 
quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa 
cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações 
gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de 
orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. 
Parágrafo único.  Consideram-se orientações gerais as interpretações e 
especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em 
jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por 
prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. 147 
 

Fabio Perin Shecaira148, em artigo intitulado “Quando a lei for omissa... Sobre 

a controvertida noção de princípio geral de direito”, cuja intenção foi propor uma 

interpretação do termo “princípios gerais de direito” previsto no artigo 4º da LINDB, 

afirma que inexiste um consenso no ordenamento jurídico brasileiro quanto ao seu 

significado. Ao analisar o referido texto legal, equipara o termo à analogia e aos 

 

147 BRASIL. Lei nº. 13.655 de 25 de abril de 2018. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1. Acesso em jun. de 
2019.  
 
148 SHECAIRA, Fabio Perin. “Quando a lei for omissa... Sobre a controvertida noção de princípio geral 
de direito”. Disponível em: https://revistades.jur.puc-
rio.br/index.php/revistades/article/download/154/140. Acesso em jun. de 2019.  
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costumes que, segundo ele, são mecanismos oficialmente reconhecidos de 

integração do direito.  

Shecaira aduz que, em se tratando da jurisprudência especificamente, esta 

não consta(va)149 no texto legal, fato que não impedia que também figurasse, na 

prática judicial, como um mecanismo de integração. Destaca também que tais 

mecanismos são frequentemente utilizados para suprir “lacunas150” ou “omissões”, 

no entanto, defende que o juiz, ao utilizar-se de tais mecanismos, não pode atuar 

pautado em suas convicções pessoais, tampouco atuar como legislador positivo. 

Nesse sentido, Shecaira questiona: 

 

Mas como pode o juiz evitar invadir o terreno de atuação do legislador 
quando trata como omisso um texto legal cujo sentido literal é claro e – o 
que é ainda mais grave – decide a questão contrariamente ao sentido literal 
do texto? Não nego que o juiz às vezes deva (por razões morais) corrigir os 
erros do legislador; mas é desonesto o juiz que o faz sob o pretexto de 
integrar uma lei omissa. Os mecanismos em questão são usados para 
integrar o direito (...) a LINDB fala em omissão “da lei”, não em omissão “do 
direito”. Os termos não são sinônimos, nem coextensivos. (...) Não está 
implícito nessa advertência um endosso de qualquer forma de 
jusnaturalismo: não quero dizer que, além da lei, há direito natural a ser 
considerado. Quero dizer que, além da lei, ainda há direito positivo a ser 
considerado – em particular, direito positivo jurisprudencial e direito positivo 
costumeiro. 151 
 

 O autor assevera que com frequência é feita confusão, quando afirmam que 

juspositivistas igualam direito e legislação, uma vez que apesar de sim, todo direito 

ser criado pelo homem, nem todo direito é criado por este “por meio de legislação”, 

uma vez que a jurisprudência é instituída ao fornecer soluções aos casos concretos, 

razão pela qual considera que tais normas ajudam a cunhar o direito positivo: “o 

absurdo que existe na alegação de que juspositivistas só admitem a lei como fonte 

de direito se manifesta no fato de que o juspositivismo tem uma presença forte no 

 

 
149 Em razão de o artigo ser datado de abril de 2013, ou seja, publicado antes da inclusão do novo 
dispositivo (artigo 24, § único da Lei 4657/42), não havia menção ao termo “jurisprudência”.  
 
150 SHECAIRA, ibidem. Shecaira esclarece que o termo “lacuna” possui dois significados, quais 
sejam: (1) neutro e (2) avaliativo. O primeiro refere-se às situações em que o texto legal não regula 
um tipo de conduta; enquanto o segundo diz respeito às situações em que o texto legal não 
considerou todas as situações fáticas possíveis que poderiam ser abrangidas por uma mesma norma. 
Shecaira informa que neste artigo faz o uso da palavra lacuna em seu sentido neutro.  
 
151 SHECAIRA, ibidem. 
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mundo anglo-americano, onde é quase trivial dizer que precedentes judiciais criam 

direito”, esclarece Fábio152.  

 Nesse sentido, defende que os métodos que objetivam discernir as 

verdadeiras intenções do legislador ao promulgar uma lei com frequência não se 

adaptam à prática jurídica brasileira, em razão de os aplicadores do direito serem 

inexperientes e nada sistemáticos quando analisam o que de fato constitui a 

“principal fonte de evidências sobre intenções legislativas: a saber, os ditos travaux 

préparatoires (registros das deliberações parlamentares que antecedem a 

promulgação de uma lei)”.  

 Ao abordar a LINDB, Fábio ressalta que o faz de maneira fundamentalmente 

textualista (“isto é, livre de defeitos semânticos e embaraços pragmáticos”), e levanta 

suspeita acerca da intenção do legislador ao editar o texto do artigo 4º, bem como 

acerca de quais teriam sido seus verdadeiros objetivos, afirmando que até meados 

de 1940 a LINDB era conhecida como “Lei de Introdução ao Código Civil (LICC)”, 

sem que houvesse alteração no referido artigo com a nova lei.  

 

Está certo que o artigo quarto não foi alterado desde a promulgação da 
LICC. Por outro lado, ele instancia um modelo comum em países da 
tradição romano-germânica, onde se reconhecem costumes, analogias e 
princípios gerais como fontes subsidiárias do direito. Não há porque 
acreditar que os criadores da LINDB tivessem em mente uma noção de 
princípio geral de direito precisa o suficiente para resolver as dúvidas 
levantadas ao longo desse artigo. É mais provável que eles estivessem 
simplesmente reproduzindo uma lista tradicional de fontes cujo sentido 
(paradoxalmente) é motivo de controvérsia histórica na própria cultura 
jurídica que a consagrou. 153 
 

 Shecaira assevera que princípios gerais de direito são, em sua concepção, 

aqueles baseados em normas reconhecidas e aplicadas usualmente pelos juízes, 

ainda que não explicitamente previstas em lei; já os princípios implícitos são aqueles 

utilizados no emprego de analogia, “visto que o seu poder persuasivo, a sua força no 

contexto da argumentação jurídica, não depende de prévia enunciação por 

autoridades legais”. Logo, conclui que uma analogia entre duas normas pode ser 

 

152 SHECAIRA, ibidem. 
 
153 SHECAIRA, ibidem.  
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justificada por qualquer princípio, ao passo que um conjunto extenso de normas só 

pode ser justificado através de princípios gerais de direito.  

 Trazendo à tona os ensinamentos de Schauer, Shecaira segue a mesma linha 

do jurista norte-americano ao afirmar que a distinção entre regras e princípios se dá 

de acordo com o grau de precisão que possuem, sendo que ambas são normas 

gerais que compõe o direito positivo e, por conseguinte, “são discerníveis de acordo 

com métodos tradicionais e relativamente simples de interpretação jurídica”. Quanto 

à analogia, o autor aponta as duas vertentes doutrinárias mais utilizadas: (1) 

analogia legis, que parte de uma norma legal e a aplica a um caso de natureza 

semelhante; e (2) analogia juris que, partindo de um exame principiológico, procura 

encontrar os princípios que são comuns ao caso em apreço.  

 Shecaira cita um caso real, datado de 1977, narrado por Schaeur154: um 

grupo de indivíduos simpatizantes ao nazismo (Nazis) tentou obter permissão para 

se manifestar em um bairro judeu (comunidade de Skokie em Illinois, Estados 

Unidos), habitado por sobreviventes do Holocausto. A justificativa utilizada pelos 

Nazis foi a de que tal manifestação poderia ser equiparada, por analogia, às 

manifestações em prol da expansão de direitos civis, datadas de 1960, uma vez que 

se tratava de “an unpopular group with a small membership seeking to protest 

against the views of the majority155”. O que de início parecia se tratar de uma singela 

questão envolvendo a analogia, resultou em uma profunda discussão sobre 

princípios.  

 Schauer defende a impossibilidade de aplicar a analogia ao caso em questão 

“because of the presence of relevant differences156”. Os argumentos utilizados pelos 

advogados dos Nazis eram pautados nos dizeres da Primeira Emenda157, no 

entanto, em razão do caráter (das manifestações) ser dotado de distinção 

substancial, uma vez que a manifestação nazista dissemina uma mensagem 

discriminatória (inconstitucional, portanto), ao contrário da marcha pelos direitos 

civis, Schauer destaca diferenças relevantes que impedem o uso da analogia. 

 

154 SCHAUER apud SHECAIRA, ibidem. 
 

155 SCHAUER, Frederick. Thinking like a lawyer: a new introduction to legal reasoning. Harvard 
University Press. Cambridge, Massachusetts; London, England, 2009, p. 95. 
 
156 SCHAUER, ibidem. 

 
157 Vide nota de rodapé nº. 110 
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Shecaira afirma que no caso em questão “ocorre (...) a oposição entre dois 

candidatos a princípio: um que permite a manifestação política de minorias 

impopulares e outro que proíbe esse tipo de manifestação em função dos propósitos 

que ela tem ou dos efeitos negativos que é capaz de gerar158”: 

 

Lembre que um dos princípios que poderia resultar da análise do caso da 
marcha dos nazistas dizia que manifestações de minorias impopulares são 
permitidas desde que não sejam discriminatórias. Trata-se de um princípio 
complexo que leva em consideração fatores diferentes – no mínimo, o fator 
“popularidade dos manifestantes” e o fator “objetivo da manifestação”. 
Princípios podem, portanto, refletir a consideração de diversos fatores. 
Exige-se apenas que esses fatores operem, todos, como razões de 
polaridade constante: por exemplo, o fato de os manifestantes fazerem 
parte de uma minoria impopular deve contar sempre a favor da 
permissibilidade da manifestação.  
 

George Marmelstein159 ao analisar o “caso Skokie”, descreveu que a ACLU 

(American Civil Liberties Union) declarou apoio aos Nazis “por entender que a 

liberdade de reunião protegia a todos, inclusive aqueles que manifestavam ideias 

que desagradavam a população. Curiosamente, a ACLU era liderada por David 

Goldeberger, que era um advogado judeu.” Em razão do apoio da ACLU, o caso foi 

levado à Suprema Corte americana que, por 5 votos a 4, decidiu em favor dos 

manifestantes nazistas. A título de curiosidade, veja-se o que diz o site oficial da 

ACLU, em nota intitulada “ACLU History: Taking a stand for free speech in skokie”:  

 

In 1978, the ACLU took a controversial stand for free speech by defending a 
neo-Nazi group that wanted to march through the Chicago suburb of Skokie, 
where many Holocaust survivors lived. The notoriety of the case caused 
some ACLU members to resign, but to many others the case has come to 
represent the ACLU's unwavering commitment to principle. In fact, many of 
the laws the ACLU cited to defend the group's right to free speech and 
assembly were the same laws it had invoked during the Civil Rights era, 
when Southern cities tried to shut down civil rights marches with similar 
claims about the violence and disruption the protests would cause. Although 
the ACLU prevailed in its free speech arguments, the neo-Nazi group never 

 

 
158 SHECAIRA, ibidem. 
 
159 MARMELSTEIN, George. “Passeata nazista em Bairro Judeu? O caso Skokie”. 2009. Disponível 
em: https://direitosfundamentais.net/2009/03/19/passeata-nazista-em-bairro-judeu-o-caso-skokie/. 
Acesso em jun. de 2019. 
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marched through Skokie, instead agreeing to stage a rally at Federal Plaza 
in downtown Chicago.160 
 

 Costa Neto161 afirma que “quanto mais delicada a área de intervenção no 

direito fundamental, tanto mais cuidadoso deverá ser o escrutínio de 

proporcionalidade realizado pelos tribunais”. O autor argumenta que o intérprete 

deve ser neutro, sendo que o valor moral de um comportamento só pode ser alvo de 

julgamento se existirem razões suficientes a justificar eventual limitação do direito. 

Neto também traça uma crítica à teoria dworkiniana, alegando que esta é “muito 

holística”, ou seja, busca a compreensão dos fenômenos de forma muito 

abrangente, figurando quase como missão impossível. Nesse sentido, assevera: 

 

Não devemos presumir que os direitos fundamentais são conceitos nítidos e 
evidentes, que a liberdade de expressão e o direito à privacidade, por 
exemplo, nunca entram em conflito. Como afirmou certa feita o Justice 
David Souter, da Suprema Corte norte-americana: “[o]s termos explícitos da 
Constituição (...) podem criar um conflito de valores aprovados, e os termos 
explícitos da Constituição não resolvem esse conflito quando ele aparece.  
(...) queremos ordem e segurança, e queremos liberdade. E não queremos 
apenas liberdade, mas igualdade também. Esses conjuntos de desejos que 
temos podem entrar em oposição e, quando isso ocorre, o tribunal é forçado 
a escolher entre eles, entre um bem fundamental e outro162.” 

 

2.4 A liberdade de expressão em contraste com os direitos da personalidade 

 

Fábio Carvalho Leite163 aborda a questão do problema da liberdade de 

expressão no Brasil sob uma perspectiva muito interessante: “talvez seja a ideia de 

 

160 MARMELSTEIN, ibidem. Tradução livre: “Em 1978, a ACLU tomou uma posição controversa pela 
liberdade de expressão ao defender um grupo neonazista que queria marchar através do subúrbio de 
Chicago de Skokie, onde muitos sobreviventes do Holocausto viviam. A notoriedade do caso fez com 
que alguns membros da ACLU renunciassem, mas para muitos outros o caso passou a representar o 
comprometimento inabalável da ACLU com o princípio. De fato, muitas das leis que a ACLU citou 
para defender o direito do grupo à liberdade de expressão e reunião eram as mesmas leis que 
invocou durante a era dos Direitos Civis, quando cidades sulistas tentaram fechar marchas de direitos 
civis com reivindicações similares sobre a violência e a violência. perturbação que os protestos 
causariam. Embora a ACLU tenha prevalecido em seus argumentos de liberdade de expressão, o 
grupo neonazista nunca marchou através de Skokie, em vez disso concordou em encenar uma 
manifestação no Federal Plaza, no centro de Chicago.” 
 
161 NETO, ibidem, p. 148. 
 
162 SOUTER, David apud NETO, ibidem, p. 152-153.  
 
163 LEITE, Fábio Carvalho. “Liberdade de expressão e direito à honra: novas diretrizes para um velho 
problema” In: Clèmerson Merlin Clève; Alexandre Freire. (Org.). Direitos fundamentais e jurisdição 
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que não há propriamente um problema a ser resolvido. (...) Em outras palavras, há 

uma garantia de que um discurso não será proibido pelo governo, mas nenhuma 

garantia de que não será condenado pelo Poder Judiciário.” Leite argumenta que o 

problema da restrição do discurso pelo judiciário difere do problema da censura por 

algumas razões, quais sejam: (1) o direito à livre expressão não é absoluto; (2) 

outros direitos são constitucionalmente protegidos, como o direito à honra, à 

intimidade, à imagem, dentre outros; (3) há previsão constitucional ao direito de 

resposta164. E a diferença reside no fato de que a censura (entendida como o ato de 

proibir alguém de se expressar previamente – “censura a priori”) não pode ser 

comparada à condenação em razão daquilo que foi expressado (“restrição judicial a 

posteriori”).  

 Leite destaca que é de suma importância para o debate a compreensão de 

que a restrição judicial pode sim ser equiparada à censura estatal em seus efeitos: 

 

É compreensível a resistência à ideia da restrição prévia – sobretudo no 
Brasil, onde o fim do regime autoritário é recente, contando pouco mais de 
duas décadas. Mas devemos fazer o certo pelas razões certas, ou seja, 
impedir a restrição prévia para trazer a garantia a quem se expressa de que 
seu discurso não será condenado, e não para simplesmente procrastinar 
esse juízo. Do ponto de vista de quem se manifesta (e, indiretamente, para 
a própria democracia) é essencial a segurança jurídica a respeito da licitude 
do conteúdo: ou o discurso está protegido ou não está!165 
 

 A condenação a que se refere corresponde ao direito à indenização, em 

especial a pecuniária. Em pesquisa levantada por Leite, em que foram analisados 57 

acórdãos prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça no período compreendido 

entre 2002 e 2010, sendo que apenas 12 foram favoráveis ao direito à liberdade de 

expressão, enquanto os outros 45 decidiram a favor dos direitos da personalidade, 

“o que revela que a nossa jurisprudência é mais civilista do que constitucionalista”, 

assinala.  

 

constitucional: análise, crítica e contribuições. 1ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, v. , p. 
395-408. 
 
164 “Art. 5º, V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 
dano material, moral ou à imagem”. 
 
165 LEITE, ibidem.  
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 Se cabe ao intérprete decidir se o direito à livre expressão terá ou não 

preferência a outros direitos quando aplicado ao caso concreto, e se for levado em 

consideração que “a honra de alguém só pode ser atingida pela manifestação de 

quem esteja exercendo sua liberdade de expressão”, Fábio conclui (acertadamente) 

que não há que se falar em harmonização de valores nestes casos, pois somente 

um dos direitos é garantido (no caso, os da personalidade). O trecho a seguir é 

merecedor de nota: 

 

A liberdade de expressão pode limitar e ser limitada por outros direitos 
(privacidade, intimidade, direitos da criança e do adolescente, saúde 
pública), enquanto a honra só pode ser limitada pela liberdade de 
expressão. Assim, entender que sempre que a honra de uma pessoa é 
atingida deveria haver condenação ao pagamento de indenização por danos 
morais seria tornar esse direito absoluto, e, na prática, reduzir a importância 
da liberdade de expressão a pouco ou quase nada. Afinal, do ponto de vista 
do ofendido, seria fácil demonstrar que qualquer manifestação contrária à 
sua honra lhe causaria um dano. 
(...) 
Portanto, defender a posição preferencial da liberdade de expressão 
significa reconhecer que esta deve prevalecer, em princípio, apesar de 
eventual dano sofrido por alguém em sua honra. Deve-se reconhecer que 
não é tarefa fácil, sobretudo quando estamos todos sujeitos à empatia, que 
nestes casos parece favorecer mais a vítima do que o autor da expressão. 
Mas os conflitos relevantes no Direito não são fáceis (aliás, fácil parece ser 
a solução a partir de uma suposta harmonização de direitos, aqui tão 
criticada).166  
 

 É preciso analisar a questão da liberdade de expressão com um olhar mais 

crítico e profundo, uma vez que, como pontuado por Leite, limitar o direito à livre 

expressão em detrimento do direito à honra é compreender que o primeiro tem sua 

importância reduzida. Ao contrário do entendimento da Suprema Corte norte-

americana167, a liberdade de expressão no Brasil é nivelada a outros direitos 

fundamentais: “Já o Brasil parece simplesmente ignorar a própria expressão 

“posição preferencial da liberdade de expressão” o que nos afasta do nível deste 

debate em outros países”, conclui. 

