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Resumo

Detemos o direito inalienável de expressarmos os nossos pensamentos, ideias e opiniões, 
e o sistema democrático deve garantir que o consigamos exercer plenamente; porque, 
para além de possuirmos esse direito, a liberdade de expressão é fulcral para o desenvol-
vimento pessoal e coletivo. Porém, é muitas vezes declarado e defendido que se devem 
estabelecer limites à livre expressão (escrita, falada ou desenhada) pois esta pode ser de tal 
forma radical ou grotesca que pode conduzir a maus resultados. Apesar disto, nesta dis-
sertação pretendo demonstrar que, mesmo quando uma expressão aparenta ser perigo-
sa, o seu calar é demasiado arriscado para ser desejado. Devemos, assim, proteger o direito de 
todos se expressarem livremente mesmo quando detestamos o que está a ser manifestado.
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Introdução

 Neste artigo irei estudar o tema da liberdade de expressão e os 
seus limites. Este tópico, muito contemporâneo, faz erguer variadas 
questões relativamente à importância desta liberdade e à sua comunhão 
com outros direitos que devem também ser protegidos legalmente. 

A compreensão teórica da relevância da liberdade de expressão, 
tanto para o desenvolvimento individual como social, é fulcral para 
o entender das aplicações práticas (legais ou sociais) e das respetivas 
justificações. É necessário entender, similarmente, que a supressão – 
12, 233-260, Lisboa: CFUL.
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mesmo que mínima – de expressões, pode encaminhar a desfechos 
duvidosos que arriscam contrariar imensamente o direito de nos mani-
festarmos livremente e, consequentemente, o funcionamento de toda a 
sociedade democrática. Por estas razões, irei questionar continuamente 
se a estipulação de restrições à liberdade discursiva será mesmo indis-
pensável para o funcionamento democrático e se o delineamento das 
mesmas – por poder vir a comprometer a autodeterminação e o direito 
a alcançar a verdade – não resulta em mais consequências negativas 
que efeitos positivos. 

Deste modo, no primeiro capítulo – onde me focarei principal-
mente no ensaio On Liberty1 de J. Stuart Mill (1806-1873) – defenderei 
a liberdade de expressão através dos famosos argumentos apresenta-
dos e ostentados ao longo dos anos por diferentes autores: 1. todos os 
indivíduos têm direito à autodeterminação, 2. a livre troca de ideias 
é fulcral para a conquista da verdade e 3. a liberdade de expressão é 
essencial para o bom funcionamento de uma sociedade democrática. A 
defesa destes três pontos irá influenciar e servir de base para as fases 
seguintes do trabalho onde discutirei o problema polémico do discurso 
de ódio, o dilema acerca da falsidade e da mentira e, por último, onde 
apresentarei os efeitos construtivos da repreensão social espontânea e 
a importância da educação para a concretização da mesma. 

Com esta estrutura pretendo, num primeiro tempo, mostrar (com 
os três argumentos já mencionados) a importância da liberdade de ex-
pressão e o porquê de ser uma liberdade que deve – por princípio e 
consequências – ser protegida e desejada numa sociedade democrática. 
Esta exposição e defesa inicial serve para demonstrar nitidamente o 
meu ponto de vista em relação à livre expressão do pensamento para 
que as conclusões derivadas nas duas partes seguintes (II. Discurso de 
Ódio e III. Falsidades e Mentiras) sejam mais facilmente justificadas 
e entendidas pelos leitores. Escolhi desenvolver estes dois temas rela-
tivos à liberdade de expressão pois, analisando o discurso nestas duas 
circunstâncias extremadas, a conclusão liberal a que chegarei também 
aplicar-se-á, provavelmente, aos restantes tipos de discursos e expres-
sões que não serão aqui discutidos. Por fim, todos estes resultados unir-
-se-ão na última parte da dissertação – IV. Repreensão Social – onde 
tentarei expor concisamente a forma que julgo ser a adequada (tendo 
em conta os nossos direitos inalienáveis e o funcionamento de uma 
sociedade democrática) para lidar com a liberdade de expressão e para 
conviver com aqueles que, infelizmente, detêm opiniões drásticas ou 
que debatem indelicadamente.

Para além do ensaio de Mill, irei utilizar duas obras muito atuais 
– In Defense of Political Correctness e Dare to Speak: Defending Free 
1.  2018.
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Speech for All2 – que se contrapõem imensamente relativamente à for-
ma de lidar e considerar o controlo legal do discurso. Usarei ainda 
vários artigos da antologia de Ivan Hare e James Weinstein, intitulada 
Extreme Speech and Democracy3, onde estes e outros autores discutem 
e expõem os seus pontos de vista relativamente a diversos assuntos 
contemporâneos como a importância da liberdade de expressão para 
o desenvolvimento pessoal e para o funcionamento de uma sociedade 
democrática, e a relação desta realidade com o discurso de ódio, com as 
perigosas falsidades e mentiras e com a liberdade de imprensa.

Deste modo, intento ser o mais clara possível no desenvolver das 
minhas ideias acerca das distintas questões que se levantam na discus-
são deste tema, despertando, simultaneamente, curiosidade e interesse 
ao longo da divulgação.

I - Defesa da Liberdade de Expressão

 Vários argumentos foram, ao longo dos anos, apresentados e 
sustentados a favor da liberdade de expressão que, para além de ser 
imprescindível para o funcionamento democrático, é – considero – um 
direito intrínseco à natureza humana. 

J. Stuart Mill, no seu célebre ensaio On Liberty, à medida que de-
fine e defende a liberdade social4, tece os argumentos principais valori-
zadores e legitimadores da liberdade de expressão que serão discutidos 
neste ensaio. Atribuindo uma importância notável à liberdade social, o 
autor delimita-a através de uma regra atualmente conhecida por Prin-
cípio do Dano5. Este princípio – fulcral no pensamento de Mill e que 
acaba por servir de alicerce aos seus argumentos a favor da liberdade 
de expressão – dita que «[a] única razão legítima para se exercer poder 
sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada, contra a sua 
própria vontade, é se for para prevenir danos a outros.»6. 

Ainda que esta linha imposta por Mill não fosse, e talvez ainda 
não seja, a mais vulgarmente defendida, é a base na qual brota e evolui 
todo o pensamento liberal moderno e, logicamente, o contemporâneo. 
A ideia de que os indivíduos são livres de fazer o que quiserem desde 
que as suas ações não afetem, negativa e diretamente, outros, é fun-

2.  Ambas de 2020 e cujo os autores são, respetivamente, Howard Kamler e Suzanne Nossel.
3.  2010.
4.  O autor explora a liberdade social ou civil: “[...] the nature and limits of the power which can be legi-
mately exercised by society over the individual.” (Mill 2018: 5).
5.  Harm Principle.
6.  Traduzido do inglês: “That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any 
member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others.” (Idem: 13).
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damental para o pensamento liberal e, implicitamente, para a defesa 
milliana da liberdade de expressão. 

