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1. RESUMO 

A presente pesquisa, contextualizada no Estado Democrático de Direito, 

vem abordar a temática da Liberdade de Expressão e a sua correlação com a 

cidadania. Desta forma, os esforços serão direcionados para o estudo das 

problematizações e das implicações jurídicas na contemporaneidade relacionadas 

ao exercício da liberdade de expressão no Brasil e na América Latina. 

2. INTRODUÇÃO 

A importância da liberdade de expressão deriva, entre outras razões, de sua 

indispensável função no sistema democrático. Trata-se de um direito fundamental 

que reflete a virtude, que acompanha a pessoa humana: o atributo precioso de 

pensar o mundo desde as próprias perspectivas e de se comunicar com os outros no 

objetivo de construir, através de um processo deliberativo, participativo e 

democrático, não só o modo de vida que cada um tem direito a adotar, mas sim um 

modelo de sociedade em que se busca viver.  

Nesse ínterim, recentemente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

por meio de seus julgados, concebeu uma nova interpretação ao tema, concluindo 

que a liberdade de expressão, dentro do catálogo dos Direitos Humanos, deriva 

também de sua relação estrutural com a democracia. Isso porque, a formação de 

uma opinião pública informada e consciente de seus direitos, o controle cidadão 

sobre a gestão pública e a exigência da responsabilidade dos agentes públicos não 

seria possível sem a garantia desse direito. (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

AMERICANOS; COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2002)  

Na América Latina, a função democrática da liberdade de expressão 

contribuiu, em grande parte, para a derrubada de regimes autoritários, promovendo 

a valiosa e necessária autodeterminação dos povos, impondo direcionamento aos 

sistemas democráticos hoje vigentes nos países da região.  

Ao mesmo tempo em que contribui para o efetivo exercício da democracia, a 

liberdade de expressão favoreceu de igual forma a manutenção e promoção dos 

demais direitos fundamentais, caracterizando-se como mecanismo importante e 

indispensável para o exercício de direito à participação popular, de liberdade 

religiosa, educação, identidade étnica, cultural e igualdade, esse último direito não 

deve ser entendimento como uma tutela a não descriminação, mas sim como a 



liberdade de usufruir os direitos sociais básicos, independente de quem seja e da 

posição social que está inserido, resultando no aspecto de cidadania da liberdade de 

expressão. 

3. OBJETIVO 

O objetivo principal da pesquisa proposta é analisar a aplicação prática da 

Liberdade de Expressão, sua forma e contribuição para o exercício da cidadania e 

da participação democrática no Brasil e nos demais países da América, sob a 

perspectiva da doutrina e jurisprudência nacional e internacional, incluindo os 

conceitos e orientações da Corte Interamericana de Direitos Humanos e Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos da OEA. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de trabalho analítico e propositivo, no qual se pretende abordar 

criticamente a temática da Liberdade de Expressão, por meio de pesquisa científica 

com enfoque jurídico e filosófico por meio do exame da doutrina, bem como, de 

decisões do Supremo Tribunal Federal e do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos. A metodologia adotada na presente pesquisa é a dedutiva, com uso de 

investigações do tipo jurídico-comparativo.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Diante da complexidade e importância inegáveis do tema, inicialmente é feita 

uma abordagem geral sobre o assunto, seu avanço e contribuição no Brasil e nos 

demais países da América, especialmente, na retomada democrática.  

Posteriormente, busca-se estudar o papel da Liberdade de Expressão na 

atualidade, sua importância para o pleno exercício de direitos tão fundamentais 

quanto a própria, dando ênfase ao exercício da cidadania e demais Direitos 

Humanos, sendo forma de contribuir com os objetivos da ONU sobre a temática.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nas duas últimas décadas, grande parte dos países latino-americanos se 

encontra sob o regime democrático, após o fim de ditaduras militares e a decadência 



da Guerra Fria que marcaram o último século, sobreveio o necessário Estado 

Democrático de Direito. Para chegar a tal êxito, a liberdade de expressão e 

manifestação de pensamento contribuiu significativamente. 

A contribuição desse direito aos regimes democráticos da região ainda 

permanece, não mais para a retomada democrática, mas para seu fortalecimento e 

manutenção. Sendo de relevante e inegável importância a caracterização da 

Liberdade de Expressão como direito básico inserido no contexto dos Direitos 

Humanos, assumindo seu valor para Estado de Direito Democrático, de tal modo 

que contribui significativa e indispensavelmente ao exercício da cidadania. 
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