 A contribuição de Leite é muito importante para o debate, pois nos traz 

possíveis soluções para este conflito, dentre elas a importância de encarar o direito 

 

166 LEITE, ibidem. 
 
167 O entendimento é de que os direitos previstos na Primeira Emenda são preferenciais aos demais 
quando em situação de colisão.   
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constitucional à resposta como “um grande trunfo para composição”. O autor 

argumenta que tal direito não é concedido pelos magistrados pois, majoritariamente, 

não há pedido autoral neste sentido, o que pode ser justificado pelo costume da 

sociedade brasileira em optar por pedidos indenizatórios, “cujos valores nunca são 

desprezíveis”, complementa. Deste modo, defende que a condenação do ofensor 

deveria, em regra, ser o direito de resposta, ao passo que o direito à indenização 

fosse requerido em caráter de exceção; e completa afirmando que o direito de 

resposta deve ser encarado como sendo a forma mais justa do Estado assegurar o 

direito à honra, uma vez que “é um poderoso inibidor dos “abusos da liberdade de 

expressão”. (...) Afinal, uma resposta pode (dependendo do caso, é claro) gerar um 

considerável descrédito para o ofensor”. Do mesmo modo, o direito de resposta 

impulsiona o debate público, o que lhe confere importante função social, ao passo 

que sanções pecuniárias não têm esse alcance. “Defender a liberdade de expressão 

é aceitar as suas consequências, e é neste ponto que o pensamento jurídico 

brasileiro parece vacilar”, conclui168. 

Não se pode falar de direito à honra sem que sejam traçados alguns 

comentários sobre os direitos da personalidade. Pedro Pais de Vasconcelos169 

entende a personalidade como sendo a qualidade de ser pessoa, “(e) esta qualidade 

tem uma relevância jurídica crucial, todo direito é construído a partir dela e a seu 

propósito170”. O autor ensina que o direito de personalidade pode ser subdividido em 

direito de personalidade objetivo e direito de personalidade subjetivo. Direito objetivo 

é aquele consagrado pelo ordenamento jurídico (regras de dever-ser); enquanto o 

direito subjetivo corresponde a uma faculdade de agir. Segundo Pais, estes direitos 

se relacionam através do diálogo (o qual deve ser aprofundado) entre o bem comum 

(comunidade) e o bem próprio (indivíduo).  

 O autor elenca como direitos de personalidade objetivos “o direito 

internacional sobre direitos humanos, o direito constitucional sobre os direitos 

fundamentais relativos à dignidade humana, o direito penal das pessoal e, ainda, o 

direito civil”. Por outro lado, afirma que os direitos subjetivos correspondem ao direito 

 

168 LEITE, ibidem.  
 
169 VASCONCELOS, ibidem. 
 
170 VASCONCELOS, Pedro Pais. Direito de personalidade. Coimbra: Almedina, 2006, p. 47 e ss. 
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absoluto que cada indivíduo possui de proteger sua dignidade como pessoa: “na 

tutela subjectiva da personalidade, não se trata já de um dever geral de respeito, 

mas antes de um direito pessoal, (...) de exigir o seu respeito”.171  

Roxana C. Brasileiro Borges172 afirma que, por ser um direito da 

personalidade, o direito à privacidade objetiva proteger a esfera individual “contra a 

intromissão, curiosidade e bisbilhotice alheia”, bem como impedir tornar públicas 

informações sigilosas ou que não possuam autorização para serem divulgadas. 

Segundo Borges173, entende-se por privacidade a ideia de segredo, sigilo, não-

publicidade, reserva, de direito de estar só, de estar tranquilo, bem como do direito 

ao esquecimento. É dado ao indivíduo o direito à vida privada, sem interferência de 

terceiros acerca de seus sentimentos, ideias, orientações ou comportamentos 

individuais. Há violação do direito à privacidade quando se verifica uma intromissão 

não consentida, quando à acesso às informações da vida privada ou também 

quando são divulgadas informações sem consentimento ou de maneira ilícita. 

Portanto, defende que a diferença entre intimidade e privacidade se encontra na 

abrangência de ambas, sendo o campo da primeira mais restrito que o da segunda:  

 

Alguns autores identificam o direito à intimidade como diverso do direito à 
privacidade. Afirma-se que, ao garantir a proteção da intimidade de alguém, 
visa-se proteger da intromissão alheia um âmbito ainda mais restrito de sua 
vida do que sua privacidade. Na verdade, a cisão do conceito de vida 
privada em direito à privacidade e direito à intimidade não é, propriamente, 
uma distinção conceitual, mas uma questão de abrangência. Renan Lotufo 
considera, nesse sentido, que ‘o campo da intimidade é mais restrito que o 
da privacidade174. 

 

Ingo Wolfgang Sarlet175 doutrina que o princípio da dignidade da pessoa 

humana vincula todos os órgãos, atividades e funções estatais, devendo sempre ser 

respeitado e protegido. Este princípio não só fixa um dever de respeito como 

 

171 VASCONCELOS, ibidem, p. 53.  
 
172 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de Personalidade e Autonomia Privada. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 163. 
 
173 BORGES, ibidem, p. 165-167. 
 
174 BORGES, ibidem. 
  
175 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 8. ed. Porto Alegre: 2010, p. 126-127. 
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também impõe a realização de condutas que busquem a efetivação e proteção 

máxima da dignidade de todos os indivíduos. A dignidade é um valor espiritual e 

moral inerente à pessoa e expressa a noção de todos serem titulares de direitos 

fundamentais, os quais asseguram a condição de cidadão frente à comunidade: 

 

Parece-nos irrefutável que, na esfera das relações sociais, nos encontramos 
diuturnamente diante de situações nas quais a dignidade de uma 
determinada pessoa (e até mesmo de grupos de indivíduos) esteja sendo 
objeto de violação por parte de terceiros, de tal sorte que sempre se põe o 
problema – teórico e prático – de saber se é possível, com o escopo de 
proteger a dignidade de alguém, afetar a dignidade do ofensor, que, pela 
sua condição humana, é igualmente digno, mas que, ao menos naquela 
circunstância, age de modo indigno e viola a dignidade dos seus 
semelhantes, ainda que tal comportamento não resulte – como já anunciado 
alhures – na perda da dignidade.176 
 

A dignidade da pessoa humana é, portanto, uma qualidade intrínseca e 

distintiva de cada indivíduo e, por isso, é necessária a existência de direitos e 

deveres fundamentais que garantam a cada pessoa a possibilidade de uma vida 

digna. Silva177 doutrina que a honra “é o conjunto de qualidades que caracterizam a 

dignidade da pessoa, o respeito dos concidadãos, o bom nome, a reputação.” Sendo 

um direito fundamental individual o resguarde de tais qualidades. É um direito de 

cada cidadão preservar sua própria dignidade, nem que para isso precise manter em 

segredo qualquer ato contrário a ela.  

O direito à honra nada mais é do que o direito que toda pessoa tem de ser 

respeitada, perante outrem e si mesma, e pode ser subdivida em honra subjetiva e 

objetiva, ensina Sampaio178. A honra subjetiva traduz-se no apreço que o ser 

humano possui por si próprio, enquanto a objetiva materializa-se no interesse 

individual por prestígio, reputação e bom nome. 

 

176  SARLET, ibidem, p. 122 
 
177 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008.  p. 209. 
 
178 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direito à intimidade e à vida privada: uma visão jurídica da 
sexualidade, da família, da comunicação e informações pessoais, da vida e da morte. Belo Horizonte: 
Del Rey, 1998. p. 377. 
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Recanses Siches179 “vê a honra como uma espécie de patrimônio moral da 

pessoa, consistente naquelas condições que esta considera como expressão 

concreta de sua própria estimação, um sentimento de dignidade individual”, 

enfatizando que as condutas injustificadas de terceiros, intencionadas a diminuir ou 

menosprezar essas condições morais caracterizam os ataques dirigidos a esse 

patrimônio, para Siches, “serían aquellos – ilegítimos – ataques que humillasen a la 

persona, que la estorgasen sentir el respeto de sí misma”.  

Luís Roberto Barroso180 aprofunda um pouco mais a questão sobre a 

liberdade: 

 

Duas concepções de liberdade se contrapõem historicamente. No sentido 
aristotélico, ela traduz o poder de autodeterminação, de deliberação sem 
interferências externas. Liberdade, assim, é um ato de decisão e escolha 
entre várias alternativas possíveis. Na concepção oposta, a liberdade não 
é um ato de escolha do indivíduo, mas o produto de um contexto externo a 
ele, seja a natureza ou uma infraestrutura econômica. É preciso que a 
realidade concreta lhe dê condições para ser livre. Modernamente, uma 
terceira concepção tem prevalecido, reunindo elementos de uma e de 
outra. A liberdade, efetivamente, tem um conteúdo nuclear que se situa no 
poder de decisão, de escolha entre diversas possibilidades. Mas tais 
escolhas são condicionadas pelas circunstâncias naturais, psíquicas, 
culturais, econômicas e históricas. Portanto, trata-se de uma capacidade 
que não é apenas subjetiva, mas consiste na possibilidade objetiva de 
decidir. 
 

Barroso181 ainda enaltece que: “As pessoas devem ter o direito de 

desenvolver a sua personalidade e as instituições políticas e jurídicas devem 

promover esse desenvolvimento, e não dificultá-lo”. Garante ainda que certas 

manifestações de liberdade merecem proteção redobrada, isto porque são conexas 

com a mais estreita formação do desenvolvimento da personalidade.  

No que diz respeito à liberdade, Sampaio182 assevera que esta possui um 

duplo sentido filosófico, o de autonomia e de não intromissão, o autor enfatiza que é 

o princípio da dignidade da pessoa humana que “dá o tom da proteção do direito à 

 

179 SICHES apud SAMPAIO, ibidem, p. 378.  
 
180 BARROSO, Luís Roberto. “Diferentes mais iguais”, 2007. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/7810/BC_22e23_Art06.pdf?sequence
=2&isAllowed=y. Acesso em jun. de 2019. 
 
181 BARROSO, ibidem.  
 
182 SAMPAIO, ibidem, p. 209. 
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intimidade e à vida privada”, enaltecendo que o conjunto de situações jurídicas, 

como a inviolabilidade da casa e comunicações e os instrumentos de garantias 

legais, integram o conteúdo destes direitos:  

 

A não intromissão, imaginada como não impedimento, delimita um espaço 
individual de exclusão, em princípio do público e a seguir do social, e 
permite a concretização de um sentido afirmativo da personalidade que faz, 
omite-se, contempla, delicia-se, concomitantemente as suas ações. Não há 
uma relação de sucessão temporal, senão, prima facie, lógica, entre os dois 
sentidos, que, não esqueçamos, são ângulos distintos de mirada da mesma 
liberdade. 

 

Powers183 inicia o quarto capítulo de sua obra citando uma frase 

mundialmente conhecida de George Orwell184: “Se liberdade significa alguma coisa, 

significa o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir.” Powers 

argumenta que as campanhas de silenciamento de fala começam quando alguém se 

sente ofendido, gerando um clima de hipersensibilidade dentro da sociedade, fato 

que abre margem para a censura.  

As sociedades contemporâneas têm sido palco de inúmeras campanhas de 

silenciamento de fala (quase sempre em razão de viés político ou ideológico). 

Kirsten argumenta que se um indivíduo é conta o aborto, por exemplo, 

automaticamente ele será enquadrado como sendo partícipe de uma “guerra às 

mulheres”. Se esse indivíduo for do sexo masculino, será ainda pior, destaca 

Powers. A autora (que é contrária ao que ela chama de “illiberal left”), afirma que os 

cidadãos de esquerda afirmam com veemência que quem se opõe ao aborto não o 

faz em virtude de uma preocupação com o nascituro, mas sim por um “óbvio desejo 

de dominar ou subjugar as mulheres”. Mas Kirsten questiona: “Pense por um minuto, 

se você pensa que um feto tem direito à vida, dificilmente será uma posição extrema 

ou misógina. Essa é uma opinião diferente, sobre um assunto muito sério e que 

merece respeito”.  

 

183 POWERS, ibidem, p. 59.  
 
184 Eric Arthur Blair (1903-1950), conhecido mundialmente através de seu pseudônimo George Orwell, 
foi um jornalista, escritor e ensaísta político nascido na Índia Britânica. Era um visionário, autor de 
obras consideradas polêmicas, como ‘A revolução dos Bichos’ e ‘1984’. Orwell era um defensor das 
liberdades civis. Disponível em: https://www.pensarcontemporaneo.com/george-orwell-e-1984-como-
liberdade-morre/.Acesso em jun. de 2019. 
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Retomando os ensinamentos de Mill, são assuntos complicados, no 

entendimento do filósofo, aqueles que envolvem temas como moral, religião, política, 

relações sociais e negócios da vida. Mill destacava a importância de ouvir o que 

quem pensa diferente tem a dizer (escuta ativa), pois se colocar na posição mental 

daqueles que discordam constitui o verdadeiro exercício da tolerância ativa, do 

respeito à pluralidade e do agir racional. Mill afirmou enfaticamente que a 

diversidade de opiniões é vantajosa, pois, em se tratando de pensamentos 

conflitantes, o mais interessante a ser feito é que, ao invés de fomentar a 

polarização do discurso (a minha opinião é verdadeira e a sua falsa), seja 

incentivado o reconhecimento de que as verdades podem ser partilhadas, entre si, 

de maneira incompleta. Ele aduz que tal fato evidencia a necessidade que o ser 

humano carrega em si, ao longo da história, de ter que determinar uma regra única 

(ou é isso ou é aquilo):  

 

A verdade, nas grandes preocupações práticas da vida, é, em grande parte, 
uma questão de reconciliar e combinar gostos. (...) E muito poucos têm 
mentes suficientemente amplas e imparciais para fazer esses ajustes de 
forma correta, e eles então têm de ser feitos pelo duro processo de uma luta 
entre combatentes que estão sob bandeiras inimigas. (...) A universalidade 
do fato de que somente através da diversidade de opiniões há, no atual 
estado do intelecto humano, uma chance de equanimidade para todas as 
faces da verdade.185 
 

Se o discurso contra o aborto é considerado uma espécie de hate speech 

(discurso de ódio), todas as opiniões contrárias às crenças pessoais de alguém 

serão classificadas como uma espécie de dano? As pessoas estão se ofendendo por 

qualquer coisa? Ela argumenta que a illiberal left espera ser protegida de pontos de 

vista que não desejam enfrentar, enquanto conservadores têm de assistir aulas com 

professores liberais a fim de obterem um diploma: “It’s “hate speech” to hold an anti-

abortion protest, but you can say pretty much whatever you want to a conservative 

without worrying about the long arm of campus justice coming down on you”186. 

A autora prossegue dizendo que para algumas feministas, os ataques àqueles 

que diferem de seus posicionamentos são descritos de maneira que figurem como 

 

185 MILL, ibidem, p. 72 e ss. 
  
186 POWERS, ibidem, p. 91. Tradução livre: “É "discurso de ódio" realizar um protesto contra o aborto, 
mas você pode dizer praticamente tudo o que quiser para um conservador, sem se preocupar com o 
longo braço de justiça do campus caindo sobre você.” 
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autores de ataques violentos às mulheres, sendo que por diversas vezes apenas 

estão manifestando suas discordâncias políticas: “Disagreeing with Democrats is 

drastically different from hitting a woman or dragging one by her ponytail, even 

metaphorically187”.  No mesmo sentido, Mill ressalva que “a maior ofensa que pode 

ser cometida por um polemista é estigmatizar aqueles que defendem a opinião 

contrária como pessoas más e imorais”188. 

Powers afirma que vários professores e jornalistas (liberais189, conservadores 

e intermediários) foram chamados de “apologistas do estupro” por chamarem a 

atenção para as estatísticas questionáveis de estupro nos câmpus e reclamarem da 

falta do devido processo legal para os homens que foram acusados. Segundo a 

autora, George Will, colunista do Washington Post, teve seu emprego ameaçado por 

questionar se os estupros nos câmpus universitários estão sendo tratados de modo 

que está sendo criada uma cultura que alimenta a falsa reportagem. Nesse sentido, 

ela destaca que afrontar “difficult truths” (verdades difíceis) também gera tais tipos 

de retaliação.  

No mesmo sentido, Kirsten afirma que para a illiberal left ser contra o 

casamento entre pessoas do mesmo sexo se traduz em ódio aos gays. Powers 

narra um caso ocorrido em 2012 nos Estados Unidos, em que Dan Cathy, presidente 

de uma rede reconhecida de restaurantes (Chick-fil-A), deu uma entrevista à uma 

revista de viés religioso, oportunidade em que afirmou apoiar o modelo de “família 

tradicional”, ou seja, o modelo heteronormativo. Powers alegou que logo foi lançada 

uma campanha de difamação contra Cathy e sua popular rede de fast-food, já no 

mercado há mais de cinquenta anos, a fim de condenar o suposto fanatismo e 

intolerância da rede de restaurantes.  