 O autor limita a liberdade na potencialidade ou efetividade de 
dano a outrem porque considera – sensatamente – que cada um é res-
ponsável por si mesmo. Detemos as liberdades de fazer, pensar, dese-
jar, acreditar, sentir e de nos relacionarmos – desde que as concretize-
mos de forma a não causar dano direto a outros. Cada um é soberano 
sobre si mesmo, mas nunca em relação ao corpo e à mente de outros7.

 É aqui, tendo esta máxima como essência, que o argumento da 
autodeterminação em defesa da liberdade de expressão é elaborado. Se 
cada indivíduo detém as liberdades acima enumeradas, significa que 
detém o direito à realização e ao desenvolvimento pessoal, e a liberda-
de de expressão é fulcral para o exercício deste mesmo direito8. A livre 
expressão do pensamento é imprescindível para a autodeterminação 
pois permite-nos discutir ideias e alterá-las se assim acharmos adequa-
do. As nossas ideias – que se vão transformando ao longo das nossas 
experiências – fazem parte (e talvez sejam a maior parte) de nós e, por 
isso, a total autodeterminação de cada um seria impossível se não nos 
pudéssemos expressar livremente9. 

Assim considerado, este primeiro argumento em defesa da liber-
dade de expressão é deontológico: detemos esta liberdade porque a au-
todeterminação e a autorrealização são direitos intrínsecos à natureza 
humana. No entanto, o valor da autodeterminação pode ser sustentado 
de modo utilitarista. O desenvolvimento pleno do pensamento indivi-
dual pode ser benéfico para a sociedade, visto que, «[p]roporcional-
mente ao desenvolvimento da sua individualidade, cada pessoa torna-
-se mais valiosa para si mesma e, consequentemente, capaz de se tornar 
mais valiosa para os outros.»10 – a troca de ideias e a reflexão que esta 
exige, torna-nos indivíduos mais úteis para o desenvolvimento social11.

O direito à autodeterminação, ponderado de modo deontológico 
ou utilitarista, abarca em si o da liberdade de expressão. Evidentemen-
te – tal como todas as outras reflexões – esta também enfrenta proble-
mas; estes serão, porém, discutidos um pouco mais à frente. Focar-nos-
-emos, por enquanto, num outro argumento: no valor que a liberdade de 

7.  “Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign.” (Idem: 13).
8.  “[…] free speech is a necessary element of individual self-determination and personal dignity, which is 
at the center of the idea of fundamental rights.” (Grimm 2010: 12). 
9.  “Restrictions on what we are allowed to say and write, or (on some formulations of the theory) to hear 
and read, inhibit our personality and its growth.” (Barendt 2007: 13).
10.  Traduzido do inglês: “In proportion to the development of his individuality, each person becomes 
more valuable to himself, and is therefore capable of being more valuable to others.” (Mill 2018: 63).
11.  “[...] alternatively, its exercise might be regarded as leading to the development of more reflective and 
mature individuals and so benefiting society as a whole.” (Barendt 2007: 13).
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expressão tem para a procura e consequente descoberta da verdade12. 
Este segundo argumento, destemidamente defendido por Mill na 

obra já elucidada, coloca em alta consideração a conquista da verdade. 
O autor crê que através da livre discussão de ideias e informações, 
somos mais capazes de alcançar e compreender as mais diversas ver-
dades – nos casos em que somos totalmente ignorantes conseguimos, 
talvez, mediante a discussão com outros, atingir algum conhecimento 
e, naqueles em que estamos simplesmente enganados, tornamo-nos ca-
pazes de nos emendar13. 

Mas porque é que a verdade é importante? A sua relevância, tal 
como a do primeiro argumento apresentado, pode ser encarada de for-
ma deontológica ou utilitarista. A possibilidade de alcançar a verdade 
é, julgo, uma liberdade que todos os indivíduos devem deter – é um 
bem fundamental para o crescimento pessoal. A somar a esta razão, a 
verdade (e, assim, o conhecimento) pode ser essencial para o progresso 
científico e social e, ainda que este argumento nos diga que a liberdade 
de expressão deve ser protegida para que seja possível conhecermos 
a verdade, a livre discussão não deve terminar compulsoriamente no 
encontro da última. Isto porque, para além de haver outros argumentos 
em defesa da liberdade de expressão que não permitem este romper 
imposto, é difícil determos a verdade na sua totalidade; mesmo que 
conheçamos algumas verdades, é muito provável que estas consigam 
ficar mais completas através da discussão14. 

Para além desta razão, Mill aponta uma outra que considero mais 
notável: as verdades ganham mais força quando questionadas. Não há 
melhor forma de suportar um raciocínio que permiti-lo ser atacado e, 
de seguida, defende-lo com fundamentos15. Proibir a discussão de uma 
ideia por ela ser certa é assumir que aqueles que a afirmam verdadeira 
são infalíveis16 – e, observando a história humana, sabe-se que muitas 
das verdades então cismadas são, na realidade, falsidades, e que ideias 
em tempos asseveradas inautênticas, são agora verdades inabaláveis. 

O argumento da autodeterminação e o do alcance da verdade são, 
a meu ver, fortes raciocínios a favor da liberdade de expressão mas, 
como acima mencionado em relação ao primeiro, este último também 
enfrenta objeções. 

Eric Barendt afirma que o grande problema do argumento milliano 

12.  “[…] on the importance of open discussion to the discovery of truth.” (Idem: 7).
13.  “He [a man] is capable of rectifying his mistakes, by discussion and experience.” (Mill 2018: 23).
14.  “Popular opinions, on subjects not palpable to sense, are often true, but seldom or never the whole 
truth. They are a part of the truth; sometimes a greater, sometimes a smaller part […]” (Idem: 47).
15.  “The beliefs which we have most warrant for, have no safeguard to rest on, but a standing invitation 
to the whole world to prove them unfounded.” (Idem: 24).
16.  “All silencing of discussion is an assumption of infallibility.” (Idem: 21). 
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do alcance da verdade é que o autor pressupõe que a livre discussão 
conduz, necessariamente, à verdade17. No entanto, não me parece que 
Mill suponha tal coisa. Declarar que a liberdade de expressão é fulcral 
para o descobrimento da verdade e que, através dela, conseguimos for-
talecer e justificar as mais variadas verdades perante nós mesmos e pe-
rante os outros que duvidam, não é equivalente à afirmação de que a li-
vre troca de ideias conduz sempre à verdade. A liberdade de expressão 
pode encaminhar-nos a falsidades mas, no entanto, mediante ela po-
demos mais facilmente, não só ser direcionados às verdades, como 
também, encontrar argumentos que nos ajudem a defendê-las quando 
questionadas18. Com que fundamento poderíamos cismar a veracidade 
de um raciocínio se este nunca tiver sido contestado abertamente? 

