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Direitos Humanos & a Liberdade de Expressão
(Estrutura desta palestra)

• Definições de Direitos Humanos
➢ Fundamento legal, filosófico, político e social

• Textos e Tratados Relevantes
➢ PIDCP, CEDH, Constituição dos EUA, Carta Africana

• Justificações da Liberdade de Expressão:
➢ Descoberta da Verdade

➢ Aspecto do Auto-Cumprimento

➢ Participação dos Cidadãos numa Democracia

➢ Desconfiança do Governo

• Uma Contribuição das Ciências Sociais:
➢ Liberdade de Discurso e Dinâmica de Conflitos
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Direitos Humanos & a Liberdade de Expressão

Definições e o significado de DH

1. Uma reivindicação sobre igual dignidade: todos
os humanos têm dignidade (v. honra) 

2. Uma infra-estrutura para implementação
política e legal (v. códigos de ética abrangentes)

3. Um espírito libertador (v. tradição)

4. Uma categoria de avaliação política e moral (v. 

"realismo") 
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Direitos Humanos & a Liberdade de Expressão

• Uma definição orientada para a lei: o ramo do direito internacional
que se ocupa da protecção de indivíduos e grupos contra violações
dos seus direitos garantidos internacionalmente e com a promoção
desses direitos (Burgenthal 2009).

• Definições da antropologia: um modo particular de ordenar as 
relações políticas nos estados-nação; uma maneira particular de 
enquadrar disputas, bem como aspirações comuns; conjunto de 
declarações sobre como determinados privilégios pertencem a 
grupos específicos em sítios específicos.

• Definições da ciência política: uma resposta à modernidade, à 
justiça social no mundo actual e orientado pelo mercado (Donnelly, 
2003); o que estabelece o soberano (soberania popular) nos 
sistemas políticos democráticos (por exemplo, Habermas, 1994).
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Direitos Humanos & a Liberdade de Expressão

Cumprindo os Direitos Humanos (a infra-
estrutura)
• Através da lei nacional: A ratificação de tratados implica a aplicação interna

através de legislação e formulação de políticas
• Através do direito internacional (tratados da ONU ou regionais (quase

judiciais) e seus respectivos comités de órgãos de tratados)
• Através de mecanismos políticos e coercivos: sanções específicas apoiadas

pelo Conselho de Segurança ou intervenção militar
• Através dos tribunais internacionais (TPI e TIJ)
• Através de mecanismos "suaves": diplomacia, persuasão, cooperação

internacional, desenvolvimento e ajuda humanitária
• Através de relatórios para os órgãos dos tratados da ONU
• Através de investigações especiais e do sistema ACNUDH de relatores

especiais, determinando "padrões de violações grosseiras e sistemáticas"
• Através de procedimentos de reclamação individuais
• Um crescente corpo de "visões", "comentários gerais" e jurisprudência de 

tribunais internacionais
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Direitos Humanos & a Liberdade de Expressão

PIDCP 
➢ Art 19: 1.‘Todos devem ter o direito de ter opiniões sem interferência.’
➢ 2. «[…] tem direito à liberdade de expressão, a procurar, receber e transmitir

informações e ideias de todos os tipos…»
➢ 3. «[…] restrições […] apenas conforme previsto por lei e necessárias a) pelo

respeito dos direitos ou da reputação de outrem b) pela protecção da segurança
nacional ou da ordem pública ou da saúde ou moral públicas.»

➢ Art 20: 1. "Qualquer propaganda de guerra será proibida por lei". 2. "Qualquer
defesa de ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à 
discriminação, hostilidade ou violência será proibida por lei.»

CEDH
➢ Art 10. 1. "Toda a pessoa tem direito à liberdade de expressão. […] Incluirão a 

liberdade de ter opiniões e de receber e transmitir informações e ideias sem a 
interferência da autoridade pública […] não impedirão os Estados de exigir o 
licenciamento de empresas de radiodifusão, televisão ou cinema.

➢ 2. […] podem estar sujeitos a formalidades, condições, restrições ou penalidades, 
conforme prescrito por lei, e são necessárias numa sociedade democrática […] »

Stener Ekern, NCHR, 2018 6



Direitos Humanos & a Liberdade de Expressão

Constituição dos EUA (Primeira Emenda)
➢ ‘O Congresso não fará nenhuma lei ... abreviando a liberdade de expressão, ou de 

imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente, e de solicitar ao
Governo uma reparação de queixas.’

Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos
➢ Art 9: 1. ‘Cada indivíduo terá o direito de receber informações '.

➢ 2. Todo o indivíduo tem o direito de expressar e divulgar as suas opiniões no 
âmbito da lei. »

➢ Art 10: 1. ‘Todo indivíduo terá direito a livre associação, desde que cumpra a 
lei.’

➢ 2. «Sob reserva da obrigação de solidariedade prevista no artigo 29.º, ninguém
pode ser obrigado a aderir a uma associação.»

Compare PIDCP, CEDH, Constituição dos EUA e Carta 
Africana: Características? Semelhanças? Diferenças?
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Direitos Humanos & a Liberdade de Expressão

Justificações (depois de Barendt) do "princípio da liberdade de 
expressão»

(1) Descoberta da verdade ou melhor curso de acção: 
➢ ’… por mais verdadeiro que seja, se não for completamente, sem medo e 

frequentemente discutido, será considerado um dogma morto, não uma
verdade viva ”(JS Mill).

➢ "... o melhor teste da verdade é o poder do pensamento para ser aceite na
competição das discussões do mercado" (Holmes)

➢ discussões: facto v. opinião; que tipo de mercado, que tipo de 
comunidade? Um compromisso compartilhado com a descoberta da 
verdade? 