 

 
187 POWERS, ibidem, p. 34.  
 
188 MILL, ibidem, p. 80-81.  
 
189 É preciso ter em mente que os valores liberais norte-americanos se diferenciam dos valores 
liberais brasileiros. Gustavo Chacra, jornalista e comentarista de política internacional elucida que 
“Nos Estados Unidos, ser liberal equivale a ser de esquerda. A direita seria conservadora. O Partido 
Democrata é liberal. O Republicano, conservador, apesar da ala libertária. É diferente do Brasil, onde 
liberal é associado à direta e tem uma conotação distinta, similar à europeia, de Estado Mínimo.” In 
“Veja a diferença entre ser liberal nos EUA e ser liberal no Brasil”. Disponível em: 
https://internacional.estadao.com.br/blogs/gustavo-chacra/se-voce-e-liberal-no-brasil-voce-seria-
liberal-nos-eua-nao-voce-seria-conservador/. Acesso em jul. de 2019.  
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O restaurante foi expulso do campus da Duke University, sob a seguinte 

alegação: “A Universidade Duke procura eliminar a discriminação e promover 

igualdade para a comunidade LGBT e todas as comunidades com todos os nossos 

esforços.” E a censura social não partiu somente de outros cidadãos, mas também 

do Poder Público. O Prefeito de Boston, Tom Menino, disse: “Se eles precisarem de 

licenças na cidade será muito difícil.” O Prefeito de Chicago, Rahm Emanuel, juntou-

se à cruzada, desencorajando qualquer expansão do estabelecimento em Chicago 

porque “os valores da Chick-fil-A não são os mesmos da cidade de Chicago.”190 

Ocorre que a Chick-fil-A não foi acusada por discriminação a clientes e funcionários 

gays, todavia, por ser o seu dono um cristão ortodoxo que manifestou ser a favor 

apenas da união entre homem e mulher, a rede de restaurantes sofreu diversas 

retaliações pela censura social. Powers destaca:  

 

When people are afraid to express their opinions because they’ve seen 
other people treated as deviants deserving of public shaming or worse, they 
will be less likely to speak freely. This already happens in newsrooms and 
academia, where people hide their religious or political views in water cooler 
conversation for fear of discrimination, or ultimately just opt out of the hostile 
work environments altogether.191 
 

Powers afirma que muitos indivíduos pregam a tolerância, mas conseguem 

que o poder público ameace discriminar uma empresa apenas por não partilhar das 

mesmas crenças sobre casamento. Ela então questiona: como a illiberal left reagiria 

se as empresas lideradas por ativistas LGBT fossem informadas por prefeitos 

conservadores cristãos de que lhes seriam negadas permissões para operar tendo 

em vista que seus valores não são compatíveis com os valores locais?  

Ou seja, da análise do acima exposto é possível concluir que o conflito entre o 

direito à liberdade de expressão, pautas políticas e direitos fundamentais é muito 

complexo, uma vez que não é possível não levar em consideração que pessoas 

LGBT foram, ao longo do tempo, relegados à marginalidade por suas preferências 

 

190 POWERS, ibidem, p. 44.  
 
191 POWERS, ibidem, p. 16-17. Tradução livre: “Quando as pessoas têm medo de expressar suas 
opiniões porque viram outras pessoas sendo tratadas como desviantes que merecem vergonha 
pública ou pior, elas estarão menos predispostas a falar de maneira livre. Isso já acontece nas 
redações e na academia, onde as pessoas escondem suas visões religiosas ou políticas, em 
conversas mais frias por medo de discriminação, ou, em última instância, simplesmente optam por 
sair dos ambientes hostis de trabalho.” 
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sexuais não estarem inclusas na estrutura de moralidade costumeira. Se o Estado 

Democrático de Direito garante que a esfera pessoal não será invadida 

ilegitimamente, uma vez que a orientação que alguém toma em sua vida particular 

não admite restrições, é manifesta a dignidade existente nas uniões homoafetivas.  

A sexualidade é uma questão de foro íntimo e a liberdade que a envolve 

garante ao indivíduo que desenvolva livremente sua personalidade, e poder partilhar 

a vida com outrem, de maneira estável e duradoura, de fato exprime um aspecto 

essencial da existência humana. Preconceitos infundados acabam por ferir um 

princípio consagrado constitucionalmente, uma vez que o núcleo do sistema jurídico 

contemporâneo se baseia no respeito à dignidade da pessoa humana que, por sua 

vez, é sustentada pelos princípios de liberdade e igualdade. 

Kirsten conta que apoia a união homoafetiva, e aduz que as pessoas que 

geralmente são contra o são em razão das crenças cristãs que levam em si. Ela 

então enfatiza o surgimento de uma espécie de “nova intolerância aos cristãos e 

religiosos”. Enquanto a illiberal left demonstra uma animosidade especial ao 

cristianismo, é estranhamente protetora do Islã, apesar do fato de que muçulmanos 

ortodoxos também se opõem ao casamento gay. “É possível ser contra o 

cristianismo, mas a favor do islamismo?” questiona Powers em tom irônico, 

afirmando que existe um abismo de diferença entre criticar um sistema religioso e 

nutrir intolerância contra milhões de adeptos da religião. “That is where the illiberal 

left’s silencing of opponents is taking us: to the end of freedom of speech, thought, 

and debate, to uniformity—all in the in the name of diversity192”, conclui a autora. 

Michael W. McConnel193, em artigo publicado no NY Times, intitulado “You 

can’t say that”, teceu uma crítica a obra de Waldron (The harm in hate speech). 

McConnel, ex-juiz federal americano e professor de direito na Stanford Law School 

afirma que poucas pessoas nos Estados Unidos possuem dúvidas acerca dos danos 

ocasionados pelo hate speech, em especial às minorias vulneráveis. O autor 

argumenta que os Estados Unidos é um dos poucos países entre as democracias 

 

192 POWERS, ibidem, p. 56. Tradução livre: “É aí que o silenciamento de opositores pela esquerda 
liberal está nos levando: ao fim da liberdade de expressão, pensamento e debate, à uniformidade - 
tudo em nome da diversidade.” 
 
193 MCCONNELL, Michael W. “You can’t say that”. 2012. Disponível em: 
https://www.nytimes.com/2012/06/24/books/review/the-harm-in-hate-speech-by-jeremy-waldron.html. 
Acesso em jun. de 2019. 
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liberais do ocidente que optaram por não punir o hate speech (“mensagens orais ou 

escritas que ‘incitam o ódio contra uma pessoa ou grupo com base em sua raça, 

religião, sexo, etnia ou orientação sexual”). McConnell afirma que a obra de Waldron 

tem por objetivo convidar os cidadãos americanos a repensarem essa tradição, uma 

vez que Jeremy defende que o dano causado pelo hate speech precisa ser levado a 

sério. No entanto, Michael afirma que as “hate speech laws” possuem um histórico 

terrível de serem utilizadas por facções politicamente poderosas para reprimir o 

discurso que as critica: “It is hard to find a case anywhere in the world where speech 

in support of dominant ideologies is punished for the protection of the weak. The 

opposite is frequently the case.”.  

A análise do exposto até então me induz à seguinte questão: o discurso que 

desagrada à opinião pública deve ser classificado como dano à honra e, por 

conseguinte, ser silenciado? Inegável que existem, de fato, grupos minoritários que 

ao longo da história da humanidade foram marginalizados e vítimas dos mais 

diversos tipos de preconceito e retaliação, no entanto, como defendido por Mill, 

quando as pessoas não se sentem confortáveis para expor suas ideias (através do 

discurso livre), em razão do medo de retaliação/repressão pública, o 

desenvolvimento social estará fadado ao fracasso. É preciso pensar além. 

Abordarei no próximo capítulo as implicações das políticas de repressão de 

fala na sociedade contemporânea, em especial no ambiente acadêmico, o qual por 

essência deveria ser palco para o desenvolvimento do pensamento crítico, que por 

sua vez só pode progredir se o direito à liberdade de expressão for encarado como 

um direito no sentido forte.  
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3  AS CAMPANHAS DE SILENCIAMENTO DE FALA NO AMBIENTE 

ACADÊMICO 

 

Joanna C Williams194, professora de direito na Universidade da Califórnia, em 

artigo intitulado “Teaching Students to Censor: How Academics Betrayed Free 

Speech195” argumenta que o ambiente acadêmico deveria ser um espaço de 

segurança intelectual e emocional, no entanto, muitos estudantes estão colocando 

em prática os valores repassados por seus professores. Williams aduz que o direito 

à liberdade de expressão está sendo cada vez mais tolhido no campus universitário, 

em razão da ideia defendida por muitos acadêmicos de que a melhor forma de 

combater a ofensa e os danos causados por palavras e imagens seria através da 

limitação do discurso livre.  

Segundo Williams, numa perspectiva histórica, a liberdade de expressão 

sempre encontrou percalços no espaço acadêmico: “There has never been a golden 

age when universities permitted unfettered free speech on campus. Throughout the 

latter half of the 19th and the first half of the 20th century, students quietly challenged 

the paternalistic regulations placed upon them196”. O estigma envolto na ideia de que 

alunos eram facilmente influenciáveis e desprovidos de senso crítico, aos olhos da 

autora, justificava tal postura. Somente a partir de 1960 que os gritos em prol da 

liberdade de expressão começaram a ser levados em consideração, em especial 

nos Estados Unidos e na Europa. Mas a autora destaca que, apesar dessa nova 

movimentação, os argumentos contra a liberdade de expressão ganharam novos 

porta-vozes que, segundo Williams, não mais eram autoridades acadêmicas, mas 

sim de professores “politicamente radicais, influenciados por tendências acadêmicas 

como a teoria crítica, o pós-modernismo e feminismo”.  

 

194 WILLIAMS, Joanna in SLATER, Tom. Unsafe space: The crisis of free speech on campus. London, 
UK. 2016. p. 47-57.  
 
195 Tradução livre: "Ensinando os alunos a censurar: Como os acadêmicos traem a liberdade de 
expressão”. 
 
196 Tradução livre: “Nunca houve uma idade de ouro em que as universidades permitissem sem 
restrições à liberdade de expressão no campus. Ao longo da última metade do século XIX e na 
primeira metade do século XX, os estudantes desafiaram silenciosamente os regulamentos 
provenientes do paternalismo colocados sobre eles.” 
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A autora narra um caso vivenciado por Tim Hunt, bioquímico vencedor do 

Prêmio Nobel, casado com a imunóloga Mary Collins e cujo histórico é de ser um 

apoiador do avanço de mulheres na carreira cientifica. Hunt fez uma piada sobre o 

problema das mulheres nos laboratórios e foi alvo de ferrenhas críticas sobre seu 

comentário, inclusive tendo sido demitido de sua posição honorária na University 

College London (UCL). Williams aduz que o comportamento esperado seria de que 

os acadêmicos se posicionassem de forma a defender o direito de Hunt à livre 

manifestação da opinião, todavia, observou-se exatamente o contrário: os 

estudantes bradaram com a demissão do cientista, demonstrando que opiniões 

sexistas merecem ser punidas e tratadas como crime. Códigos comportamentais, de 

pensamento e de fala estão contaminando o ambiente acadêmico:  

 

Through incidents such as this, students learn that language is considered a 
cause of oppression and that those speaking out of turn will be publicly 
humiliated. Rather than teaching critical thinking, universities all too often 
induct the next generation into how to conform to the expected speech and 
behaviour codes of right-thinking, polite society. When scholars encourage 
the abandonment of truth, question the possibility of knowledge and seek to 
restrict free speech, it should come as little surprise to see students endorse 
this mission. 197  

 

É possível notar, sem muito esforço, que não apenas o Brasil, mas diversos 

países têm sido palco de uma ascensão de movimentos políticos radicais de todos 

os espectros políticos, cuja atuação tem colocado em xeque o direito à liberdade de 

pensamento e de opinião, principalmente no ambiente acadêmico. O ano de 2018 no 

Brasil merece destaque, em razão das eleições gerais para os cargos de presidente 

e vice-presidente da república (dentre outros). Universidades espalhadas pelo país 

foram alvo de censura, com direito a decisões judiciais no sentido de que 

manifestações estudantis de cunho “antifascista” constituíam “campanha eleitoral 

irregular” e, portanto, foram silenciadas e punidas com censura e atuação policial. A 

 

197 WILLIAMS, ibidem. Tradução livre: “Através de incidentes como este, os estudantes aprendem 
que a língua é considerada uma causa de opressão e que aqueles que falarem fora de turno serão 
publicamente humilhados. Ao invés de ensinar o pensamento crítico, as universidades muitas vezes 
induzem a próxima geração em como se comportar com o discurso esperado, com códigos 
comportamentais de uma sociedade educada e de pensamento correto. Quando os acadêmicos 
incentivam abandono da verdade, questionam a possibilidade de conhecimento e procuram restringir 
a liberdade de expressão, não deveria surpreender que os estudantes endossem essa missão.”  
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título exemplificativo, destaca-se a decisão198 proferida pela Juíza Titular da 199ª 

Zona Eleitoral de Niterói/RJ, que ordenou a retirada de uma faixa pendurada no 

prédio do curso de Direito com os dizeres “Direito UFF Antifascista”, por entender 

que a mensagem era prejudicial ao candidato à presidência Jair Bolsonaro (eleito 

presidente do Brasil na data de 28 de outubro de 2018), caracterizando-a como 

sendo propaganda eleitoral irregular.  

O Ministério Público Federal ajuizou uma ADPF (Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental199) contra diversos atos emanados pelo 

poder público ao redor do país200, visando: 

 

 

198 A juíza da 199ª Zona Eleitoral (Niterói/RJ) ordenou que fosse retirada da faixada do prédio do 
curso de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF) uma faixa com os dizeres “UFF 
Antifascista”, sob o fundamento de que “A veiculação de mensagem desabonadora à pessoa do 
presidenciável Jair Bolsonaro, máxime às vésperas do segundo turno das Eleições 2018, dentro das 
dependências de instituição pública de ensino (UFF), destoa dos ditames legais e desborda para a 
prática de propaganda eleitoral irregular e de conduta vedada. A distopia simulada nas propagandas 
negativas contra o candidato Jair Bolsonaro encontradas dentro da Faculdade de Direito da UFF, 
permite o reconhecimento do caráter político-eleitoral dos dizeres constantes da faixa em questão, o 
que, no cenário conflituoso de polarização e extremismos observado no momento político atual, pode 
criar, na opinião pública, estados passionais com potencial para incitar comportamentos violentos, o 
que é vedado pelo artigo 242 do Código Eleitoral. Assim, tendo por norte a preservação da 
normalidade e legitimidade das eleições vindouras, bem jurídico maior a ser protegido pela Justiça 
Eleitoral, há que ser coactada a prática de conduta lesiva por ser lesiva a bens jurídicos. (...) Ante o 
exposto, com fulcro no §2º do artigo 41 da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 103 da Resolução TSE nº 
23.551/2017, determino a NOTIFICAÇÃO do Diretor da Faculdade de Direito da UFF (...) para que 
promova à imediata retirada da faixa afixada na fachada do prédio da referida instituição de ensino, 
com os dizeres “Direito UFF Antifascista”, providência que deverá ser cumprida ainda no dia de hoje 
(25/10/2018), sob pena de adoção das providências legais aplicáveis à espécie. Niterói, 25 de 
outubro de 2018. Maria Aparecida da Costa Bastos, Juíza Titular da 199ª Zona Eleitoral, Fiscalização 
da Propaganda Eleitoral em Niterói”. Disponível em: https://revistaforum.com.br/juiza-manda-retirar-
faixa-contra-o-fascismo-e-ameaca-prender-diretor-da-uff/. Acesso em jun. de 2019. 

 
199 Sabe-se que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é um mecanismo de 
controle de constitucionalidade, e está descrita no artigo 102, § 1º da Constituição Federal: “A 
arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada 
pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei”; bem como na Lei nº 9882/1999, que dispõe sobre o 
processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do §1º 
do artigo 102 da Constituição. Sua finalidade é evitar ou reparar lesões aos preceitos fundamentais. 
Sobre o tema, ensina Barroso que “a expressão preceito fundamental importa o reconhecimento de 
que a violação de determinadas normas – mais comumente princípios, mas eventualmente regras – 
traz consequências mais graves para o sistema jurídico como um todo”. Barroso elucida que podem 
ser classificados como “preceitos fundamentais” os fundamentos e objetivos da República, as 
decisões políticas estruturantes, os princípios constitucionais previstos no inciso VII do artigo 34  da 
Constituição Federal e os direitos fundamentais. 
 
200 Foram alvo da ADPF as decisões proferidas por juízes da Paraíba, Mato Grosso, Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul. Destaca-se da petição inicial: “Para além dos eventos já narrados, há relatos de 
instituições que igualmente viram-se objeto de ações congêneres, como, aparentemente, UFRGS, 
UFPB, UFU, UFAM, UCP, UniRio, UEPB, UFMG, UFG, UNEB, UFMS, UFRJ, UFERSA, UNILABA, 
UNIFEI, UFBA”. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/ADPF548.pdf>. Acesso em 
jun. de 2019. 
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(...) evitar e reparar lesão a preceitos fundamentais resultantes de atos do 
Poder Público tendentes a executar ou autorizar buscas e apreensões, 
assim como proibir o ingresso e interrupção de aulas, palestras, debates ou 
atos congêneres e promover a inquirição de docentes, discentes e de outros 
cidadãos que estejam em local definido como universidade pública ou 
privada.201  
 

 Na ADPF 548, foram apontadas “lesões aos direitos fundamentais da 

liberdade de manifestação do pensamento, de expressão da atividade intelectual, 

artística, científica e de comunicação de reunião (artigo 5º, incisos IV, IX e XVI), ao 

ensino pautado na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento e o pluralismo de ideias (artigo 206, incisos II e III) e à autonomia 

didático-científica e administrativa das universidades (artigo 207)” elencados na 

Constituição Federal. 