Ao admitirmos que os direitos à autodeterminação e à autorreali-
zação são intrínsecos à natureza humana e que, por isso, a liberdade de 
expressão e de pensamento são direitos que merecem ser defendidos, 
temos que reconhecer que outros bens inerentes ao Homem são, igual-
mente, merecedores de proteção. Se a liberdade de expressão – direi-
to fulcral para a autodeterminação individual – puser em causa, por 
exemplo, a dignidade de uma ou de várias pessoas, o que fazer? Esta é 
a adversidade, de difícil resolução que surge na discussão do argumen-
to da autodeterminação: quando diferentes direitos chocam entre si. 

Se for asseverado – a título de exemplo – que, mesmo quando a 
dignidade de um indivíduo é posta em causa dado o discurso de ou-
trem, este último não deve ser calado, é necessário clarificar-se o por-
quê do direito à liberdade de expressão se sobrepor ao direito intrínse-
co do ser humano em ser reconhecido como detentor de dignidade e de 
ser tratado como tal. Por outro lado, se for defendido que nestes casos 
é justificado – ou até necessário – restringir o discurso, é vital precisar 
que tipo de linguagem é capaz de infringir a dignidade humana. 

Por muito que se seja defensor da liberdade de expressão e que se 
reconheça a sua relevância, é sensato aceitar que em certos casos esta 
deve ser travada. Da mesma forma que o Princípio do Dano (elucidado 
no princípio deste capítulo) estabelece que a interferência na liberdade 
de um indivíduo que viola, ou que possa vir a violar, a liberdade de um 
outro é legítima19 pode, também, ser afirmado que quando a liberdade 
de expressão causa dano a outrem – nomeadamente ao infringir a sua 
dignidade –, existam razões para restringi-la. 

17.  “[...] the greatest difficulty with Mill’s argument is its implicit assumption that freedom of discussion 
necessarily leads to the discovery of truth or, more concretely, to better individual or social decisions.” 
(2007: 9).
18.  “Complete liberty of contradicting and disproving our opinion, is the very condition which justifies us 
in assuming its truth for purposes of action [...]” (Mill 2018: 23).
19.  E talvez mandatória.
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No entanto a possibilidade, ou efetividade, de dano que Mill des-
creve aparenta ser somente relativa à integridade física – não porque 
o autor acredita que a liberdade não possa causar outro tipo de danos, 
mas porque perceber quando é que acontecem precisamente esses da-
nos é possivelmente impossível. Creio que esta dificuldade conduziu 
Mill – por amor à liberdade de expressão e por medo desta ser dema-
siado restringida – a não defender a punição legal de qualquer tipo de 
dano psicológico causado. É importante salientar que é em relação à 
punição legal – e não à censura pública – que o autor se opõe: «Indubi-
tavelmente, a forma como se afirma uma opinião, mesmo que seja uma 
verdade, pode ser objetável e pode sujeitar-se, justamente, a uma dura 
censura.»20. 

Ainda que, o princípio originalmente conjeturado por Mill não 
abranja os danos psicológicos, podemos tentar expandi-lo de forma a 
que passe a abarca-los. Mas, claro que é nesta expansão que está a 
dificuldade. Quando é que o discurso vai longe de mais? Qual o ponto 
exato em que o discurso de alguém deixa de ser socialmente aceitável? 
Que linha tem de ser ultrapassada para ser justificável parar o discurso 
de um indivíduo livre de se expressar?21 

Antes de tentar responder a estas questões, irei apresentar um úl-
timo argumento que justifique a defesa da liberdade de expressão: a li-
berdade de expressão é fulcral para o funcionamento de uma sociedade 
democrática. Este raciocínio, ainda que seja relevante, parece-me mais 
fraco que os dois já apresentados pois, a força que detém, deve-se à de-
fesa dos dois primeiros e não tem qualquer interpretação deontológica.  

Num regime democrático, a maioria elege uma minoria para que 
a última organize as normas significativas para o funcionamento de 
uma sociedade livre. Como tal, cada indivíduo tem a responsabilidade 
de estar informado sobre os variados assuntos políticos e públicos de 
modo a tomar uma decisão da forma mais consciente possível. A livre 
discussão de ideias entre cidadãos é necessária para o desenvolvimen-
to de uma sociedade informada (ou, pelo menos, uma sociedade mais 
informada) e apta para participar de forma ponderada no jogo público 
característico de uma sociedade democrática. 

A democracia, para além de ter este funcionamento que requer 
indivíduos informados, ergue-se tendo como base a defesa de direitos 
inerentes ao Homem e, consequentemente, tendo em conta os raciocí-
nios expostos em defesa dos dois argumentos antes elucidados. O di-

20.  Traduzido do inglês: “Undoubtedly the manner of asserting an opinion, even though it be a true one, 
may be very objectionable, and may justly incur severe censure.” (Idem: 57).
21.  “The problem is identifying the exact boundary between legitimate public discourse and objectionable 
speech.” (Grimm 2010: 19).
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reito ao desenvolvimento e crescimento pessoal, assim como a procura 
e o empenho na descoberta da verdade, são direitos que fundamentam 
a defesa dos argumentos deontológicos, anteriormente apresentados, a 
favor da liberdade de expressão. A livre discussão acaba por ser, em si 
mesma, um direito que detemos. É, deste modo, por se saber que exis-
tem direitos intrínsecos ao ser humano – como o direito à autodetermi-
nação e o direito a alcançar a verdade – que a liberdade de expressão é 
protegida num sistema democrático.

Dado que, numa democracia, existe uma minoria elegida encar-
regue de delinear as diretrizes, poderia ser observado que esta teria 
o direito de restringir a liberdade de expressão, não só em nome da 
vontade da maioria, como também aclamando que é mais benéfico para 
o funcionamento democrático porque protege outros direitos (como a 
dignidade humana acima referida). 

