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1. RESUMO
O discurso de ódio tornou-se tema de debates, devido ao cenário político-social
atual. Tal discurso pode assumir diversas formas, porém no geral, é uma ideologia
que não aceita as diferenças, e com isso pratica o preconceito e pode incitar
violência. Ele não pode ser confundido com o insulto individual, pois é direcionado a
determinado grupo ou classe social. Alguns autores defendem que o discurso de
ódio está amparado na liberdade de expressão, garantida no artigo 5°, inciso IV, da
Constituição Federal de 1988. Porém há aqueles que discordam, alegando que a
intolerância fere outros direitos fundamentais, tais como a dignidade da pessoa
humana.

2. INTRODUÇÃO
Os direitos fundamentais são direitos inerentes ao ser humano, independentemente
de sexo, raça, cor, idade, e tem o objetivo de garantir as condições mínimas de
sobrevivência e dignidade do ser humano.
Tais direitos surgiram ao longo da história humana, advindo de constantes lutas e
revoluções históricas, como a Revolução Francesa de 1789, que garantiram que
esses direitos fossem assegurados.
Assim, dentre os direitos fundamentais, a liberdade de expressão também evolui de
acordo com as épocas e contextos sociais. Atualmente há quem diga que ela não é
mais um direito absoluto, que pode ser flexibilizada, tolerando o discurso de ódio.
Porém, outros defendem que essa tolerância não deve acontecer, pois fere outros
princípios fundamentais.
3. OBJETIVOS
Analisar até que ponto o direito fundamental à liberdade de expressão pode ser
exercido e quais os seus limites.
Entender a formação e contextualização dos discursos de ódio.
4. METODOLOGIA
A metodologia é a pesquisa bibliográfica, acrescida da análise de casos e
jurisprudência.

5. DESENVOLVIMENTO
Atualmente existem dois grandes modelos de jurisprudência a cerca do tema no
Supremo Tribunal Federal: o Caso Ellwanger, de 2003, e a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 187, de 2011. O caso de 2003, referese a um proprietário de editora que publicou livro de cunho anti-semita. Neste caso,
o STF entendeu que houve a prática do racismo. No segundo caso, de 2011, o
Ministro Marco Aurélio defendeu a total liberdade de expressão, que “Uma idéia
fundamental, subjacente à liberdade de expressão, é a de que o Estado não pode
decidir pelos indivíduos o que cada um pode ou não pode ouvir”.
6. RESULTADOS PRELIMINARES
O discurso de ódio não deve ser tolerado, pois admitir a intolerância pode levar ao
fim da sociedade democrática e dos princípios da cidadania que são necessários
para o bem comum.
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