 A Ministra relatora Carmén Lúcia202, deferiu a medida liminar203 sob os 

fundamentos de que o Estado Democrático de Direito tem como alguns de seus 

pilares os princípios da livre manifestação de pensamento, da liberdade de 

informação, ensino e aprendizagem bem como da liberdade de escolhas políticas, 

destacando-se também o princípio da autonomia universitária. Carmén Lúcia 

destacou:  

 

Sem liberdade de manifestação, a escolha é inexistente. O que é para ser 
opção, transforma-se em simulacro de alternativa. O processo eleitoral 
transforma-se em enquadramento eleitoral, próprio das ditaduras. Por isso, 
toda interpretação de norma jurídica que colida com qualquer daqueles 

 

 
201 Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/ADPF548.pdf>. Acesso em jun. de 2019.  
 
 
202 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 548. 
2018. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.j
sf?seqobjetoincidente=5576416. Acesso em jun. de 2019.  
 
203 “Pelo exposto, em face da urgência qualificada comprovada no caso, dos riscos advindos da 
manutenção dos atos indicados na peça inicial da presente ADPF e que poderiam se multiplicar em 
face da ausência de manifestação judicial a eles contrária, defiro a medida cautelar para, ad 
referendum do Plenário deste STF, suspender os efeitos de atos judiciais ou administrativos, 
emanado de autoridade pública que possibilite, determine ou promova o ingresso de agentes públicos 
em universidades públicas e privadas, o recolhimento de documentos, a interrupção de aulas, 
debates ou manifestações de docentes e discentes universitários, a atividade disciplinar docente e 
discente e a coleta irregular de depoimentos desses cidadãos pela prática de manifestação livre de 
ideias e divulgação do pensamento nos ambientes universitários ou em equipamentos sob a 
administração de universidades públicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos.” 
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princípios, ou, o que é pior e mais grave, que restrinja ou impeça a 
manifestação da liberdade é inconstitucional, inválida, írrita. Todo ato 
particular ou estatal que limite, fora dos princípios fundamentais 
constitucionalmente estabelecidos, a liberdade de ser e de manifestação de 
forma de pensar e viver o que se é, não vale juridicamente, devendo ser 
impedido, desfeito ou retirado do universo das práticas aceitas ou 
aceitáveis. Em qualquer espaço no qual se imponham algemas à liberdade 
de manifestação há nulidade a ser desfeita. Quando esta imposição emana 
de ato do Estado (no caso do Estado-juiz ou de atividade administrativa 
policial) mais afrontoso é por ser ele o responsável por assegurar o pleno 
exercício das liberdades, responsável juridicamente por impedir sejam elas 
indevidamente tolhidas. Fazendo incidir restrição no ambiente de 
informação, ensino e aprendizagem como é o universitário, que tem o 
reforço constitucional da garantia de autonomia, assegurado de maneira 
específica e expressa constitucionalmente, para se blindar esse espaço de 
investidas indevidas restritivas de direitos, a demonstração da nulidade faz-
se mais patente e também mais séria. E, no entanto, parece ter sido o que 
se deu no caso em exame. A liberdade é o pressuposto necessário para o 
exercício de todos os direitos fundamentais. Os atos questionados na 
presente arguição de descumprimento de preceito fundamental desatendem 
os princípios constitucionais assecuratórios da liberdade de manifestação 
do pensamento e desobedecem as garantias inerentes à autonomia 
universitária. 
 

Em se tratando da vedação prevista no artigo 37204 da Lei nº. 9.504/1997, a 

Ministra elucida que a finalidade desta norma é proteger o cidadão de práticas 

abusivas que comprometam a manifestação livre de ideias, não podendo jamais ser 

equiparado ao exercício das liberdades individuais e públicas, tendo em vista que 

todas as formas lícitas de manifestação de pensamento e opinião são contornos do 

exercício da liberdade individual, sendo que imposições autoritárias caminham em 

desacordo com os ditames democráticos. A Ministra conclui seu voto defendendo 

que os espaços universitários não apenas devem ser, mas são espaços para o 

exercício pleno da liberdade e libertação, tanto pessoal como política, posto que 

desacordos são próprios de uma democracia, eis que espaço de pluralidade de 

ideias e de diversidade: “Pensamento único é para ditadores. Verdade absoluta é 

para tiranos. A democracia é plural em sua essência. E é esse princípio que 

assegura a igualdade de direitos individuais na diversidade dos indivíduos.”  

Voltando ao que ensina Williams, a autora traça uma linha argumentativa 

intrigante ao afirmar que por muitas décadas os departamentos de ciências 

 

204 O artigo 37 dispõe: “Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que 
a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de 
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a 
veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de 
placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados”.    
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humanas das universidades da Europa e da América do Norte sofreram forte 

influência da teoria crítica desenvolvida pela Escola de Frankfurt, a qual inicialmente 

buscou explicar as razões pelas quais a classe trabalhadora na Europa Ocidental 

não havia se envolvido na revolução como fez a classe trabalhadora russa. 

Posteriormente, afirma a autora que o foco da teoria crítica voltou-se para o 

interesse de explicar os motivos pelos quais os cidadãos alemães não impuseram 

resistência à barbárie envolta na ascensão do fascismo: “They argued that the 

seductive power of images and language, through creating false needs and selling a 

consumer lifestyle, had become fundamental to the continuation of capitalism205”. 

Williams aduz que a ideia acerca do poder das imagens e do vocabulário 

pavimentou o caminho para o entendimento de que as palavras possuem o condão 

de moldar não apenas uma ideologia dominante, mas percepções da própria 

realidade. Nesse sentido, ilustra Williams206: 

 

One key topic of interest was the role culture played in propagating a myth of 
people as autonomous individuals who were able to exercise free choice. 
Critical theorists argued that people labored under an illusion of personal 
freedom and had been hoodwinked into believing that it was possible to be 
in control of their own destinies. It was language, witch Horkheimer and 
Adorno argued was ‘an instrument of power’, that helped cultivate the myth 
of personal freedom. Only an elite group of scholars had the insight 
supposedly necessary to realize that people do not have individual freedom, 
but simply play out an allotted role within a predetermined system. 
 

E expõe o seguinte pensamento de Herbert Marcuse, sociólogo e filósofo 

alemão da Escola de Frankfurt:  

 

Freedom of thought, speech and conscience were – just as free enterprise, 
which they served to promote and protect – essentially critical ideas, 
designed to replace an obsolescent material and intellectual culture by a 

 

205 WILLIAMS, ibidem. Tradução livre: “Eles argumentaram que o poder sedutor das imagens e da 
linguagem, através da criação de falsas necessidades e da venda de um estilo de vida do 
consumidor, tornou-se fundamental para a continuação do capitalismo”.  
 
206 WILLIAMS, ibidem. Tradução livre: “Um tópico chave de interesse foi o papel que a cultura 
desempenhou na propagação de um mito de pessoas como indivíduos autônomos capazes de 
exercer livre escolha. Os teóricos críticos argumentavam que as pessoas trabalhavam sob uma ilusão 
de liberdade pessoal e tinham sido enganados em acreditar que era possível estar no controle de 
seus próprios destinos. Era a linguagem, que Horkheimer e Adorno argumentavam ser "um 
instrumento de poder", que ajudou a cultivar o mito da liberdade pessoal. Somente um grupo de elite 
de estudiosos teve a percepção supostamente necessária para perceber que as pessoas não têm 
liberdade individual, mas simplesmente desempenham um papel atribuído dentro de um sistema 
predeterminado.” 
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more productive and rational one. Once institutionalized, these rights and 
liberties shared the fate of the society of which they had become an integral 
part. The achievement cancels the premises207. 
 

 Williams afirma que Marcuse está com a razão quando identifica que foi 

através da liberdade de expressão que as sociedades saíram da posição 

ocasionada pelo feudalismo (“conheça o seu lugar”) e passaram a ocupar um 

espaço no sistema capitalista cuja premissa advém da noção de individualismo 

econômico. Mas Marcuse argumenta que, uma vez o mercado livre capitalista se 

instala, a liberdade de expressão é incorporada a esse sistema, perdendo a sua 

essência. Marcuse entende a liberdade dentro do sistema como sendo ilusória, para 

o pensador a verdadeira liberdade só pode ser encontrada fora do sistema, logo, ela 

passa a ser uma espécie de mito elaborado.  

 Dando continuidade à sua análise histórica, afirma que as ideias de Marcuse 

foram reforçadas por estruturalistas, cujo marco teórico eram os ensinamentos do 

linguista suíço Ferdinand de Saussure que, por sua vez, destacou a arbitrariedade 

envolta na relação linguagem (significantes) x realidade (significado). Nesse sentido, 

a autora pontua que os estruturalistas pensaram além ao sugerirem que a própria 

linguagem moldou a percepção dos indivíduos sobre a realidade, e cita Michael 

Foucault que, segundo ela, argumentava que a linguagem não apenas representa 

ou modela as percepções dos indivíduos, mas que a realidade é construída a partir 

da linguagem: “For Foucault, there is nothing other than language: ‘One remains 

within the dimension of discourse”208.  

 Por sua vez, os teóricos pós-estruturalistas traçaram novos contornos à antiga 

interpretação marxista ao defenderem que a realidade não é apenas construída 

através de circunstâncias materiais e econômicas, mas que também é construída a 

partir da linguagem, de imagens e da cultura. A autora sugere que isso levou à 

 

207 MARCUSE, Herbert. One-dimension Man. Routledge, 1991, p. 4 apud WILLIAMS, ibidem. 
Tradução livre: “Liberdade de pensamento, fala e consciência foram - assim como livre iniciativa, que 
serviram para promover e proteger - ideias essencialmente críticas, destinadas a substituir um 
material obsoleto e uma cultura intelectual por uma cultura mais produtiva e racional. Uma vez 
institucionalizados, esses direitos e liberdades compartilhavam o destino da sociedade da qual eles 
haviam se tornado parte integrante. A conquista cancela as premissas.”  
 
208 WILLIAMS, ibidem. Tradução livre: “Para Foucault, não há nada além da linguagem: ‘A pessoa 
permanece dentro da dimensão do discurso’”.  
Nota pessoal: as obras de Michael Foucault não foram objeto do presente estudo. As ideias traçadas 
sobre Foucault são de autoria exclusiva da autora.  
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noção política de que mudando a linguagem é possível alterar as relações de poder, 

em prol da justiça social. Tal teoria afirma que tudo, inclusive o indivíduo, é 

considerado produto do discurso, portanto, tem como objetivo a desconstrução do 

texto para, com isso, descontruir o indivíduo, que por sua vez é identificado somente 

nas fronteiras entre as suas relações com os demais. A autonomia individual é 

taxada como um “mito”, o que leva a um ataque não apenas à possibilidade da 

liberdade individual dentro do sistema capitalista, mas também à própria noção da 

autonomia individual. E indivíduos que se identificam como não detentores de 

autonomia e produtos das relações sociais e do discurso, estarão vulneráveis à 

ataques externos sobre a noção de si próprios, diz Williams. Se não temos controle 

sobre nosso destino, aspirações por emancipação pessoal perdem o sentido, pois os 

seres humanos são reduzidos à meros robôs em um sistema incognoscível e 

incontrolável: 

 

This focus on subjectivity, constructed through discourse and in relation to 
other subjects, has become preeminent. Many academics working within 
humanities disciplines assume both a degraded notion of the individual and 
a greater significance of popular culture. This means that the potential 
impact of speech – be it in the form of an argument, song or article – is 
overstated, at the same time as the ability of people to engage critically with 
challenging or offensive speech is downplayed. When this is combined with 
a view that all attempts at freedom within capitalism are illusory, arguments 
for restricting free speech are able to gain ground. When personal identity is 
considered so 
fragile a construction and words a source of oppression, then people are 
encouraged to think carefully about the potentially damaging impact of any 
words they may utter.209 
 

 Williams defende que o ataque à liberdade de expressão acadêmica não vem 

de fora das universidades, mas de dentro, bem como não é produto da política de 

direita, mas da esquerda radical. Da perspectiva estudantil, o discurso livre passou a 

 

209 WILLIAMS, ibidem, p. 51. Tradução livre: “Esse foco na subjetividade, construído através do 
discurso e na relação a outros indivíduos, tornou-se preeminente. Muitos acadêmicos trabalhando 
dentro de disciplinas da área de humanas assumem não apenas uma visão deturpada do indivíduo 
como também dão um significado maior à cultura popular. Isto significa que o impacto potencial da 
fala - seja na forma de um argumento, música ou artigo - é exagerado, ao mesmo tempo que a 
habilidade de pessoas para se envolverem criticamente com o discurso desafiador ou ofensivo está 
subestimado. Quando isso é combinado com uma visão de que todas as tentativas liberdade no 
capitalismo são ilusórias, argumentos para restringir a livre a fala ganham espaço. Quando a 
identidade pessoal é tratada como uma frágil construção, e palavras como fonte de opressão, as 
pessoas são encorajadas a pensar com maior cautela sobre o impacto potencialmente prejudicial 
sobre qualquer palavra que eles possam pronunciar.”  
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ser encarado como uma barreira à equidade, ao invés de necessário para que a 

libertação política ocorra. É o que a autora chama de “intolerância à dissidência”, a 

substituição de um choque de visões concorrentes por políticas de repressão da fala 

não apenas impedem o desenvolvimento pleno da liberdade de expressão no 

espaço acadêmico, como também incentivam a ideia de que permitir que as pessoas 

falem livremente servirá como combustível para que se perpetuem os privilégios 

daqueles que estão em posição de poder. Segundo Jennifer, ocorreu uma transição 

nos últimos vinte anos da ‘universidade liberal’ para a ‘universidade inclusiva’, ou 

seja, o espaço acadêmico deixou de ser um mercado organizado de ideias 

responsável pela preservação e transmissão de cultura e conhecimento para 

assumir a posição de comunidade ‘aparentemente mantida unida por um 

compromisso compartilhado com a sensibilidade e respeito pelo outro’. A autora 

aduz que o conceito de estudante ganhou uma nova roupagem: passou de indivíduo 

autônomo, racional e crítico para uma espécie de indivíduo vulnerável que precisa 

ser cuidado. E para Williams, isso precisa ser problematizado, uma vez que dano 

emocional e ofensa são questões completamente subjetivas, passíveis de diferentes 

interpretações. O que é considerado dano para um, pode ser encarado como mera 

trivialidade por outro: 

 

Students should be challenged and held to account for their role in creating 
a climate of prurience and conformity that is anathema to debate. However, 
university lecturers need to be far more honest about their role in instigating, 
legitimizing, and encouraging such restrictions. Today, the undermining of 
free speech happens because of scholars who, in seeking to promote 
academic justice over academic freedom, encourage self-censorship, close 
down debate and create a culture of conformity. 210 
 

 Extrai-se do pensamento de Williams que a intolerância à dissidência implica 

em alunos julgados incapazes de desenvolver o raciocínio crítico. As políticas de 

repressão de fala causam confusão nas mentes dos alunos, pois precisam pensar 

‘dez vezes’ antes de expor algum pensamento, pois não é mais possível saber se o 

 

210 WILLIAMS, ibidem, p. 56. Tradução livre: “Os estudantes devem ser desafiados e 
responsabilizados pelo seu papel criando um clima de lascívia e conformidade que é anátema para 
debate. No entanto, os professores universitários precisam ser muito mais honestos sobre seu papel 
na instigação, legitimação e incentivo de tais restrições. Hoje, o enfraquecimento da liberdade de 
expressão acontece por causa de estudiosos que, ao procurar promover a justiça acadêmica sobre a 
liberdade acadêmica, encorajam a autocensura, encerram o debate e criam uma cultura de 
conformidade.” 
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que for pronunciado irá ferir ou oprimir alguém, indo a sentido contrário ao que é a 

essência do ambiente universitário: ser palco da discussão livre de ideias e opiniões, 

pois o raciocínio crítico só pode ser desenvolvido com maestria em uma atmosfera 

de liberdade e tolerância.  

  

3.1 A politização da fala e o estímulo à (in)tolerância 

 

Em ensaio intitulado “Tolerância Repressiva211”, Marcuse se dedica a traçar 

críticas à sociedade capitalista, governos democráticos e autoritários uma vez que, 

segundo ele, “o que hoje é proclamado e praticado como tolerância está, em muitas 

de suas manifestações mais efetivas, servindo a causa da opressão”. O autor 

argumenta que governos democráticos e governos autoritários fortalecem a tirania 

da maioria, pois o valor e a papel da tolerância dependem do nível de igualdade 

presente em tais sociedades. A tolerância só poderá ser considerada como sendo 

um fim em si mesma quando for, de fato, “universal”, ou seja, praticada por todos os 

membros de uma sociedade, independentemente do hiato hierárquico existente 

entre os indivíduos (governantes/governados, empregadores/empregados, etc.). O 

autor também enfatiza que enquanto existir treinamento militar, não existirá 

tolerância universal (o que ele chama de desigualdade institucionalizada). Nesse tipo 

de sociedade, a tolerância encontra limites na “violência legalizada e na posição 

privilegiada segurada pelos interesses predominantes e por suas ‘conexões’”, afirma 

Marcuse. 

Sobre o pensador alemão, Silvio Ricardo Gomes Carneiro212, membro da 

International Herbert Marcuse Society, afirma que seus escritos advêm do contexto 

histórico-social das décadas de 60 e 70, “no entanto, o impacto do pensamento de 

Marcuse parece ressoar em seu diálogo com movimentos sociais que explodem em 

nosso tempo junto a uma série de experiências e que ampliam nossa compreensão 

 

211MARCUSE, Herbert. “Tolerância Repressiva”. 1970. Disponível em: 
http://est.com.br/periodicos/index.php/nepp/article/download/2086/1998. Acesso em jun. de 2019.   