Como dito anteriormente, estabelecer limites à liberdade de 
expressão não é incoerente com a defesa da mesma. Porém, dada a pre-
missa de que, numa democracia, «[...] as instituições políticas devem 
respeitar o direito de todos os cidadãos a serem tratados com igual 
respeito e preocupação.»22, não pode ser permitido a maioria reprimir 
uma minoria23 (ou qualquer grupo de indivíduos proibir um outro de se 
exprimir). Ou seja, visto que qualquer membro da sociedade deve ser 
considerado de igual maneira e, ainda que possa ser legalmente permi-
tido restringir o discurso, não deve ser aceite o calar de uma opinião 
– por muito excêntrica ou distinta que esta possa ser. 

Mill afirma isto de forma notável: «Se toda a humanidade menos 
uma pessoa fosse de uma opinião, e apenas uma pessoa fosse da opi-
nião contrária, a humanidade não estaria mais justificada em silenciar 
essa pessoa, do que esta – tendo o poder – estaria justificada em silen-
ciar a humanidade.»24 E, visto que o regime democrático alicerça-se 
no respeito pelos direitos naturais humanos, não só não se pode ca-
lar opiniões, como também não se pode impor ideias e desejos – tais 
obrigações desrespeitariam o direito dos indivíduos de, ainda que ex-
cecionais, serem considerados iguais perante a lei25. Para além disto, 
estas imposições e proibições não devem ser permitidas para que uma 

22.  Traduzido do inglês: “[...] political institutions must respect the right of all citizens to be treated with 
equal respect and concern.” (Barendt 2007: 19).
23.  “It would be wrong for the majority to suppress the right of minorities to express their dissent.” (Idem: 
19/20).
24.  Traduzido do inglês: “If all mankind minus one, were of one opinion, and only one person were of the 
contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the 
power, would be justified in silencing mankind.” (2018: 20).
25.  “Such an opportunity for free and equal participation is vital to the legitimacy of the entire legal 
system.” (Weinstein 2010: 28).
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democracia não possibilite a tirania da maioria26. Não só não deve esta 
ser possibilitada, como a individualidade e originalidade devem ser es-
timuladas27 – a vontade da coletividade não pode sobrepor-se sempre à 
individual28 porque, para além de todos determos direitos inalienáveis, 
tal sobreposição não é benéfica para o desenvolvimento social. Mudan-
ças e transformações, não só sociais como científicas, deram-se graças 
àqueles que se desviaram da norma e tiveram a coragem de contrariar a 
opinião e o desejo da maioria; o diferente não é sinónimo de negativo, 
mas sim algo que pode incentivar um melhoramento social29. Assim, 
uma democracia, deve – por respeito à expressão e direitos individuais, 
e pelo impacto construtivo social – respeitar e incentivar a disparidade 
entre os demais indivíduos: entre os juízos, as ideias e os desejos de 
cada um.

Óbvio que nem todas as ideias que se desviam da norma são boas 
ou certas, mas, da mesma forma que foi acima afirmado em relação à 
verdade, mais facilmente conseguimos – enquanto sociedade – melho-
rar a vida comum e privada se novas ideias forem permitidas e incen-
tivadas na discussão. O aparecimento de ideias obscuras é um preço 
a pagar pela permissão do erguer das construtivas; e o nascer das pri-
meiras pode contribuir para a discussão e, consequente, consolidação 
das últimas30.

Apesar de (tal como Mill) considerar a permissão e encorajamento 
do excêntrico31, um dos pilares de quaisquer democracias, (infelizmen-
te) presenciamos hoje em dia, com o novo politicamente correto, um 
desejo de silenciar opiniões e juízos que diferem do padrão escolhido32. 

A vontade imensa de suprimir aqueles que anunciam algo incor-
reto não é nova; nem é novidade haver indivíduos que desejam a todo 
o custo que díspares pontos de vista (nomeadamente aqueles que dife-
rem dos seus) sejam enterrados. O que é inédito é este querer, brotar 
e crescer em sítios onde cidadãos combateram arduamente pela aqui-
26.  A noção de tirania da maioria, popularizada por Tocqueville, é – segundo o autor – o grande defeito 
do sistema democrático; porque, por muito que se tente contorná-la e controlá-la, uma democracia (graças 
à sua estrutura) vai manter no poder o desejo da maioria – o que moldará continuamente o pensamento e 
a opinião da generalidade (2008).
27.  “[…] it is essential that different persons should be allowed to lead different lives.” (Mill 2018: 64).
28.  Naturalmente que, tendo em conta a funcionalidade do regime democrático, a vontade da maioria 
tem um peso importante. No entanto e apesar desta eleger a minoria que determinará as regras, não pode 
usurpar as liberdades básicas dos outros indivíduos.
29.  “Não devemos tentar ser semelhantes aos nossos avós, mas devemos sim esforçar-nos por atingir o 
nível de grandeza e de felicidade que nos é próprio.” (Tocqueville 2008: 422).
30.  Tal como Mill afirma: “Genius can only breathe freely in an atmosphere of freedom.” (2018: 65).
31.  Termo usado por Mill, em On Liberty (2018), quando o autor se refere àqueles que se desviam da 
norma, ou seja, o termo é usado como sinónimo de «diferente».
32.  Sejam estas opiniões sobre a religião, teorias de género, económicas, entre outras.
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sição legal da liberdade de opinião e expressão – liberdades estas que 
permitem esses mesmos indivíduos de afirmarem que, a seu entender, 
há opiniões que valem menos ou, até mesmo, nada.

Depois do problemático e recente século XX, onde liberdades 
(incluindo a de expressão) foram legalmente suprimidas e extraídas 
dos direitos individuais, para que ninguém se atrevesse a pensar fora 
da caixa e a contestar quaisquer políticas então aplicadas, dever-se-
-ia combater – ou tentar combater – o máximo possível os esforços 
de controlo e interferência atuais pelo mal que as primeiras fizeram. 
A extinção das liberdades e a tentativa (por vezes eficaz) de anular o 
excêntrico é, precisamente, o contrário do que se deve fazer numa de-
mocracia; e o sistema democrático deve ser protegido por se alicerçar 
no respeito pelos direitos fundamentais humanos. A ditadura da norma-
lidade é negativa para a determinação individual e, consequentemente, 
para o desenvolvimento da sociedade democrática. 

O politicamente correto significou diversas coisas ao longo dos 
anos – desde ser-se correto em tribunal, a distinguir corretamente as 
ideias socialistas das comunistas33 – e, por isso, é que me refiro a esta 
onda recente como o novo politicamente correto. No entanto, é afir-
mado que esta nova noção não inclui as supressões de discurso sobre 
os cidadãos que se desviam das atitudes da norma elegida. Como tal, 
o professor americano, Howard Kamler, declara que «[…] o compor-
tamento, atitudes e crenças de uma pessoa são consideradas politica-
mente corretas quando são consistentes com as ideologias predomi-
nantemente abraçadas pelas pessoas […], pelas instituições políticas 
da nação […], e pelo sistema judicial […]»34; ser politicamente correto 
é, segundo o autor, ser bom cidadão. É-se bom cidadão quando se vive 
de acordo com o padrão escolhido35.