(2) Aspecto do Auto-Cumprimento:
➢ Necessário para ser livre para ponderar os argumentos a favor ou contra 

vários cursos de acção
➢ Necessário para o desenvolvimento de indivíduos cada vez mais maduros; 

para fornecer "segurança em números", ou seja, uma comunidade na qual
se pode espelhar e "ver"
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Direitos Humanos & a Liberdade de Expressão

(3) Participação dos cidadãos numa democracia
➢ ‘… o final do Estado é tornar os homens livres para desenvolverem as 

suas faculdades; e que no seu governo as forças deliberativas devem
prevalecer sobre o arbitrário… a maior ameaça à liberdade é um povo
inerte ”(Whitney)

➢ Necessário para fomentar a compreensão de questões políticas
(cidadãos v. ‘idiotas’); cf. o "direito de receber e transmitir
informações e ideias"

➢ Restrições necessárias para impedir a ditadura maioritária

➢ Mais influente na jurisprudência

(4) Desconfiança do governo
➢ ‘… da capacidade do governo de fazer as distinções necessárias, uma

desconfiança das determinações governamentais da verdade e da 
falsidade, uma apreciação da falibilidade dos líderes políticos...’ 
(Schauer)

➢ Os males da regulação; o poder corrompe. Maior desconfiança nos 
EUA do que na Europa.
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Direitos Humanos & a Liberdade de Expressão

Os tribunais devem determinar, ponderar e equilibrar
agentes e enunciados, com a ajuda da lei e da razão

Interesses da liberdade de expressão
➢ do orador: auto-promoção, dever de compartilhar e participar

➢ do público: para ser informado, para permitir que os destinatários
descubram ...

➢ do público em geral: reunir informações e opiniões pertinentes à 
escolha, limitações para proteger

Conflitos de valor
➢ Ao considerar "discurso de ódio":

➢ efeito de restrições? auto-censura, as identidades permanecerão
incontestadas

➢ Pluralismo?

➢ Promoção através da lei, por permitir discurso livre e diversificado
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Direitos Humanos & a Liberdade de Expressão

Popularmente: onde estão os limites? Em termos legais, essa 
questão traduz-se: Como determinar quando um acto de 
expressão constitui "discurso de ódio"?

Artigo de Buyse: Uma contribuição das ciências sociais para a lei 
dos direitos humanos, para um melhor equilíbrio na aplicação
dos princípios e da regulamentação legal da liberdade de 
expressão

A proposta de Buyse: O discurso do ódio é melhor imaginado
como "discurso do medo" ao considerar as conexões reais entre 
a violência e o discurso irresponsável. 

➢ Investigando a dinâmica da escalada de tensões entre grupos (tipicamente
grupos étnicos)

➢ Usando a teoria de enquadramento para entender (teorizar) tal escalada
➢ Explorando potenciais usos de tais introspecções no trabalho de direitos

humanos
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Direitos Humanos & a Liberdade de Expressão

A dinâmica da escalada entre grupos (grupos étnicos):

Numa crise, ao lidar com a insegurança: O "outro" é cada vez
mais percebido como um membro de grupo (categoria)

Isso aumenta a coesão e o controlo interno e aumenta as 
fronteiras contra "o outro", abrindo assim o caminho para a 
liderança militante. Dá origem à polarização e consolida o 
pensamento de grupo

Usando quadros explicativos que se referem a padrões
históricos, essencializações, tipos particulares de acções
passadas e futuras (agressivas ou defensivas), um grupo é
mobilizado, uma identidade protectora é oferecida, um inimigo
é definido.
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Direitos Humanos & a Liberdade de Expressão

Teoria de enquadramento: quadros explicativos ("discursos")
➢ A informação é sempre contextual. O contexto direcciona possíveis

interpretações e fornece um significado que, por sua vez, é estabilizado
através da discussão e interacção ("a vida social dos actos de discurso"). 
Contexto e sequenciamento organizam o envolvimento.

Funcões de quadros: 
➢ Definindo um problema

➢ Diagnosticando causas

➢ Representar avaliações morais (questões existenciais)

➢ Recomendar (sugerir) acção

Quadros de acção colectiva:
➢ Diagnóstico (atribuição de culpa)

➢ Prognóstico (indicando quadros de acção disponíveis: concorrência, 
justiça, medo / ameaça, etc.)

➢ Motivacional, voltado para a mobilização, recrutamento
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Direitos Humanos & a Liberdade de Expressão

Direitos Humanos
➢ como lei: um quadro para equilibrar os interesses entre os titulares de direitos

e os portadores do dever (na área definida pelo direito em questão)
➢ como uma categoria de avaliação: caracterizando, julgando, agindo socialmente

O código penal é o instrumento do Estado para lidar com conflitos; este 
código tem que estar em conformidade com as normas de DH

Um tribunal reconstrói conflitos em termos legais quando "aplica a lei"
➢ Encontrar figuras legais relevantes (identificando parágrafos) na hierarquia de 

regras:
➢ constituições e direito internacional
➢ lei e decretos
➢ Regulamentos e estatutos
➢ precedência e costume
➢ trabalho preparatório ou intenção do legislador

➢ Interpretação legal; linguística e contextual
➢ Pesagem da evidência
➢ Raciocinando uma decisão
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Direitos Humanos & a Liberdade de Expressão

Uma proposta das ciências sociais:

Além do acima exposto, o tribunal deve estabelecer o 
contexto cultural ou de fornecimento de significado

➢ Como a violência anterior é enquadrada pelo discursante
(sequenciamento)

➢ Em que quadro é recebida pelo público (contexto social e cultural)

Quando os casos de "discurso do ódio" se tornam casos de 
"estereótipos reverberantes" que desumanizam o outro?

Stener Ekern, NCHR, 2018 15