 
212 CARNEIRO, Silvio Ricardo Gomes. “Herbert Marcuse e a teoria crítica: para além da perspectiva 
normativa da Escola de Frankfurt.” 2019. Disponível em: 
http://www.periodicos.ufc.br/dialectus/article/view/41614. Acesso em jun. de 2019. 
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das lutas políticas”, pontua Carneiro. Ainda sobre Marcuse, discorre Nicholas 

Capaldi213:  

 

Herbert Marcuse é professor de filosofia na Universidade da Califórnia, em 
San Diego. Emigrou da Alemanha em 1934 e, durante a II Guerra Mundial, 
foi consultor do governo norte-americano. Idolatrado pela nova esquerda, é 
um marxista que julga ser a sociedade um conflito entre ricos e pobres, 
devendo ela ser transformada pelos oprimidos e jovens intelectuais. Como 
todos os marxistas, tem uma visão escatológica da história. Em 
consequência, a opinião pública em qualquer ponto parece um cerrado 
sistema monolítico. Acredita ainda que a verdade é mais do que lógica e 
ciência. A fim de compreender o pleno significado e as implicações da 
posição do Prof. Marcuse, o leitor deverá observar a sua concepção de 
democracia (e) a sua apreciação do papel da dissidência (oferecendo 
profundo contraste com o conceito de discussão de John Stuart Mill). 
 

 No ensaio que é objeto de análise, Marcuse traz à baila os ensinamentos de 

Mill, que delimitou que uma importante condição para o exercício da tolerância 

constituía em “aplicá-la apenas a seres humanos na maturidade de suas 

faculdades”. O sentido dos dizeres de Mill, segundo Marcuse, depende do 

significado da conexão entre liberdade e verdade: “Há uma compreensão que a 

verdade é o fim da liberdade, e a liberdade precisa ser definida e limitada pela 

verdade. Agora, por causa da verdade, em que compreensão pode estar a 

liberdade?”. Se a liberdade é a determinante da habilidade para traçar os caminhos 

da própria vida, Marcuse afirma que o conteúdo de tal autonomia jamais será o 

indivíduo “como ser humano que é capaz de ser livre em conjunto com os demais”. 

Segundo o autor, o problema de se estabelecer tal harmonia (relação liberdade 

individual x coletivo) reside no fato de que tal harmonia só poderá ser concretizada a 

partir da criação de uma sociedade em que não haja mais nenhum tipo de 

escravidão por instituições “que viciam a sua autodeterminação desde o princípio”.  

 A liberdade em Mill, diz Marcuse, baseia-se na ideia de que os seres 

humanos podem aprender, discernir e pensar por si próprios, no entanto, afirma que 

tal tolerância passa a ser questionável quando o meio não favorece o uso efetivo da 

razão pelos indivíduos: “quando a tolerância é administrada para indivíduos 

manipulados e doutrinados que papagueiam a opinião dos seus mestres como se 

fosse a sua própria, para eles heteronomia se tornou autonomia”. Marcuse é muito 

enfático ao afirmar que “a tolerância atrasou o progresso e prolongou a matança e a 

 

213 CAPALDI, 1974, p. 77.  
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tortura de inocentes por centenas de anos”, bem como que “a garantia 

indiscriminada de liberdades e de direitos políticos pode ser repressiva”.  

 O autor traça uma análise num cenário hipotético de um estado 

constitucionalmente protegido e estruturado, onde se verifica o exercício da 

tolerância às liberdades e direitos civis, à oposição e à desavença não violenta. Se 

Mill apontou para a necessidade de que os indivíduos sejam racionais e providos de 

suas faculdades mentais para que possam exercitar suas liberdades, Marcuse refuta 

seu pensamento ao afirmar que dentro de uma sociedade ajustada de modo que 

prevaleçam significativas diferenças individuais, as relações de poder e dominação 

serão indubitavelmente exaltadas, de modo que os “oprimidos” tornam-se 

impotentes, uma vez que não terão forças para contrapor tal sistema. Deste modo, 

não estarão em pleno gozo de sua racionalidade, o que por sua vez serve de 

combustível para a ascensão de interesses particulares daqueles em posição de 

controle e poder. Nesse sentido, afirma: 

 

Agora recordando a passagem de John Stuart Mill, eu chamei a atenção a 
premissa escondida nessa suposição: discussão livre e igualitária pode 
cumprir a função atribuída a ela somente se for expressão racional e se for 
desenvolvimento de pensamento independente, livre do doutrinamento, da 
manipulação, da autoridade estranha. A noção de pluralismo e dos poderes 
contraditórios não é nenhum substituto para essa exigência. A pessoa 
poderia construir um estado em teoria, na qual uma multidão de pressões 
diferentes, interesses, e autoridades compensam um ao outro e resultam 
em um interesse verdadeiramente geral e racional. Todavia, essa péssima 
construção ajusta uma sociedade na qual os poderes são e permanecem 
desiguais e até mesmo aumentam o seu peso desigual quando eles tomam 
o seu próprio curso. Essa construção ajusta até pior quando a variedade de 
pressões unifica e coagula uma totalidade subjugadora, integrando os 
poderes compensatórios particulares em virtude de um padrão crescente de 
vida e uma concentração crescente de poder. Então, o trabalhador cujo real 
interesse entra em conflito com o do produtor, o intelectual cuja vocação 
entra em conflito com aquilo que os seus empregadores constatam por eles 
mesmos, submetem os intelectuais a um sistema contra o qual eles são 
impotentes e parecem irracionais. A ideia de alternativas disponíveis 
evapora dentro de uma dimensão totalmente utópica onde ela se sente em 
casa, pois uma sociedade livre é de fato irreal e indefinivelmente diferente 
da existente.214  
 

 Marcuse refuta o argumento democrático de que: se ninguém está em posse 

da verdade, todas as opiniões merecem ser ouvidas. Segundo o autor, só se pode 

falar em democracia caso os indivíduos sejam realmente possuidores da razão. No 

 

214 MARCUSE, 1970, ibidem. 
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entanto, em se tratando de sociedades dominadas pela união do poder econômico e 

político, que fazem da tecnologia e da mídia instrumentos de dominação em massa, 

as noções de certo e errado, de verdadeiro e de falso, são ilusoriamente e 

falsamente estabelecidas, o que leva a uma deturpação do sentido real da 

tolerância. O autor cita o seguinte exemplo: quando a mídia noticia, lado a lado em 

um jornal, uma notícia sobre a bolsa de valores e outra sobre tortura e assassinato, 

no mesmo tom e emoção, tal tolerância, além de ser desonesta, também ofende a 

humanidade e a verdade, “por estar tranquila onde alguém deveria estar enfurecido, 

por abster-se da acusação onde a acusação está nos próprios fatos.” Nesse sentido, 

enfatiza que essa “tolerância democrática “está abaixo de todas as circunstâncias 

mais humanitárias do que uma intolerância institucionalizada”.  

 Inexistem dúvidas de que Marcuse é um crítico enfático do modelo 

democrático de governo, não apenas crítico como também defensor do uso de 

medidas antidemocráticas para “mudar” o sistema preestabelecido. Extrai-se de seu 

pensamento que a tolerância precisa ser retirada sistemicamente da sociedade, uma 

espécie de “reversão da tendência”, a qual deve ser operacionalizada dentro dos 

ambientes acadêmicos por estudantes e professores, uma vez que a união entre 

negócios e publicidade (sistema capitalista) dá à luz a uma falsa tolerância, que por 

sua vez perpetua a impotência da classe operária perante o sistema:  

 

Certamente, de nenhum governo pode ser esperado que fortaleça sua 
própria subversão, mas em uma democracia assim o direito é adquirido 
pelas pessoas (i.e. pela maioria das pessoas). Isso significa que os modos, 
nos quais uma maioria subversiva poderia se desenvolver, não deveriam 
ser bloqueados sobre os quais, e se eles são bloqueados por uma 
repressão organizada e pelo doutrinamento, sua reabertura podem exigir 
meios aparentemente antidemocráticos. Eles incluiriam a retirada da 
toleração do discurso e da assembleia de grupos e movimentos que 
promovem políticas agressivas, armamento, chauvinismo, discriminação por 
motivos de raça e de religião, ou que se opõem à extensão dos serviços 
públicos, de previdência social, de cuidado médico, etc. Além disso, a 
restauração da liberdade de pensamento pode necessitar restrições novas e 
rígidas em ensinos e práticas nas instituições educacionais que, pelos seus 
mesmos muitos métodos e conceitos, sirvam para incluir a opinião dentro do 
universo estabelecido de discurso e comportamento - impedindo a priori 
assim uma avaliação racional das alternativas. Na condição para a qual a 
liberdade de pensamento envolve a luta contra a desumanidade e a 
restauração de tal liberdade também implicaria na intolerância perante a 
pesquisa científica no interesse de “impedimentos” mortais de resistência 
humana anormal sob condições desumanas, etc..215 
 

 

215 MARCUSE, 1970, ibidem.  
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 Sobre a violência produto das relações de governo/poder, Marcuse afirma que 

ela emana das “classes dominantes”, destacando a diferença existente entre a 

violência revolucionária e a violência reacionária, ou seja, entre a violência cometida 

por quem é oprimido e por quem é opressor. Nesse sentido, o autor relaciona a 

palavra com a ação, defendendo que se a propagação da palavra tivesse sido 

freada à época dos discursos dos líderes nazistas e fascistas, o Holocausto poderia 

ter sido evitado: “se a tolerância democrática tivesse sido retirada quando os futuros 

líderes começaram a sua campanha, a humanidade teria tido uma chance de evitar 

Auschwitz e uma Guerra mundial.” 

Abro um breve parêntese para retomar os ensinamentos de Mill, o qual 

defendia que todo e qualquer silenciar de uma opinião acarretaria invariavelmente 

na presunção de sua infabilidade. Capaldi216 pontua com precisão: “Os marxistas, 

por exemplo, devem acreditar que a concepção marxista do homem e da 

comunidade é definitivamente correta. Mesmo onde admitem revisão ou 

‘purificação’, operam ainda dentro de uma estrutura muito limitada”. O pensamento 

de Marcuse ilustra os dizeres tanto de Mill como de Capaldi, uma vez que transmite 

a ideia de que seu ponto de vista é infalível. O autor justifica: 

 

Nenhuma comunidade ou cultura pode ser interiormente destruída, a menos 
que tenha sido minada por suas próprias políticas e ações, ou que tenha 
perdido a confiança do público. O intelectual dissidente com frequência é 
responsável pela perda de confiança, por destruir o senso de interesse 
comum. As mais das vezes, a tragédia do intelectual é que sua discordância 
não gera uma comunidade livre e nobre, mas uma totalitária, onde 
desapareceram os verdadeiros valores e veículos da intelectualidade.217 
 

Norberto Bobbio218 (1909-2004), filósofo político italiano, concentrou um 

capítulo em sua obra A Era dos Direitos para discorrer sobre “as razões da 

tolerância”. O conceito de tolerância por ele considerado diz respeito ao conceito 

histórico predominante, qual seja: a problemática envolta na coexistência de crenças 

diversas. Bobbio destaca que atualmente o problema da tolerância passou a ser 

tratado como um “problema da convivência das minorias étnicas, linguísticas, raciais, 

 

216 CAPALDI, ibidem, p. XIII. 
 
217 CAPALDI, ibidem, p. XVI.   
 
218 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho, apresentação de Celso 
Lafer. Nova ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, 7ª reimpressão, p. 86-91 
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para os que são chamados de ‘diferentes’”, e elucida que essas duas maneiras de 

compreender, colocar em prática e explicar a tolerância distinguem-se entre si. 

Portanto, em Bobbio temos dois sentidos para a tolerância: o primeiro diz respeito à 

tolerância de crenças e opiniões, enquanto o segundo refere-se à tolerância em face 

da diversidade (que põe em tela questões relativas a preconceitos e discriminação): 

 

A primeira deriva da convicção de possuir a verdade; a segunda deriva de 
um preconceito, entendido como uma opinião ou conjunto de opiniões que 
são acolhidas de modo acrítico passivo pela tradição, pelo costume ou por 
uma autoridade cujos ditames são aceitos sem discussão.219  
 

Doutrina Bobbio que encarar a tolerância como um mal necessário (mal 

menor) foi o que fez valer no âmbito da prática política o respeito pela pluralidade de 

crenças religiosas pois, se for compreendida de tal modo, a convicção firme pessoal 

se mantem intacta (não é preciso renunciá-la). A tolerância vista por essa ótica 

implica somente na opinião de que quando o erro alheio é suportado, quem tem a 

ganhar é a verdade. Sob uma perspectiva histórica, Bobbio aduz que a perseguição 

(ao erro alheio) em vez de erradicá-lo, o reforça: 

 

Essa razão, na medida em que é essencial prática, assume diversos 
aspectos conforme a diferente natureza das correlações de forças, entre 
mim ou minha doutrina, ou minha escola, detentora da verdade, e os outros, 
imersos no erro. Se sou o mais forte, aceitar o erro alheio pode ser um ato 
de astúcia: a perseguição causa escândalo, o escândalo faz crescer a 
mancha, a qual, ao contrário, deve ser mantida o mais possível oculta. O 
erro poderia propagar-se mais na perseguição do que numa benévola, 
indulgente e permissiva tolerância (permissiva, mas sempre atenta). Se sou 
o mais fraco, suportar o erro alheio é um estado de necessidade: se me 
rebelasse, seria esmagado e perderia qualquer esperança de que minha 
pequena semente pudesse germinar no futuro. Se somos iguais, entra em 
jogo o princípio da reciprocidade, sobre o qual se fundam todas as 
transações, todos os compromissos, todos os acordos, que estão na base 
de qualquer convivência pacífica (toda convivência se baseia ou sobre o 
compromisso ou sobre a imposição): a tolerância, nesse caso, é o efeito de 
uma troca, de um modus vivendi, sob a égide do “se tu me toleras, eu te 
tolero”. É bastante evidente que, se me atribuo o direito de perseguir os 
outros, atribuo a eles o direito de me perseguirem. Hoje é você, amanhã sou 
eu. Em todos esses casos, a tolerância é, evidentemente, conscientemente, 
utilitaristamente, o resultado 
de um cálculo e, como tal, nada tem a ver com o problema da verdade. 

 

 

219 BOBBIO, ibidem, p. 86. 
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 Bobbio elucida que ao compreender a tolerância através do método da 

persuasão (e não da coerção), em termos de convivência civil, abandona-se “o ato 

de suportar passiva e resignadamente o erro” para então criar uma atmosfera de 

confiança na razoabilidade do indivíduo “como capaz  de seguir não só os próprios 

interesses, mas também de considerar seu próprio interesse à luz dos interesses 

dos outros”. Igualmente, o uso da violência como instrumento para fazer valer a 

verdade das próprias ideias, passa a ser conscientemente recusado pelos 

indivíduos. Bobbio fez questão de destacar duas passagens de John Locke que, 

segundo ele, foi o maior teórico da tolerância: 

 

Seria de desejar que um dia se permitisse a verdade defender-se por si só. 
Muito pouca ajuda lhe conferiu o poder dos grandes, que nem sempre a 
conhecem e nem sempre lhe são favoráveis. (...) A verdade não precisa da 
violência para ser ouvida pelo espírito dos homens; e não se pode ensiná-la 
pela boca da lei. São os erros que reinam graças à ajuda externa, tomada 
emprestada de outros meios. Mas a verdade, se não é captada pelo 
intelecto com sua luz, não poderá triunfar com a força externa.220  
  

 Esclarece que enfatizou tais dizeres de Locke pois a ideia ali presente 

exprime bem a essência do governo democrático, uma vez que neste tipo de 

governo os conflitos são solucionados através de técnicas de persuasão 

(argumentação retórica). Após analisar as razões da tolerância sob os vieses de 

prudência política e convivência civil, o autor aponta para uma terceira razão moral, 

qual seja o respeito à pessoa alheia que, assim como o método persuasivo, está 

profundamente ligado ao modelo democrático, em especial à afirmação dos direitos 

de liberdade, uma vez que os indivíduos devem chegar à verdade por si próprios, 

por convicção íntima, e não por ordem alheia, sendo um dever ético, não apenas 

uma utilidade ou conveniência política: “Desse ponto de vista, a tolerância não é 

apenas um mal menor ou a adoção de um método de convivência preferível a outro, 

mas é a única resposta possível à imperiosa afirmação de que a liberdade interior é 

um bem demasiadamente elevado para que não seja reconhecido, ou melhor, 

exigido”. 

Sobre Marcuse, Bobbio conclui:  

 

 

220 LOCKE, John apud BOBBIO, ibidem, p. 88.  
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Uma posição deste tipo é inaceitável. Quem distingue entre as boas e as 
más ideias? A tolerância só é tal se forem toleradas também as más ideias. 
Contrapor uma tolerância repressiva, que é recusada, a uma tolerância 
emancipadora, que é exaltada, quer dizer passar de uma forma de 
intolerância para outra.221  
 

 Contrapondo o pensamento de Marcuse, o autor afirma: “excluo a solução 

proposta por Marcuse em seu ensaio sobre a tolerância repressiva” pois, a seu ver, 

os termos presentes na expressão “tolerância repressiva” são contraditórios. No 

entanto, admite que em Marcuse tal contradição seja possível, pois este distinguia 

as ideias em progressivas (positivas) e reacionárias (negativas), e afirmava que a 

boa tolerância é aquela que tolera apenas as ideias positivas, ou seja, a distinção 

feita por Marcuse não traça distinções entre tolerância e intolerância, mas subdivide 

o conceito de tolerância em “tolerar apenas as ideias progressistas e rechaçar as 

reacionárias”.  