Embora Kamler assevere que o novo politicamente correto apoia, 
certeiramente, algumas precisões linguísticas, defende que a conotação 
negativa relacionada ao movimento é infeliz porque associa-se, inade-
quadamente, várias tentativas e anseios de supressão do discurso ao 
mesmo, para que este seja minado; por vezes, o desejo de suprimir 
certas ideias e opiniões é, segundo o autor, um exagero (negativo) pro-
fessado por certos indivíduos. Aceita e abraça o politicamente correto 
e o rigor linguístico que este requer, mas não apoia a descomedida 

33.  Para saber mais sobre a história deste termo, ver Kamler 2020: 9 a 32.
34.  Traduzido do inglês: “[…] a person’s behavior, attitudes and beliefs are said to be politically correct 
when they are consistent with the prevailing ideologies embraced by ‘the people’ […], by the political 
institutions of the nation […], and by the judicial system […]” (2020: 273).
35.  “[…] the politically correct individual is being a good citizen because she lives out the behavior, at-
titudes and beliefs that flow from the ideological life defining her society.” (Idem: 273).
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proibição do discurso36.
Mesmo que este modo de ver o politicamente correto seja o autên-

tico, o autor diz-nos que os indivíduos devem agir de acordo com as 
ideologias comuns da sociedade em que se inserem e a serem, assim, 
bons cidadãos. Este modo de ver a vida individual e social é escassa 
pois exclui os indivíduos excêntricos essenciais para o desenvolvimen-
to democrático – cidadãos estes que, muito provavelmente, contribuí-
ram para as noções que delineiam agora o pensamento comum social. 
A exclusão do diferente resultaria numa estaticidade geral, ou seja, 
num não desenvolvimento público e individual. Assim, por muito que 
a aceção e observação de Kamler relativamente ao politicamente cor-
reto seja honesta, o movimento não fica livre de críticas.

Desta forma, a ideia de bom cidadão vai, parece-me, completa-
mente contra o pensamento (liberal) democrático e, naturalmente, con-
tra as reflexões de Mill. Estar sempre de acordo com as conceções da 
maioria social e não desenvolver livremente o pensamento, faz dos 
cidadãos seres que, para além de escravos da maioria, são ausentes do 
sentimento de individualidade e, do mesmo modo, de excecionalida-
de37. 

Foi asseverado anteriormente que certas restrições ao discurso – 
e não anulações do mesmo – podem ser legítimas ou até necessárias 
implementar. Ainda assim, quando Kamler afirma que precisões lin-
guísticas são essenciais para uma democracia, não torna claro que pre-
cisões são estas e como é que as pretende controlar. Torna-se visível, 
contudo, que as que pretende honrar são aquelas que vão de acordo 
com as ideias e pensamentos da sociedade atual em questão, isto é, as 
politicamente corretas; aquelas que são apoiadas pelos bons cidadãos. 
Deste modo, por declarar que as precisões permitidas são aquelas que 
a maioria social apela e por não determinar rigorosamente que tipo 
de precisões são estas, parece poder vir a permitir a anulação – ou a 
tentativa social de anulação – das opiniões que vão contra os juízos da 
maioria. 

Todavia, sejam estes calares de pontos de vista, ou precisões na 
forma de discurso, impostos legal ou socialmente, levantam problemas 
relativamente à forma de delineação, justificação e de exigência dos 
mesmos.

As precisões serem impostas de forma legal ou social conduz-nos 
a díspares desfechos. Se for permitido e exigido que os limites linguís-
ticos sejam impostos e controlados pelo Governo elegido, tem de se 
determinar meticulosamente até onde este pode restringir, ou seja, que 
36.  “Similarly, I think that the concept of political correctness is just fine, but once in a while people use 
it foolishly – or ‘extravagantly’ – in ways that create unnecessary problems.” (Idem: 224).
37.  “A person whose desires and impulses are his own […] is said to have a character.” (Mill 2018: 60).
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discursos são tão maus ou perigosos que requerem uma interferência 
de uma entidade exterior à discussão. Isto é importante porque uma 
vez autorizada a interferência governamental na troca de ideias (se-
jam estas privadas ou públicas), mais fácil é a sua perpetuação. Se, em 
dado caso, é ordenado que o Governo limite o discurso para proteger 
determinados indivíduos38, mais facilmente poderá este vir a restringir 
outras comunicações – talvez não tão problemáticas – em nome da de-
fesa de determinados grupos ou cidadãos39. Este precedente é perigoso 
pois, com este poder, o Governo pode, não só extinguir a liberdade de 
expressão como, mais facilmente, vir a controlar o discurso público e 
privado para proteger a sua reputação e perpetuação, ou seja, o Gover-
no vê-se facilitado a abusar do poder que lhe é concedido (mesmo que 
de forma democrática).

Tentemos então, estabelecer em que momento é que o discurso 
vai tão longe que requer uma interferência governamental. É afirmado, 
por vezes, que o dano psicológico causado (ou que possa vir a ser pro-
vocado) pela ofensa40, é a linha que separa o discurso aceitável do ina-
ceitável41. Ou seja, expandindo o Princípio do Dano conjeturado por 
Mill, fazendo-o abarcar os danos psicológicos causados pela ofensa, 
torna-se possível perceber em que situações o Governo pode ver-se 
justificado (ou obrigado) a interferir no discurso de indivíduos livres de 
se expressarem. E, ainda que, estender o princípio aos danos psicológi-
cos ser, precisamente, aquilo que Mill não ambicionou (e até receou), 
é também fazer o equivalente que o mesmo fez, só que relativamente a 
outro tipo de dano. Visto assim, esta forma de aplicar o princípio é tão 
liberal e democrática, como aplicá-lo à possibilidade ou efetividade de 
dano físico proporcionado a outrem.

No entanto, contrariamente ao dano físico (que se entende clara-
mente quando é causado), o dano possivelmente originado pela ofensa 
é totalmente subjetivo. Deste modo, a subjetividade da ofensa produz 
uma dificuldade que não surge com a objetividade do dano físico: torna 
extremamente difícil o delinear da expansão desejada.

Não só seria intricado fazer o delineamento, como a sua eventual 
efetuação colocaria em causa toda a sociedade democrático-liberal. 
Proibir toda a comunicação ofensiva – ou que poderia vir a ofender al-
guém – aniquilaria a liberdade de expressão porque diferentes indiví-
duos sentem-se insultados (e, por isso, ofendidos) pelos mais díspares 

38.  Ou grupos de indivíduos.
39.  Porque, tal como Barendt afirma, “[i]t is difficult to draw the line between speech which might appro-
priately be regulated and speech which in any liberal society should be tolerated.” (2017: 21).
40.  A ofensa pode violar a dignidade humana.
41.  Afirmação atribuída muitas vezes (correta ou incorretamente) àqueles que vivem de acordo com o 
novo politicamente correto.
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e variados discursos e palavras. Temas socialmente importantes e que 
devem ser debatidos, tais como o aborto, a religião, a eutanásia e a imi-
gração, são discutidos com agitação e entusiasmo, e esta própria natu-
reza da discussão abre espaço para a ofensa psicológica. É importante 
notar ainda que todos nós temos as nossas sensibilidades e paixões, e 
há quem simplesmente fique ofendido somente porque certos temas 
são debatidos (ainda que o sejam cordialmente) ou por alguém deter 
uma opinião diferente da sua42.

Assim, ao exigirmos que todos os danos psicológicos sejam im-
pedidos pela lei, estamos na realidade a impedir a liberdade de expres-
são. No momento em que permitimos e apelamos à proibição de um 
variado número de ofensas em prol da defesa de um indivíduo ou de 
um determinado grupo de indivíduos, temos de estar preparados para 
o impedimento das outras todas pois, se é justificado calar determina-
dos pontos de vista para não permitir o dano psicológico, é legítimo 
silenciar outros que causam o mesmo tipo de dano43. Para além disto, 
abrir-se-ia o tal precedente que facilitaria um regime tirânico apto para 
mais facilmente manipular os cidadãos e usar este controlo do discurso 
para ganho e benefício próprio44. 

Se declararmos, por outro lado, que é a sociedade que deve deter o 
poder de anular ou restringir certos discursos se estes causarem danos 
psicológicos a alguém, em vez de estarmos a entregar a autoridade à 
minoria elegida, estaríamos a doá-la à maioria social. 

Naturalmente que, numa sociedade onde a liberdade de expressão 
é fulcral para o seu desenvolvimento coletivo e individual, não se pode 
permitir que os indivíduos detenham autoridade de calar as opiniões 
dos outros. Da mesma forma que foi afirmado, que tal poder concedido 
à minoria elegida fomentaria a possibilidade de tirania, atribuí-lo à so-
ciedade, incentivaria a tirania da maioria. Aqueles que defeririam da 
opinião comum – os excêntricos – iriam ser calados por aquele maior 
grupo de indivíduos que não difere particularmente – em opiniões, 
pensamentos e ideias – entre si. 

Para além do incitamento à tirania da maioria, a natureza de te-
42.  Este problema relativamente à ofensa já tinha sido discutido por Mill: “Much might be said on the im-
possibility of fixing where these supposed bounds are to be placed; for if the test be offence to those whose 
opinion is attacked, I think experience testifies that this offence is given whenever the attack is telling and 
powerful, and that every opponent who pushes them hard, and whom they find it difficult to answer, ap-
pears to them, if he shows any strong feeling on the subject, an intemperate opponent.” (2018: 54).
43.  “The temptation to acquiesce in the official suppression of views with which we disagree or even 
loathe, because their public expression offends our sensibilities should additionally be resisted because, 
on a subsequent occasion, it may be our speech or that belonging to persons with whom we agree that is 
targeted.” (Cram 2010: 322).
44.  “But experience suggest that, in practice, government empowered with the ability to restrict speech 
use that power not to protect the vulnerable but to preserve their own prerogatives.” (Nossel 2020: 211).
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mas importantes dos quais a discussão é imprescindível para o funcio-
namento democrático é, mais uma vez, propensa a ofender variadas 
pessoas e, por isso, se a lei permitisse que indivíduos ofendidos se 
calassem mutuamente, seria impossível discutir civilizada ou incivili-
zadamente qualquer tipo de tema relevante. 

Contudo, afirmar que a democracia não deve permitir que indiví-
duos proíbam outros de se expressarem, não implica que o discurso não 
seja minimamente controlado no jogo social. A forma como as pessoas 
se dirigem umas às outras ou como expressam as suas opiniões, pode 
ser, tal como Mill afirmou, sujeita a uma espécie de repreensão. Esta 
repreensão não tem de ser imposta legalmente, mas sim socialmente. 
Ninguém gosta de ser ofendido e, diante disso, deve-se tentar – para 
proteger a nossa essência e o funcionamento democrático – discutir, 
ainda que com sinceridade, de modo educado. Não só são aqueles que 
nos ofendem que têm de se controlar, como nós mesmos (os ofendidos) 
temos de ouvir e respeitar. Este jogo mútuo permite-nos proteger uma 
das liberdades que julgo ser das mais importante, não só para o cresci-
mento individual, como para o desenvolvimento social. 

Antes de terminar este capítulo, penso ser importante explicitar 
onde me encontro. Asseverei continuamente, ao longo do texto, que 
o calar de quaisquer pensamentos e opiniões põe em risco o direi-
to intrínseco ao ser humano de se expressar livremente e, por isso, é 
um comportamento antidemocrático – afirmação esta que não impede, 
necessariamente, que possa existir algum tipo de controlo social no 
discurso. Todavia, existem certas formas de expressão que, pela sua 
natureza e implicações – como o discurso de ódio e a falsidade e a 
mentira – talvez tenham de ser sujeitos a algum controlo legal. Estes 
dois tipos de expressão serão, deste modo, debatidos nas próximas par-
tes do trabalho. 

II - Discurso de Ódio

O discurso de ódio é um dos tipos de discurso mais exagerado e, 
apesar de ser difícil determiná-lo precisamente, Robert Post descreve-
-o como uma «[…] expressão de ‘extrema’ intolerância ou ‘extrema’ 
aversão.»45 O ódio é um sentimento, em si mesmo, radical e, diante 
disso, qualquer exemplo de discurso de ódio tem de deter, imperiosa-
mente, essa característica de excessividade. 

 Esta característica é, no entanto, relativa. A noção do que é ex-
tremo não é, parece-me, unanime entre as diversas sociedades e in-
divíduos porque o que é considerado excessivo é-lo num contexto 

45.  Traduzido do inglês: “[…] expression of ‘extreme’ intolerance or ‘extreme’ dislike.” (2010: 123).



Liberdade de Expressão: restrições do discurso 247

específico46 – os pensamentos e as ideias extremas vão sempre contra 
os da normalidade social (ainda que, nem todas as noções que divirjam 
das da norma sejam consideradas radicais) e, assim, o discurso de ódio 
é aquele que expressa intolerância ou aversão relativamente a um gru-
po, ou a um indivíduo pertencente a um grupo, de uma forma que viola 
as normas de expressão existentes no lugar onde é proferido47.