  

3.2 Concepções sobre modelos democráticos e dignidade: o debate jusfilosófico 

entre Ronald Dworkin e Jeremy Waldron 

  

Jeremy Waldron222 ao abordar o assunto da tolerância, no ensaio “Toleration 

and Calumny”, faz uma viagem no tempo ao buscar amparo nos ensinamentos de 

filósofos iluministas acerca da ideia de ‘sociedade tolerante’ para embasar sua tese 

a favor da regulamentação dos discursos de ódio. Neste ensaio, Waldron dá 

enfoque à maneira como a difamação de grupo ou difamação religiosa podem ser 

consideradas hostis à ordem pública e inconsistente com os ideais de uma 

sociedade tolerante, e argumenta que legislações voltadas à restrição de discursos 

de difamação contra grupos vulneráveis (tais como minorias raciais ou religiosas) 

são essenciais para o bom andamento da democracia. 

 Também dedicou um capítulo em sua obra “The harm in hate speech” para 

tratar da seguinte questão: deve-se proteger a dignidade ou proteger o indivíduo de 

ser ofendido? O autor de antemão se posiciona ao afirmar que a mera ofensa, ainda 

que sentida profundamente pelo ofendido, não deve ser objeto de preocupação 

 

221 BOBBIO, ibidem, p. 90.  
 
222 WALDRON, 2014, p. 204-233. 
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legislativa e defende que leis voltadas ao regulamento do discurso de ódio são 

editadas a fim de defender a dignidade em seu sentido de direito fundamental, ou 

seja, o direito que um indivíduo possui de ser tratado com respeito pelos demais 

membros da sociedade, principalmente se fizer parte de um grupo minoritário 

marginalizado (considerado inferior): “That is what hate speech attacks, and that is 

what laws supressing hate speech aim to protect.”223 E esclarece:  

 

By ‘hate speech regulation’, I mean regulation of the sort that can be found 
in Canada, Denmark, Germany, New Zeland, and the United Kingdom, 
prohibiting public statements that incite ‘hatred against any identifiable group 
where such incitement is likely to lead to a breach of the peace” (Canada); 
or statements “by which a group of people are threatened, derided or 
degraded because of their race, colour of skin, national or ethnic 
background” (Denmark); or attacks on “the human dignity of others by 
insulting, maliciously maligning or defaming segments of the population” 
(Germany); or “threatening, abusive, or insulting … words likely to excite 
hostility against or bring into contempt any group of persons … on the 
ground of the colour, race, or ethnic or national or ethnic origins of that group 
of persons” (New Zeland) (…) As is evident, there are similarities and 
differences between there various instances os hate speech regulation. (…) 
But all of them are concerned with the use of words which are deliberately 
abusive and/or insulting and/or threatening and/or demeaning directed at 
members of vulnerable minorities, calculated to stir up hatred against 
them.224   

 

Em Waldron, a dignidade de uma pessoa é danificada quando é difamada ou 

desumanizada publicamente, ou quando é percebida como pertencente a um grupo 

cujos membros são difamados ou desumanizados. Ele defende, ainda, a 

substituição do termo “discurso de ódio” por “difamação de grupo225”. Primeiro, 

 

223 WALDRON, ibidem. 
  
224 WALDRON, 2014, p. 8-9. Tradução livre: “Por "regulação do discurso de ódio", quero dizer 
regulamentação do tipo que pode ser encontrada no Canadá, Dinamarca, Alemanha, Nova Zelândia e 
Reino Unido, proibindo declarações públicas que incitem "ódio contra qualquer grupo identificável 
onde tal incitamento possa levar a uma violação da paz ”(Canadá); ou declarações “pelas quais um 
grupo de pessoas é ameaçado, ridicularizado ou degradado devido à sua raça, cor da pele, origem 
nacional ou étnica” (Dinamarca); ou ataques à “dignidade humana dos outros insultando, 
maliciosamente difamando ou difamando segmentos da população” (Alemanha); ou “ameaçador, 
abusivo ou insultuoso… palavras que possam suscitar hostilidade contra ou desdenhar qualquer 
grupo de pessoas… com base na cor, raça ou origem étnica ou nacional ou étnica desse grupo de 
pessoas” (Nova Zelândia) (…) Como é evidente, há semelhanças e diferenças entre os vários 
exemplos de ódio à regulação da fala. (…) Mas todos eles estão preocupados com o uso de palavras 
que são deliberadamente abusivas e/ou insultantes e/ou ameaçadoras e/ou degradantes dirigidas a 
membros de minorias vulneráveis, calculadas para provocar ódio contra elas.” 
 
225 WALDRON, Jeremy. Dignity and Defamation: The Visibility of Hate. 2009. Disponível em: 
http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/ECM_PRO_063312.pdf. Acesso em out. de 2018. 
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porque a palavra ódio dá a impressão de que o que se está debatendo são ideias 

consideradas ‘más’, sendo que na verdade a preocupação reside na situação de 

vulnerabilidade desse grupo de pessoas, independente da ‘maldade’ por detrás da 

palavra. Segundo, pois ao utilizar o termo ‘discurso’, o que se questiona é se o 

Estado pode ou deve interferir naquilo que é falado pelas pessoas, sendo que, na 

maioria das vezes, uma palavra escrita ou disseminada por outras vias acaba tendo 

um impacto ainda mais negativo. Sobre a ofensa, destaca:  

 

Offense, on the other hand, in inherently a subjective reaction. The Oxford 
English Dictionary gives this as the main definition of ‘offend’: ‘To hurt or 
wound the feelings or susceptibilities of; to be displeasing or disagreeable to; 
to vex, annoy, displease, anger; (now esp.) to excite a feeling of personal 
upset, resentment, annoyance, or disgust in (someone).’ The dictionary 
indicates that this is the main modern use of the word (in its transitive 
sense), although it acknowledges some other obsolete usages, including ‘to 
cause spiritual or moral difficulty’ […] So, to protect people from offense or 
from being offended is to protect them from a certain sort of effect on their 
feelings. And that is different from protecting their dignity and the assurance 
of their treatment in society.226 

 

 Waldron faz menção ao conceito de ‘sociedade bem ordenada’ de John Rawls 

(1921-2002), que é aquela regulada por alguma concepção pública de justiça, 

qualquer que seja ela. Nesta sociedade, os indivíduos consentem quanto a 

concepção de justiça e possuem um senso de justiça, o qual é aplicado de maneira 

efetiva. A noção rawlsiana foi utilizada por Waldron a fim de transmitir a ideia de que 

numa sociedade “decente” (ou bem ordenada), a distribuição de panfletos ou 

cartazes que retratam minorias vulneráveis como subumanas, por exemplo, 

compromete a dignidade de todos seus membros. São, portanto, manifestações 

contrárias à ordem pública. E numa sociedade bem ordenada, os indivíduos 

respeitam os princípios fundamentais de respeito mútuo e de dignidade. 

 

 
226 WALDRON, 2014, p. 107. Tradução livre: “A ofensa, por outro lado, é inerentemente uma reação 
subjetiva. O Oxford English Dictionary dá isso como a principal definição de "ofender": "Ferir os 
sentimentos ou suscetibilidades de; ser desagradável ou desagradável; irritar, aborrecer, desagradar, 
irritar; (agora esp.) para excitar um sentimento de perturbação pessoal, ressentimento, aborrecimento 
ou repulsa em (alguém).” O dicionário indica que este é o principal uso moderno da palavra (em seu 
sentido transitivo), embora reconheça usos obsoletos, incluindo "causar dificuldades espirituais ou 
morais" (...) Assim, proteger as pessoas de ofensas ou de serem ofendidas é protegê-las de um certo 
tipo de efeito em seus sentimentos. E isso é diferente de proteger sua dignidade e a garantia de seu 
tratamento dentro da sociedade.” 
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 Portanto, defende que deve ser ampliado o entendimento acerca do dever do 

Estado de tolerância, para incluir mais do que apenas a ideia de não-perseguição, 

bem como a concepção individual sobre o dever que o cidadão possui, a fim de 

abranger não apenas a abstenção de atos violentos, mas também da prática de 

insultar e difamar: um dever de não-discriminação. Em Waldron, a proibição do 

discurso de ódio é justificada nos casos em que o discurso em questão transmite 

uma grave difamação, uma ameaça à ordem publica e é dirigido à dignidade da 

pessoa. E sobre a dignidade, o autor afirma, ao contrário da concepção filosófica de 

Kant, de valor incomensurável e de fim em si mesma, em se tratando da lei, diz 

respeito à uma questão de status; é a garantia da dignidade que permite que uma 

pessoa caminhe na rua sem medo de ser insultada ou humilhada, capaz de interagir 

com os demais sem ser tratada como um marginal: 

 

I believe that this conception of dignity as a matter of ordinary presence - the 
status of being respected in myriad anonymous interactions as a member of 
society in good standing - that this is actually a large part of what is at stake 
with toleration. The virtue of the passages I have quoted to you from Bayle 
and Locke, Diderot and Voltaire, is that they emphasize how incomplete a 
regime of toleration is when it merely restrains coercion and violence, 
leaving hatred, insult and ostracism untouched.227  

 

Por sua vez, Dworkin afirma que o conceito de democracia é interpretativo e 

muito controverso, e questiona a afirmativa de que democracia significa que o povo 

governa a si mesmo pois, na prática, observa-se que pouquíssimos membros da 

população possuem, de fato, algum poder sobre a determinação das leis. O autor 

argumenta que, em termos gerais, os indivíduos anseiam por governantes que 

sejam relativamente semelhantes a eles, e que o significado dessa ideia é um pouco 

nebuloso, e já foi utilizado para explicar inúmeras formas de tribalismo ou 

nacionalismo “de raça, religião, língua, parentesco (...)”, afirmando nesse sentido 

que quando diferentes grupos demonstram não serem capazes de viver em 

comunhão e em paz, uma alternativa é a criação de novas comunidades políticas, 

 

227 WALDRON, 2014, p. 220. Tradução livre: “E eu acredito que esta concepção de dignidade como 
uma questão de comum presença - o status de ser respeitado em inúmeras interações anônimas 
como um membro da sociedade em boas condições - que esta é na verdade uma grande parte o que 
está em jogo com a tolerância. A virtude das passagens que citei de Bayle e Locke, Diderot e 
Voltaire, é que eles enfatizam como incompleto um regime de tolerância quando ela meramente 
restringe a coerção e violência, deixando ódio, insulto e ostracismo intocados. 
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no entanto, faz a seguinte ressalva: “do mesmo modo, quando um grupo minoritário 

se tornou vítima perene de injustiças, uma reformulação das fronteiras pode ajudar, 

desde que ela possa ser realizada em que se cometam mais injustiças e sem 

provocar grandes sofrimentos”.228 A visão de Dworkin sobre a relação entre 

dignidade e democracia é digna de nota:  

 

A dignidade exige a independência em relação ao governo no que se refere 
às escolhas éticas, e essa exigência é um dos alicerces de qualquer teoria 
plausível da liberdade negativa. Mas a dignidade não exige a independência 
em relação ao governo em outros assuntos: toda comunidade política deve 
tomar decisões coletivas sobre a justiça e a moral, e deve ser capaz de 
impor coercitivamente essas decisões. Suscita-se assim a questão da 
liberdade positiva. Não posso estar livre de todo controle coercitivo nas 
questões de justiça e moral, mas minha dignidade exige que eu tenha 

alguma participação nas decisões coletivas que exercem esse controle.229  

 

Dworkin subdivide os conceitos de democracia em dois grupos: a) democracia 

majoritarista e b) democracia coparticipativa. A primeira concepção (majoritarista) 

defende que o povo irá governar a si mesmo quando inserido num cenário em que o 

maior número de indivíduos, e não o menor, detêm o poder político fundamental. 

Nesse caso, há uma insistência para que as estruturas do governo representativo 

sejam organizadas de maneira a maximizar a possibilidade de que as leis e 

programas políticos sociais sejam aqueles da preferência de um maior número de 

pessoas. A segunda concepção (coparticipativa) compreende que o ‘autogoverno’ 

não é o governo de um maior número de cidadãos que exercem autoridade sobre os 

demais, mas sim o governo em que todos os cidadãos atuam como parceiros, no 

sentido de aceitar que, em se tratando de questões políticas, devem agir pautados 

por ideais de respeito mútuo e consideração por todos os outros ‘parceiros’. O autor 

afirma que o primeiro modelo define a democracia de modo ‘puramente 

procedimental’, ao passo que o segundo modelo representa um ideal que algumas 

sociedades políticas empreendem esforços para alcançar, “um ideal inteligível”.  

 

228 Ibidem, p. 582.  
 
229 DWORKIN, Ronald. A raposa e o porco-espinho. Justiça e valor. Tradução de Marcelo Brandão 
Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 579. 
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Diz Dworkin230 que foi Jeremy Waldron foi quem apresentou com maior 

clareza a defesa da democracia majoritária, da qual é crítico. Em se tratando da 

liberdade de expressão especificamente, Dworkin defende que a imposição de 

limites ao discurso de ódio (por exemplo) pelo Estado configura violação ao direito à 

livre expressão e, por conseguinte, lesa a democracia, enquanto Waldron argumenta 

que tais restrições são essenciais para garantir os ideais democráticos não sejam 

comprometidos pelo exercício da intolerância.  

Importante trazer alguns ensinamentos de Dworkin sobre as concepções de 

liberdade. O autor subdivide a liberdade em sua dimensão positiva e negativa. A 

primeira diz respeito (no âmbito político) ao poder de ação individual permitido para 

o exercício de um papel no governo coercitivo de si mesmo (governo no sentido de 

autogoverno). Já a segunda se refere ao grau de coerção, ou seja, o poder de ação 

individual sobre uma quantidade significativa (substancial) de suas decisões e 

atividades. Além de interpretar a liberdade sob o viés de positiva e negativa, o autor 

também diferencia liberdade (liberty) de autonomia (freedom). Veja-se: 

 

Autonomia total de cada pessoa é seu poder de agir como bem quiser, livre 
de restrições ou ameaças impostas por terceiros ou por uma comunidade 
política. Sua liberdade negativa é aquela porção de sua autonomia que a 
comunidade política não pode restringir sem infligir-lhe um tipo especial de 
dano, ou seja, sem comprometer sua dignidade, negando-lhe a igual 
consideração ou algum traço essencial da sua responsabilidade pela própria 
vida.231 
 

 Compreender a liberdade através de sua dimensão negativa, e equipará-la à 

autonomia total, de modo a considerar uma violação todo e qualquer limite ao 

exercício da autonomia, não é a melhor maneira de interpretar a liberdade, diz 

Dworkin, ao defender que a liberdade será melhor compreendida se relacionada à 

ideia de responsabilidade pessoal. Assim sendo, afirma: “Precisamos de uma 

concepção mais explicitamente normativa da liberdade, uma concepção integrada”, 

e para isso aborda questões envoltas à independência ética e dignidade. E não há 

que se falar em independência ética sem antes discorrer sobre ética e moral, e “elas 

não competem, mas cooperam entre si”232.  

 

230 Ibidem, p. 590. 
 
231 Ibidem, p. 561. 
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 Em se tratando do poder estatal e das legislações, haverá violação à 

independência ética do indivíduo quando o que justificar a restrição da autonomia 

tiver como pressuposto “a superioridade ou a popularidade de quaisquer valores 

éticos controversos na comunidade”. Para justificar seu ponto de vista, traça um 

comparativo entre leis que proíbem o assassinato ou que regulam limites de 

velocidade no trânsito em face daquelas que limitam o direito individual de 

expressão, e ressalta que essa questão é comumente ignorada por diversos 

pensadores, sendo que delimitar as diferenças é fundamental para uma melhor 

compreensão destes assuntos.  

 Ainda sobre a dignidade, esclarece:  

 

O segundo princípio da dignidade torna a ética especial: limita o âmbito das 
decisões coletivas aceitáveis. Não podemos escapar à influência do nosso 
ambiente ético: estamos sujeitos aos exemplos, exortações e celebrações 
das ideias de outras pessoas sobre como viver. Mas temos de insistir em 
que esse ambiente seja criado sob a égide da independência ética: que seja 
criado organicamente pelas decisões de milhões de pessoas dotadas de 
autonomia para fazer suas próprias escolhas, não pela imposição arbitrária, 
a todos, das decisões de uma maioria política.233 
 

Deste modo, conclui que a censura (em se tratando do direito à liberdade de 

expressão) também configura uma violação à independência ética e defende que o 

Estado não possui legitimidade para impedir que seus cidadãos leiam, contemplem 

ou ouçam aquilo que quiserem, sob a justificativa de que tais expressões são 

ofensivas ou “contagiosas”. Dworkin pretende demonstrar as diferentes dimensões 

de argumentação que as concepções de liberdade exigem, seja para defender, seja 

para limitar o direito à livre expressão, no entanto, conclui: “O direito à 

independência ética só admite uma resposta. Esse direito é violado e a liberdade é 

negada quando o governo restringe a liberdade a fim de fazer valer um juízo ético 

coletivo234”.  

 

 

232 Ibidem, p. 568.  
 
233 Ibidem, p. 567.  
 
234 Ibidem, p. 578.  
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3.3 Liberdade de cátedra, “politicamente correto” e escola sem partido: desafios 

contemporâneos 

 

Se, por um lado, o ‘politicamente correto’ é entendido por muitos como sendo 

um mecanismo essencial para a promoção de ideais igualitários e de proteção às 

minorias vulneráveis, por outro, muitos estudiosos demonstram séria preocupação 

com os efeitos que os códigos de fala podem suscitar em termos de sociedade e de 

avanço do conhecimento científico. 

Para Frank Furedi235, professor emérito de sociologia na Universidade de 

Kent, Reino Unido, a insistência dos estudantes para que o ambiente acadêmico 

seja cada vez mais “seguro e regulamentado” demonstra uma fragilidade emocional 

sem precedentes. Furedi faz menção a uma pesquisa realizada pelo Instituto 

Britânico de Políticas de Educação Superior, cujo relatório demonstrou que as 

experiências que antes eram consideradas usuais da vida universitária, hoje 

configuram grande desafio para o corpo estudantil. No mesmo sentido, Eric Posner, 

que segundo Furedi é um dos principais estudiosos jurídicos da Universidade de 

Chicago, declarou que “os estudantes hoje são mais parecidos com crianças do que 

com adultos e precisam de proteção”, e que não estão preparados para uma vida 

independente e necessitam de constante orientação moral de suas instituições.  