A relatividade do que é considerado discurso de ódio não desva-
loriza o seu impacto negativo (e quiçá positivo) nos relacionamentos 
interpessoais e sociais; também não facilita a sua discussão, somente 
conduz-nos à ilação de que as noções deste tipo de discurso e as leis a 
ele referentes, devem diferir de um tipo de sociedade para outro48. 

Ora, se a definição de discurso de ódio estiver correta, este é aque-
le que manifesta certos sentimentos negativos de um modo conside-
rado inaceitável para a sociedade onde é exposto. Daqui parece resul-
tar que, mesmo elaborando-se critérios objetivos para se   identificar 
(e, depois, punir-se) aqueles que expressam este tipo de discurso, as 
próprias normas fundamentam-se em subjetividades pois baseiam-se 
no que é inaceitável para os indivíduos de uma dada sociedade. As 
subjetividades – individuais ou sociais49 – podem ser compreendidas, 
mas podem também, ser questionadas (e bem questionadas) pois são 
totalmente falíveis. 

Apesar desta subjetividade, o violar das normas dá-se (suposta-
mente) quando se emprega um tipo de discurso que põe em causa – 
através da intolerância ou da aversão – a dignidade de um indivíduo ou 
de um grupo, e que pode incitar detestação e violência. Deste modo, é 
relativamente à forma de expressar uma ideia, e não à opinião em si, 
que se devem aplicar as restrições. Porém – visto que quem delineia 
e efetua as limitações são pessoas que, não só detêm as suas próprias 
opiniões, como também se inserem num coletivo que possui as suas 
noções – «[…] é ingénuo acreditar que os decisores serão capazes de 
medir o grau de um insulto livres das suas próprias conceções acerca 
da ideia alegadamente insultuosa.»50. Esta impossibilidade de objetivi-

46.  “Whether or not an individual or a group is extreme will depend on the comparator against which they 
are being evaluated, that is, extremism is a relational concept.” (Malik 2010: 97).
47.  “It is by reference to norms that a well-socialized person in any culture can tell whether any given 
communication is ‘extreme,’ meaning that the communication violates essential standards of civility and 
hence is vulnerable to legal sanction.” (Post 2010: 128).
48.  “[…] hate speech regulation is most essentially about suppressing speech that violates civility norms.” 
(Idem: 136).
49.  Esta ‘subjetividade social’ refere-se às noções coletivas que se formam dentro das sociedades e que 
as acabam por definir. Ainda que ‘subjetividade’ seja relativo a um sujeito, penso ser possível empregar o 
conceito num sentido mais abrangente – uma opinião (ou uma forma de ver as coisas) que é tão comum 
num meio social que acaba por ser seu determinante. 
50.  Traduzido do inglês: “[…] it is naïve to believe that these decision makers will be able to measure the 
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dade (no delineamento das regras e na imposição das mesmas) dificul-
ta, a meu ver, a justificação de qualquer tipo de lei; parece desvalorizar 
a presumível importância de restrições a este tipo de expressão por não 
ser viável determinar imparcialmente onde é que devem ser aplicadas.

Ainda que haja estas dificuldades, existe obviamente discurso de 
ódio. Existem expressões que atacam inaceitavelmente indivíduos ou 
grupos de indivíduos e, assim sendo, ponderarei agora sobre dois tipos 
distintos de discurso de ódio: o religioso e o racial. Outros tipos (como 
o de orientação sexual, por exemplo) são também polémicos e mere-
cem ser debatidos, contudo, não refletirei aqui sobre todos porque, para 
além de entrarmos numa listagem extensa e tosca, os primeiramente 
nomeados, não só são os mais famosos, como permitem-me fazer uma 
crucial diferenciação: uma coisa é discutir ideologias (algo que acaba 
por ser uma escolha), outra é debater algo que é inerente aos indivíduos 
e que, deste modo, não se trata de opções pessoais. 

O discurso que questiona e expõe (muitas vezes em tom de gozo 
ou desagrado) as crenças e histórias religiosas é, frequentemente, ro-
tulado como discurso de ódio relativamente a uma dada religião e, por 
isso, há muitos que o buscam suprimir (ou será que é por haver quem o 
deseje eliminar que este é considerado discurso de ódio?). Isto deu-se 
com os Danish Cartoons – cartoons representantes do Profeta Moham-
med e cuja publicação (em 2005) resultou numa ampla altercação entre 
a ofensa do sentimento religioso e a liberdade de expressão. Ainda que 
o jornal dinamarquês não tenha sido (felizmente) legalmente punido, 
algumas pessoas foram prejudicadas pela sua republicação noutros sí-
tios do globo51. Mais recentemente, o representante de uma escola em 
Inglaterra, suspendeu um professor e pediu publicamente desculpas 
pela ofensa causada, após o último ter mostrado (numa aula sobre a 
liberdade de expressão) umas caricaturas52 da revista francesa de sátira, 
Charlie Hebdo53. 

Estas representações foram consideradas ofensivas por alguns 
muçulmanos e por indivíduos que tencionaram protege-los deste tipo 
de discurso (rotulado como ofensivo). Aclamaram que incitava à troça, 
à detestação e, porventura, à violência. Tais representações insultaram 
os crentes e o Profeta. Todavia – e ainda que possa ser afirmado que 