 Para Furedi236, termos como ‘inapropriado’, ‘desconfortável’, ‘indesejável’ ou 

‘problemático’ condenam sem oferecer informações concretas sobre a natureza da 

transgressão. São termos nebulosos e subjetivos. O significado cultural dos códigos 

de fala é que tais palavras significam “cuidado!”. Eles comunicam a ambivalência e 

desconfiança da livre expressão de palavras e ideias, uma linguagem opaca e 

implícita, conectada diretamente com uma tendência perturbadora de condenar de 

maneira a aliviar os acusadores de assumir responsabilidade por seus julgamentos, 

conclui. 

 

235 FUREDI, Frank. “Why Millennials are so fragile”. 2017. Disponível em: 
https://www.mindingthecampus.org/2017/01/02/why-millennials-are-so-fragile/. Acesso em jul. de 
2019. 
 
236 FUREDI, Frank. “The Orwellian University”. Disponível em: 
https://www.prospectmagazine.co.uk/life/orwellian-university-free-speech-censorship-academia. 
Acesso em jul. de 2019. 
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  Por outro lado, João Feres Júnior237, professor de ciência política da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, compreende que o termo politicamente 

correto é utilizado com frequência como forma de ofensa àqueles que são adeptos 

de políticas de igualdade de oportunidades, defensores dos direitos das minorias, 

das mulheres, e por aí adiante. Afirma que, no Brasil: 

 

Fica explícita a associação do politicamente correto à suposta ideologia de 
esquerda do PT (Partido dos Trabalhadores) na Presidência da República. 
O politicamente correto é descrito como imposição autoritária de valores e 
padrões culturais por parte de um Estado dominado pela ideologia de 
esquerda. Em outras palavras, a associação entre politicamente correto e 
esquerda se repete aqui (em comparativo com os Estados Unidos), também 
de modo pejorativo.238 
 

 Já sob a ótica de Powers239, a illiberal left anseia por um mundo limpo de 

informações que os ofenda, fazendo alusão à teoria de Marcuse de que restringir a 

liberdade de expressão em busca de objetivos ideológicos de esquerda é tanto 

necessária quanto defensável: “If this sounds familiar, it’s because you’ve heard one 

of the illiberals casting a sexist, dehumanizing attack against a conservative woman 

as a defense of “women’s rights.” Their misogyny and authoritarianism is all for the 

greater good240”. Sob esse viés, a autora entende que a illiberal left se mostra 

favorável a ideia de que o Estado não apenas possui legitimidade, como também 

possui o dever de restringir a liberdade de pensamento, fala e consciência. 

Para garantir o silenciamento de pontos de vista, Powers241, aponta para a 

criação de um labirinto de ferramentas contra a liberdade de expressão, que 

incluem, segundo ela, códigos de fala, zonas de liberdade de expressão (free 

speech zone), censura, investigações realizadas por escritórios de diversidade e 

tolerância do campus e negação do devido processo legal. Tolerância e liberdade 

 

237 JÚNIOR, João Feres. “Esquerda, direita e o politicamente correto: breve estudo comparado”. 2017. 
Disponível em: https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/144203/138618. Acesso em jul.de 
2019. 
 
238 JÚNIOR, ibidem. 
 
239 POWERS, 2015, p. 7.  
 
240 Tradução livre: “Se isso soa familiar, é porque você ouviu um dos iliberais lançando um ataque 
sexista e desumano contra uma mulher conservadora como uma defesa dos “direitos das mulheres”. 
Sua misoginia e autoritarismo é tudo pelo bem maior”.  
 
241 POWERS, 2015, p. 68.  
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têm sido pontos centrais para o liberalismo moderno, traçando suas raízes nos 

escritos de Thomas Jefferson e John Stuart Mill, diz Powers.  

 O ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg quando foi o orador do 

discurso de formatura de 2014 na Universidade de Harvard, percebeu a alarmante 

tendência nos câmpus universitários dos Estados Unidos de silenciar os oradores 

através de protestos, afirmando que ele próprio foi alvo de protestos:  

 

Today, on many college campuses, it is liberals trying to repress 
conservative ideas, even as conservative faculty members are at risk of 
becoming an endangered species. Bloomberg continued: “Like other great 
universities, [Harvard] lies at the heart of the American experiment in 
democracy. Their purpose is not only to advance knowledge but to advance 
the ideals of our nation. … Tolerance for other people’s ideas and the 
freedom to express your own are inseparable values at great universities,” 
Bloomberg noted. “Joined together, they form a sacred trust that holds the 
basis of our democratic society. But that trust is perpetually vulnerable to the 
tyrannical tendencies of monarchs, mobs, and majorities. And lately, we’ve 
seen those tendencies manifest themselves too often both on college 
campuses and our society242. 
 

 Powers argumenta que a esquerda adora invocar a importância de silenciar 

as pessoas a quem eles atribuem a autoria de discursos de ódio, como, por 

exemplo, críticas ao islamismo ou questionamentos sobre estatísticas de estupro. 

No entanto, afirma que eles não enxergam a problemática envolta em usar da 

intimidação e discurso odioso desde que sejam direcionados a alguém que possua 

visão contrária. “Tolerância para mim, mas não para você”.  

 Powers expõe o caso243 de Omar Mahmood, um estudante da Universidade 

de Michigan. Mahmood escreveu uma sátira ridicularizando o politicamente correto 

ao escrever sobre suas lutas como um homem de cor, expondo como tinha que 

enfrentar privilégios brancos em todos os lugares, incluindo “flocos de neve brancos 

 

242 BLOOMBERG apud POWERS, 2014, p. 83. Tradução livre: “Hoje, em muitos câmpus 
universitários, os liberais tentam reprimir as ideias conservadoras, mesmo quando os membros 
conservadores do corpo docente correm o risco de se tornar uma espécie em extinção. Bloomberg 
continuou: “Como outras grandes universidades, [Harvard] está no coração do experimento 
americano em democracia. Seu propósito não é apenas estimular o progresso do conhecimento, mas 
avançar os ideais de nossa nação. ... A tolerância pelas ideias de outras pessoas e a liberdade de 
expressar as suas próprias são valores inseparáveis em grandes universidades”, observou 
Bloomberg. “Juntos, eles formam uma confiança sagrada que sustenta a base de nossa sociedade 
democrática. Mas essa confiança é perpetuamente vulnerável às tendências tirânicas dos monarcas, 
multidões e maiorias. Ultimamente, temos visto essas tendências se manifestarem com muita 
frequência nos câmpus universitários e em nossa sociedade.” 
 
243 POWERS, 2014, p. 72.  
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caindo sobre as folhas de outono, enterrando suas cores”; uma abordagem 

sarcástica das indignidades que ele enfrentou por ser canhoto, de modo a reproduzir 

a linguagem da vitimização exaustivamente utilizada pela esquerda. Mahmood 

escreveu:  

 

[…] the University of Michigan does literally nothing to combat the countless 
instances of violence we encounter every day. Whenever I walk into a 
classroom, I can hardly find a left-handyd desk to sit in. In big lecture halls, 
I’m met with countless stares as I walk up the aisle along the left-handyd 
column. The University cannot claim to be my school while it continues to 
oppress me.244 
 

Como consequência, Mahmood foi vítima de vandalismo depois de publicar 

seu artigo. Powers narra que Mahmood recebeu um telefonema de um editor do 

Michigan Review, o qual informou que a coluna de Mahmood “criou um ambiente 

hostil” e que “alguém na equipe editorial se sentiu ameaçado pelo que ele escreveu”, 

e que a única condição para que ele não fosse proibido de publicar no editorial do 

Michigan Daily seria escrever uma carta de retratação. Mahmood não aceitou a 

proposta e a FIRE (Foundation for Individual Rights in Education) interveio em sua 

defesa.  

O título do texto de Mahmood, “Do the left thing”, não faz sentido para quem 

não é educado sobre o jargão do pensamento de grupos universitários de esquerda, 

diz Powers: “He was wryly mocking the illiberal left’s campaign in favor of “trigger 

warnings” on university syllabi so that students who might be “triggered” by certain 

content could opt out of completing assignments or attending classes that might 

upset them245”. De acordo com o College Fix, o vandalismo feito em sua porta 

continha os dizeres “escória, você nos envergonha”, “você não tem alma”, “todo 

 

244 MAHMOOD, Omar.  “Do the left thing”. 2014. Disponível em: http://www.michiganreview.com/do-
the-left-thing/. Acesso em dez. de 2018. Tradução livre: “(...) a Universidade de Michigan não faz 
literalmente nada para combater os incontáveis casos de violência que encontramos todos os dias. 
Sempre que entro em uma sala de aula, mal consigo encontrar uma escrivaninha à esquerda para 
sentar. Em grandes salas de aula, tenho recebido inúmeros olhares enquanto caminho pelo corredor 
ao longo da coluna à esquerda. A Universidade não pode reivindicar ser minha escola enquanto 
continua a me oprimir." 
 
245 POWERS, 2014, p. 72-73. Tradução livre: “Ele estava ironicamente zombando da campanha da 
esquerda não liberal em favor de "alertas de gatilho" nos programas de estudos da universidade, de 
modo que os alunos que poderiam ser "acionados" por certos conteúdos poderiam optar por não 
completar as aulas ou assistir às aulas que os perturbassem.” 
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mundo te odeia”; havia também uma imagem do diabo, e ovos e sanduíches foram 

arremessados em sua porta. Mahmood se diz um conservador libertário e é 

muçulmano.  

Powers expõe mais um caso, desta vez ocorrido no Oberlin College 

(faculdade particular de artes liberais e conservatório de música em Oberlin, Ohio, 

EUA). Em 2014 os professores foram orientados no sentido de que deveriam “evitar 

gatilhos desnecessários e fornecer alertas de gatilho (trigger warnings).” Por gatilho, 

a definição dada foi a seguinte: “algo que lembra um evento traumático para um 

indivíduo”. Os professores tiveram que estudar sobre racismo, classismo, sexismo, 

heterossexismo, cissexismo, capacitação e outras questões referentes à privilégio e 

opressão. A autora então faz o seguinte questionamento: 

 

How could any professor be expected to teach in such an environment? 
More importantly, why should they? Oberlin College administrators asserted 
that literally any topic could potentially “trigger” a student. The guidance 
continued, “Sometimes a work is too important to avoid. For example, 
Chinua Achebe’s Things Fall Apart is a triumph of literature that everyone in 
the world should read. However, it may trigger readers who have 
experienced racism, colonialism, religious persecution, violence, suicide, 
and more.” For such books, the university suggested professors issue a 
“trigger warning” because it would “show students that you care about their 
safety.” Some professors had understandably expressed concern that trigger 
warnings would give away the plot of the assigned books. The university 
administrators were unmoved, arguing that “even if a trigger warning does 
contain a spoiler, experiencing a trigger is always, always worse than 
experiencing a spoiler.”246 
 

 No primeiro capítulo destaquei que durante o ano de 2018 o Brasil foi palco 

das mais diversas animosidades e discursos cáusticos; instalou-se no país uma 

atmosfera de insegurança, em especial quanto ao regime democrático (se está em 

risco). A Constituição brasileira prevê o direito à educação em seu artigo 205: “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

 

246 POWERS, 2014, p. 73. Tradução livre: “Como poderia algum professor ensinar em tal ambiente? 
Mais importante, por que eles deveriam? Os administradores do Oberlin College afirmaram que, 
literalmente, qualquer tópico poderia "desencadear" um aluno. A orientação continuou: “Às vezes, um 
trabalho é importante demais para ser evitado. Por exemplo, Things Fall Apart, de Chinua Achebe, é 
um triunfo da literatura que todos no mundo deveriam ler. No entanto, pode desencadear leitores que 
sofreram racismo, colonialismo, perseguição religiosa, violência, suicídio e muito mais.” Para esses 
livros, a universidade sugeriu que os professores emitissem um “alerta de gatilho” porque “mostraria 
aos alunos que você se preocupa com a segurança deles”. Alguns professores expressaram 
preocupação de que os avisos desencadeadores dariam o enredo dos livros designados. Os 
administradores da universidade ficaram indiferentes, argumentando que “mesmo que um aviso de 
gatilho contenha um spoiler, experimentar um gatilho é sempre pior do que experimentar um spoiler”.” 
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incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho.” O direito à liberdade de cátedra tem previsão no inciso II do artigo 206: 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber;  
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos, aos das redes públicas; 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade; 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos de lei federal. 
 

Paula Louzano e Gabriela Moriconi247 narram que o presidente eleito Jair 

Bolsonaro e seus apoiadores trouxeram para o debate um assunto que há muito 

tempo não estava em pauta: 

 

“Um dos maiores males atuais é a forte doutrinação”, diz a frase 
apresentada em um quadro vermelho no plano de governo. E mais, na 
lógica desse grupo, a doutrinação seria uma das grandes causas dos 
problemas de aprendizagem dos alunos brasileiros. Essa associação é feita 
recorrentemente pelo presidente eleito e seu grupo e aparece de modo 
implícito no referido documento, no qual consta que “Conteúdo e método de 
ensino precisam ser mudados. Mais matemática, ciências e português, SEM 
DOUTRINAÇÃO E SEXUALIZAÇÃO PRECOCE”, com o trecho em 
maiúsculo na cor vermelha. Ou seja, para ele os alunos brasileiros teriam 
problemas de aprendizagem porque os professores gastam o tempo de sala 
de aula ensinando ideologia marxista, educação de gênero e sexualização 
precoce – entre outros temas ligados a questões morais, sociais e políticas 
e considerados polêmicos – em lugar de ensinar os conteúdos das 
disciplinas curriculares. As soluções propostas para enfrentar o “mal da 
doutrinação” passam por mudar a Base Nacional Comum Curricular, os 
documentos curriculares das redes, os materiais didáticos e paradidáticos e 
as avaliações (como o Enem), e por regular a atuação dos professores em 
sala de aula, por meio de proibições à “doutrinação ideológica” e da 
abertura de canais de reclamação relacionadas a seu descumprimento. 
Essas soluções fazem parte da proposta do movimento Escola Sem Partido, 
que se constitui como a principal bandeira dos apoiadores do presidente 
eleito. (grifei) 

 

 
247 LOUZANDO, Paula; MORICONI, Gabriela. “Uma guinada equivocada na agenda da educação” In 
Democracia em risco? 22 ensaios sobre o Brasil hoje. Vários autores. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2019. 
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 Como pontuado acima, uma das principais pautas desse movimento (escola 

sem partido) é restringir o conteúdo ensinado por professores, sob a justificativa de 

que estes estariam doutrinando os alunos moralmente em sala de aula. Um exemplo 

é a discussão sobre gênero, a qual se tornou muito comentada nas últimas décadas 

e que é fortemente rechaçada pelos defensores do projeto de lei. É possível extrair 

do site oficial248 do projeto de lei a seguinte matéria: “Pais católicos reagem!”. No 

bojo do texto consta a íntegra de uma carta escrita por um grupo de pessoas 

intituladas ‘pais católicos’, a qual foi endereçada ao Arcebispo de Belém. Segue um 

trecho:   

A revolução em curso, de premissas anarcofeministas, posta em movimento 
pelas mulheres empoderadas por Dilma Rousseff em seu governo, 
principalmente na Secretaria de Políticas para as Mulheres, sabe que 
precisa instrumentalizar toda a rede de ensino para seus fins de perversão, 
fazendo dos professores escravos de uma ideologia, obrigados a ensinar e 
doutrinar as crianças, desde a mais tenra idade, de que a identidade sexual 
não pode estar condicionada a um determinismo biológico, pois que seria 
uma construção sociocultural, e não pode haver diferenças também nesta 
dimensão relacional, pois – para elas – as diferenças acentuam lógicas de 
dominação e poder. 

 

Em que pese o arquivamento do projeto de lei (PL 7180/14) pela Câmara dos 

Deputados em 11 de dezembro de 2018 (após meses de debates cáusticos), 

Jéssica Freitas249 faz uma leitura pontual do problema enfrentando em termos de 

educação pela sociedade brasileira: “sintomas evidenciam que Escola Sem Partido  

se fez ‘lei’”. Os ensinamentos de Mill abordados no primeiro capítulo colaboram para 

compreender melhor a atual problemática. Nem sempre a censura será instituída 

pelo Estado ou pela lei. Os próprios cidadãos podem assumir a posição de 

censores. 

Incentivados pelo próprio presidente, muitos alunos de ensino médio 

confrontaram os professores em sala de aula. Não é preciso muito esforço para 

perceber uma crescente diminuição da autoridade do professor em sala de aula. 

Uma breve busca pelo site YouTube, através de palavras-chave como “aluno, ensino 

 

248 Disponível em: http://escolasempartido.org/educacao-moral/467-pais-catolicos-reagem. Escrito por 
Klauber Cristofen Pires. Acesso em jul. de 2019. 
 
249 FREITAS, Jéssica. “Do medo à autocensura: sintomas evidenciam que Escola Sem Partido se fez 
‘lei’”, 2019. Disponível em: https://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2019-06-01/do-medo-a-
autocensura-sintomas-evidenciam-que-escola-sem-partido-se-fez-lei.html. Acesso em jul. de 2019. 
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médio, humilha, esquerda e professor”, demonstra a existência de gravações 

impressionantes, no sentido da falta de respeito e nítida ameaça à liberdade de 

cátedra e, porque não, à própria dignidade do indivíduo/professor.  

A título exemplificativo, extrai-se do vídeo250 compartilhado pelo próprio 

presidente Jair Bolsonaro em seu canal, uma discussão travada entre uma aluna 

(que aparenta faixa etária de 15-17 anos) e uma professora. A aluna em questão 

começou a filmar a aula enquanto a professora afirmava: “– (...) Olavo de 

Carvalho251 que é uma anta” (sic). A aluna então questiona: “– por que o Olavo de 

Carvalho é uma anta?” (sic), “– Porque ele mete o pau em tudo e ele acha...” (sic) 

responde a professora, que logo é interrompida: “– a senhora não percebeu que a 

senhora pegou 25 minutos da aula para expor a sua opinião político-partidária? (...) 

A senhora criticou o escola sem partido, a senhora criticou o governo, e eu não 

estou pagando cursinho para ouvir a sua opinião político-partidária; eu estou 

pagando o cursinho para assistir aula de gramática” (sic). A professora então pede 

respeito e afirma que a aluna deverá ir para a diretoria, obtendo como resposta: “–  

eu filmei a sua aula (...) a senhora chamou o Olavo de Carvalho de bosta e eu ‘tô’ 

sendo mal educada com a senhora? (...) Eu vou se eu quiser! A senhora tá 

querendo mandar? Então beleza, todas as suas aulas eu vou gravar e expor na 

internet, tá bom? Obrigada” (sic). E finaliza: “– A senhora não pode entrar aqui e 

falar o que a senhora quiser, eu to pagando pela aula de gramática” (sic). 

O diálogo acima exposto é, a meu ver, digno de preocupação, não somente 

pelo conteúdo em si (a desvalorização e desrespeito ao professor em sala sempre é 

espantoso), mas também por não ser o único caso noticiado no país252. Uma 

 

250 “Professor tem que ensinar e não doutrinar” 2019. (01m53s). Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=Q7aiD9a0CdQ. Acesso em jul. de 2019. 
 
251 Olavo de Carvalho, durante a campanha eleitoral de Bolsonaro, foi caracterizado por muitos como 
sendo o “ideólogo do governo Bolsonaro”. Extrai-se do site Wikipedia: “Autoproclamado filósofo, 
estudou filosofia por conta própria”.  
 
252 Listarei alguns exemplos de casos semelhantes: (1) “Aluno acabou com professora socialista com 
uma frase!!” (Canal conservatube, 4,5 mil visualizações); (2) “Professor comunista passa mal com 
nois” (canal TubeViewBrasil, 34 mil visualizações); (3) “Olavo de Carvalho | Aprenda a calar a boca 
do seu professor comunista!” (Canal Daniel Mota, 313 mil visualizações);  (4) “Estudante humilha 
professor de esquerda com frase de Marx” (Canal MBL – Movimento Brasil Livre, 676 mil 
visualizações);(5) “Estudante cala a boca de palestrantes petistas na PUC de Goiás” (Canal Folha 
Brasil Org, 565 mil visualizações);  (6) “Garoto de 16 anos acaba com discurso esquerdista de 
Direitos Humanos” (Canal Jornal da Cidade Online, 1,1 milhão de visualizações);  (7) “Professor é 
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simples busca na internet evidencia a existência de inúmeros casos de gravações 

em salas de aulas realizadas por alunos, em que são divulgados diálogos de teor 

semelhante (tom acusatório, desrespeito pela figura de autoridade do professor em 

sala de aula, debates cáusticos, e por aí em diante). O próprio presidente eleito 

gravou um vídeo253 com um recado para os jovens estudantes, o qual transcrevo:  

 

- Olá João Vitor, de Serra do Espírito Santo. Já que a professora parece que 
quer te processar, por favor entre em contato conosco, que aí eu tenho uma 
surpresinha para ela também. E a orientação que eu dou a toda garotada do 
Brasil: vamos filmar o que acontece nas salas de aula e vamos divulgar isso 
daí. Os seus pais né, os adultos, os homens de bem do Brasil, têm o direito 
de saber o que esses professores né, entre aspas, ficam fazendo com 
vocês em sala de aula. Parabéns pela iniciativa, a escola é um local onde o 
que a professora falou ela tinha que se orgulhar, e não se esconder através 
de um possível processo. Quero ver ela processar você, se ela vai ter 
coragem de fazer isso daí. Entre em contato com a gente tá ok? Um abraço 
a você e a todos aí, os alunos da escola, até mais. (sic) 
 

 O discurso do presidente é problemático por estar recheado de moralidade e 

por usurpar a autoridade do professor, de modo a dar um novo tom à censura social, 

que, desta forma, passa a ser legitimada pela figura de maior autoridade do país. 

Freitas expõe o caso vivido por um professor de história: 

 

-Marcelo* dá aulas de História do Brasil e ele conta que falar sobre política 
na sala de aula tem sido difícil já há algum tempo. No entanto, neste ano, a 
situação se agravou. "Os professores falavam sobre o assunto quando 
havia alguma relação com a matéria. Até ano passado, muitos alunos não 
concordavam com o que era dito na sala, mas havia discussões, a gente 
debatia. Hoje, depois do ocorrido [a demissão de um professor], a gente 
começou a ficar bem alerta", afirma. "Eu parti para a autocensura. Não falo 
o nome de político nenhum, entre os atuais, na sala de aula. Qualquer nome 
é perigoso", diz o docente de História do Brasil. "Tem professor que passou 
a gravar todas as próprias aulas, para se proteger no caso de alguma 
gravação editada ser publicada por aí, sob um contexto que não é o 
verdadeiro", conta. "A sala de aula está se tornando um ambiente inóspito e 
policialesco", conclui.254 
 

 Se um professor em situação como a narrada invocasse o direito à liberdade 
 

humilhado em Sala de Aula no estado do Rio de Janeiro” (Canal Tamanho Família, 1.1 milhão de 
visualizações). Os resultados estão disponíveis em:   
https://www.youtube.com/results?search_query=aluno+humilha+professor+comunista. Acesso em jul. 
de 2019. 
 
253 “Urgente!!! Bolsonaro incentiva alunos gravarem professores e divulgar na sociedade”, 2018. 
(0m45s) Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gM3kgiknmb4. Acesso em jul. de 2019.  
 
254 FREITAS, ibidem.  
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de cátedra, por certo que de nada iria influenciar o aluno, se este tiver em mente 

(petrificada pelo credo) que não se pode discutir política, filosofia, sociologia, 

marxismo, questões sobre gênero, etc., em sala de aula. Bastaria responder ao 

docente que ‘o presidente disse que é errado’ que nem o melhor dos argumentos 

terá o poder de influenciar o estudante obstinado a calar o professor. Essa é uma 

situação hipotética, porém nada impede que se torne uma realidade. 

 Ora, da análise de tudo que já foi exposto, é possível concluir que o direito à 

liberdade de expressão não encontra limites apenas na lei ou na autoridade estatal. 

O caos já se faz presente no cotidiano de muitos estudantes e professores e o clima 

de insegurança é visível. Não apenas o da insegurança jurídica que, como exposto 

por Leite, pode decorrer da frequente inconsistência verificadas nas decisões 

judiciais, em se tratando de julgamentos em que estão em pauta o embate entre 

liberdade de expressão e direitos da personalidade. É preciso considerar também a 

insegurança fomentada pela censura social e seus reflexos sociais e individuais. E, 

como nos ensinou Mill, quando uma opinião não é debatida livremente, ela estará 

fadada a ser um dogma morto, e não uma verdade viva. Deste modo, teremos 

mentes cada vez mais petrificadas pelo credo. Mas não podemos nos esquecer: “o 

mental e o moral, tal como os poderes dos músculos, são aprimorados apenas 

quando usados255”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255 MILL, 2017, p. 88.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As teorias de John Stuart Mill contribuíram valiosamente para o 

desenvolvimento deste trabalho. Extrai-se de seu pensamento que além da 

autoridade do Estado, há uma forma de autoridade que pode ser ainda mais 

maléfica que a dos governantes: a tirania da maioria. A liberdade de opinião e de 

pensamento está sob constante ameaça, seja por motivações morais, religiosas ou 

políticas. Vale relembrar que, nestes casos, Mill avisa: “apenas a proteção diante do 

magistrado não basta, precisa-se também da proteção contra a tirania da opinião e 

sentimentos prevalecentes”. Viu-se até aqui que o direito à livre expressão deveria 

garantir ao indivíduo a possibilidade de manifestar sua opinião, seus pensamentos, 

suas crenças, valores, da maneira que preferir.  

O conhecimento científico só poderá avançar em um ambiente que favoreça o 

livre embate de ideias, daí a importância do ambiente acadêmico ser um local em 

que os professores possam levar para os alunos os mais diversos temas, de modo a 

ampliar as visões dos estudantes para que estes, munidos das mais diversas fontes 

de informação, sejam capazes de desenvolver, por si próprios, suas linhas de 

raciocínio. Ao que parece, o problema da liberdade de expressão nos ambientes 

acadêmicos não é apenas um problema norte-americano. O clima inóspito também 

se instalou em solo brasileiro, demonstrando uma tendência social que atua de 

modo a fortalecer o poder da sociedade e diminuir o poder individual.  

 Se há medo, não há debate verdadeiro. Um indivíduo com receio de sofrer 

represálias irá pensar muitas vezes antes de manifestar sua opinião, o que é ainda 

mais perigoso quando esse indivíduo é um educador. A busca pela verdade real, tão 

defendida por Mill, estará predestinada ao insucesso. Se há 52 anos atrás a censura 

tinha previsão expressa no texto constitucional, hoje é possível concluir que ela não 

é institucionalizada, mas sim social. E se nos Estados Unidos o problema da 

liberdade de expressão é em grande parte atribuído à illiberal left, no Brasil percebo 

uma questão ainda mais complexa, pois da mesma forma que os defensores de 

movimentos como o Escola sem Partido são comumente conservadores de direita, 

os códigos de fala e o politicamente correto são defendidos por indivíduos cuja 

ideologia é mais voltada para a esquerda (no sentido de que tais códigos constituem 

importantes ferramentas para garantir a proteção de direitos de grupos 
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estigmatizados). No entanto, entendo que os defensores do ‘politicamente correto’ 

também ultrapassam limites razoáveis (uma coisa é ser contra um texto racista, 

outra completamente diferente é atacar o caráter de alguém por manifestar uma 

opinião discordante), de modo que a simples manifestação do pensamento pode ser 

suficiente para que outros indivíduos partam literalmente para as vias de fato contra 

o interlocutor (como no caso de Mahmood). 

 Por ser uma questão de alta complexidade, minha intenção não é apresentar 

soluções objetivas, mas sim incitar a reflexão sobre a importância da liberdade, em 

especial, é claro, da de expressão. Esse direito, tão valioso, não diz respeito ao 

direito de expressar somente aquilo que se tenha apreço ou concordância. O 

ambiente acadêmico deve ser um local livre e seguro, não no sentido de evitar que 

os estudantes se sintam magoados ou ofendidos, mas no sentido de que possam 

expressar sem medo suas opiniões e, através do diálogo, consigam encontrar 

soluções para os problemas que porventura surgirem. Não encontro motivos 

razoáveis que justifiquem a coibição da abordagem de qualquer tipo de discurso, 

pois é através do diálogo que se constroem as mudanças. Se todos forem pensar da 

mesma maneira, qual será o propósito das escolas e das universidades?  

 Questões morais precisam ser debatidas pelos membros de uma sociedade, 

e sabe-se que essa discussão advém de debates sociofilosóficos. Se disciplinas 

como filosofia e sociologia forem removidas das grades curriculares ou entendidas 

como de pouca importância256 para o progresso social e pessoal, o avanço do 

conhecimento científico estará fadado ao fracasso. É preciso que se preze não 

apenas pela proteção física e emocional do indivíduo, mas também pela proteção 

mental, no sentido da pessoa se sentir verdadeiramente segura para expressar suas 

ideias! E como nos ensinou Mill, é impossível separar a liberdade de pensamento da 

liberdade cognata de falar e escrever. O livre desenvolvimento deve ser 

compreendido como um dos principais componentes do bem-estar, no entanto, diz 

 

256 O presidente Jair Bolsonaro, em publicação no Twitter datada de 26 de abril de 2019, afirmou: “O 
Ministro da Educação @abrahamWeinT estuda descentralizar investimento em faculdades de 
filosofia e sociologia (humanas). Alunos já matriculados não serão afetados. O objetivo é focar 
em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como: veterinária, engenharia e medicina. 
A função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens a leitura, escrita 
e a fazer conta e depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família, que 
melhore a sociedade em sua volta.” Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/bolsonaro-
sugere-reduzir-verba-para-cursos-de-filosofia-e-sociologia/. Acesso em jul. de 2019. 
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Mill que a espontaneidade individual dificilmente é reconhecida como sendo dotada 

de valor intrínseco ou merecedora de atenção por si mesma, por muitas vezes é 

entendida como um ato de rebeldia pelos reformadores sociais e morais, e que não 

podemos nos esquecer que é um privilégio do ser humano poder tirar suas próprias 

conclusões sobre os mais variados assuntos.  

A fim de compreender quais são os limites da legítima interferência da opinião 

da coletividade sobre o indivíduo, os ensinamentos de Dworkin também contribuíram 

substancialmente para o debate. Assim como Mill, o jusfilósofo compreende o 

indivíduo como detentor do direito absoluto à independência sobre si próprio, e vê na 

liberdade de expressão um direito no sentido forte, voltado a garantir a 

independência dos cidadãos perante o Estado. Esta noção dworkiniana nos oferece 

um bom ponto de partida constitucional em direção à defesa da livre expressão. É 

preciso colocar na balança, o que vale mais? Dworkin aborda a distinção entre 

direitos: o direito moral da maioria de ter suas leis aplicadas vs o direito que uma 

sociedade possui de manter o grau de ordem e segurança que deseja. Mas em se 

tratando de direitos no sentido forte, como a liberdade de expressão, Dworkin afirma 

que não há que se falar em conflito, pois um direito no sentido forte não pode ser 

equiparado àqueles que são pautados por metas coletivas. Este último tipo de 

demanda social não possui o condão de restringir direitos.   

Os questionamentos levantados por Žižek acerca do politicamente correto 

também chamaram-me à atenção. Questiono se censurar falas ou escritos, sob a 

justificativa de que certos comportamentos sociais devem ser vetados em prol do 

bem-estar social, realmente atua na raiz do problema ou apenas mascara os 

sintomas dos problemas ético-morais dos indivíduos, atuando como uma espécie de 

analgésico sociocomportamental. Uma vez que vivemos sob o manto de um Estado 

Democrático de Direito, o qual tem como premissa o respeito às liberdades 

individuais e pluralidades, estaria o politicamente correto impondo formas de 

comportamentos sociais, ou seja, minando a autonomia individual? Compartilho do 

entendimento de Žižek de que é claro que comentários ofensivos podem sim ser 

extremamente opressivos e humilhantes, no entanto, indivíduos ‘sob os efeitos’ das 

políticas de repressão de fala não necessariamente irão agir genuinamente. As 

pessoas até podem, de fato, deixar de manifestar alguma opinião, mas será que 

intimamente o pensamento ou crença que são abafados por tais mandamentos 

politicamente corretos foram desconstruídos?  
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Os casos levantados no presente trabalho demonstram que inúmeras táticas 

estão sendo utilizadas para evitar o diálogo. Ofender o locutor e não debater suas 

ideias é fato corriqueiro, conforme demonstrado. Quando o mundo é visto sob as 

lentes da dicotomia opressão x privilégio, a profunda subjetividade inerente à 

condição humana é ignorada, e entendo que isso é muito prejudicial para o 

progresso, tanto individual como coletivo, pois alimenta os mais diversos tipos de 

radicalismos. E como disse Žižek, “o politicamente correto é a mais perigosa forma 

de totalitarismo”.  

Muitas vezes os códigos de fala são defendidos sob a justificativa de que são 

essenciais para garantir igualdade e dignidade, mas seus defensores por diversas 

vezes atacam ferozmente aqueles que possuem opiniões discordantes, 

estigmatizando o interlocutor com base em suas características físicas, biológicas, 

profissionais, religiosas, etc., de modo a deslegitimar o que é dito por ele, de nada 

importando se é algum estudioso com expertise no assunto. Atitudes assim 

fomentam ainda mais a intolerância e polarização, caminhando em sentido contrário 

aos ideais de ética cívica, bom senso e respeito mútuo.  

Encerro meus escritos com a seguinte reflexão, que sobrevive, com maestria, 

ao tempo: 

 
Nunca é demais para a humanidade ser relembrada de que houve uma vez 
um homem chamado Sócrates, e que entre ele e as autoridades legais e a 
opinião pública de sua época ocorreu um choque memorável. Nascido 
numa época e num lugar plenos de grandezas individuais, este homem foi 
reconhecido, por aqueles que melhor o conheciam bem como a seu tempo, 
como o mais virtuoso dos homens de então, enquanto nós os conhecemos 
como o líder e protótipo dos professores de virtude posteriores, a fonte tanto 
da etérea inspiração de Platão quanto do judicioso utilitarismo de 
Aristóteles, “i maestri di color che sanno”, as duas fontes principais da ética 
e de toda a filosofia. Esse mestre reconhecido de todos os pensadores 
eminentes que viveram desde então – cuja fama, que cresce ainda depois 
de mais de dois mil anos, excedeu a de todos os que fazem o nome de sua 
cidade natal tão ilustre –, foi executado pelos seus concidadãos depois de 
ser judicialmente condenado por impiedade e imoralidade. Impiedade, por 
negar os deuses reconhecidos pelo Estado; de fato, seu acusador alegava 
que Sócrates não acreditava em nenhum deus. Imoralidade, por suas 
doutrinas e instruções, por ser um “corruptor da juventude”. Destas 
acusações, pelo que se pode saber, o tribunal honestamente o declarou 
culpado, e condenou a ser executado como um criminoso o homem que, 
dentre todos que então viviam, merecia o melhor da humanidade. 257 

 

 

 

257 MILL, 2017, p. 48.  
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