degree of insult free from their own views about the allegedly insulting idea.” (Grimm 2010: 35).
51.  “In the United States, a student editor at the University of Illinois was fired after republishing the 
cartoons, whilst a student at Clare College, Cambridge University was reprimanded by the College Dean 
and required to make a public apology for the ‘deep offense and hurt to very many people’ caused by his 
decision to reprint the cartoons.” (Cram 2010: 312).
52.  As mesmas caricaturas que, em 2015, encaminharam dois cidadãos extremistas franceses, a ferir e 
matar diversos trabalhadores da revista.
53.  Informação retirada do jornal online, Aljazeera, numa notícia do dia 26 de março de 2021. 
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tenham demonstrado intolerância e aversão – a doutrina que foi posta 
em causa, não deixa de ser uma mera ideologia. Vejamos. O problema 
levantou-se porque o sentimento religioso é íntimo; são crenças inex-
plicáveis e que fazem profundamente parte de quem tem fé e, por isso, 
um ataque a estas sensibilidades é como que um assalto à dignidade de 
quem é crente. No entanto, indivíduos podem sentir-se (e sentem-se) 
intensamente relacionados e entrelaçados com enumeras ideologias, 
tais como o comunismo, o nazismo, o ambientalismo e o terraplanis-
mo; isto não implica (ou não deve implicar) que não se possa desenhar 
imagens que gozam ou que questionam estas ideias – este tipo de dis-
curso não é radical numa sociedade democrática que tem, como uma 
das bases fundamentais, a liberdade de expressão e pensamento. Natu-
ralmente, isto aplica-se não só à expressão através de cartoons, como 
aos outros tipos de expressão: à falada e à escrita. Não há, parece-me, 
argumentos suficientemente bons que justifiquem o querer e o permi-
tir de restrições a discursos interrogativos e engraçados relativamente 
à religião, que não se possam aplicar, automaticamente, a outro tipo 
de ideologias – e este aplicar não é (ou não deve ser) desejável numa 
sociedade democrática pois põe em causa todo o seu funcionamento54.

A intolerância e a aversão direcionadas a crenças religiosas que, 
por ofenderem fortemente alguns crentes, ferem as respetivas digni-
dades, não pode ser suficiente para reprimir esse discurso. Se assim o 
fosse, estaríamos face a leis de blasfémia e não de discurso de ódio; e 
a existência das primeiras, para além de infringirem direitos naturais 
humanos, não se justifica, nem deve ser tolerada, em estados secula-
res (como é o caso das democracias liberais ocidentais). Discurso que 
transgride grandemente a dignidade de alguém – através da ofensa do 
sentimento religioso – pode ser de julgar e de censurar socialmente, 
mas reprimi-lo legalmente pode levar a complicações que arriscam pôr 
em causa valores basilares do funcionamento democrático. 

O discurso de ódio racial é de diferente natureza pois não se trata 
de criticar ou questionar ideologias55. Deter e demonstrar intolerância 
e aversão exagerada a alguém dada a sua raça – e somente por isso – 
é de condenar porque, ao fazê-lo, não se está a criticar um conjunto 
de crenças e condutas, está-se a demonstrar uma repulsa infundada. 
Uma coisa é condenar certas práticas culturais e tentar-se justificar 

54.  “The moment you say that any idea system is sacred, whether it’s a belief system or a secular ideology, 
the moment you declare a set of ideas to be immune from criticism, satire, derision, or contempt, freedom 
of thought becomes impossible.” (Nossel 2020: 52).
55.  “Whatever advances have been made in defining race as a social (as opposed to a purely biological) 
construct, it remains the case that for the vast majority who live in liberal democracies, religious adherence 
is a matter of choice rather than birth and the law does not usually provide the protection of the criminal 
law for vilification based upon the life choices of its citizens.” (Hare 2010a: 308).
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essa aversão (usando-se argumentos morais, por exemplo), uma outra 
é abominar um grupo de pessoas por algo que não é fundado nas suas 
escolhas individuais e que não tem qualquer implicação naquilo que 
elas são, fundamentalmente, enquanto seres humanos. 

No entanto, e ainda que este tipo de expressão seja de desapro-
var, é complicado determinar o que é certeiramente discurso de ódio 
racial. Voltamos sempre ao mesmo problema: onde está a linha? Exis-
tem discursos que para alguns são somente de troça ou opinião e que, 
para outros, são altamente ofensivos; e, mesmo que uma expressão seja 
unanimemente considerada uma demonstração de extrema intolerância 
e aversão, não é claro se é necessariamente uma expressão de ódio – 
não será só um grande desagrado que deve ser permitido no discurso 
público e privado? Esta subjetividade é, mais uma vez, problemática e 
dificulta o delineamento de quaisquer limites úteis ao discurso demo-
crático. 

Procurei demonstrar, até agora, que a manifestação de intolerância 
e aversão perante indivíduos ou grupos, de modo incompatível com os 
da norma social, não é suficiente para se reprimir o discurso porque a 
impossível objetividade (e impraticável separação emocional) na deli-
neação e imposição do que é considerado discurso aceitável numa dada 
sociedade, arrisca toda a liberdade de expressão que, por ser um direito 
natural imprescindível para a autodeterminação e para a descoberta da 
verdade, é característica do jogo democrático. Para além disto, a in-
venção de que se deve limitar a discussão de pensamentos ideológicos 
(por esta poder ofender suscetibilidades) é incompatível com o estado 
secular. 

Contudo, esta forma de exprimir intolerância e aversão tem de 
(supostamente) incitar também à detestação e à violência para ser 
considerada discurso de ódio. Naturalmente, existe discurso que esti-
mula e apela a brutalidades físicas, mas estes tipos de fomentações não 
precisam de estar relacionadas com as primeiras manifestações para se-
rem condenadas – expressões que podem decididamente resultar nestas 
crueldades, conseguem ser corrigidas por uma lei que puna a incita-
ção à violência56. Não é, deste modo, necessário condenar legalmente 
discursos que expressam extrema intolerância e aversão para se poder 
penalizar aqueles indivíduos que incentivam, através de qualquer tipo 
de exposição, violência direcionada a determinadas pessoas ou grupos.

Outras razões, para além da impossibilidade em estabelecer os li-
mites e o resultado negativo que daí pode derivar, podem ser apresen-
tadas em defesa da não delimitação legal do discurso que demonstra 
extrema intolerância e adversidade. 
56.  “Speech conveying messages of hate that is more directly and immediately connected to those harms 
can usually be punished as incitement to violence or discrimination.” (Post 2010: 134).
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Proibir o discurso racista ou xenófobo (tal como o homofóbico, o 
machista, etc.) não anula a existência de pessoas que acreditam nessas 
visões e que detêm opiniões extremadas57 – somente elimina os bate 
papos e as exposições relativamente a estas ideias, obrigando os indi-
víduos a esconderem os seus pensamentos e crenças do mundo social. 
Este enterrar cria um conjunto de exilados que se une e que cresce 
em silêncio. Expande-se com o slogan de abraçar os desajustados – 
aqueles que possuem opiniões que não vão de acordo com a legalidade 
– que se consideram vítimas por não poderem, numa sociedade que se 
fundamenta na valorização da liberdade de expressão, revelar as suas 
conceções58. Esta criação de uma legião de mártires resulta, também, 
no desconhecimento social de quem é que detém este tipo de convic-
ções e, naturalmente, esta ignorância dificulta a proteção daqueles que 
podem ser, eventualmente, danificados por atitudes radicais59. 

Esconder problemas (sejam estes pessoais ou sociais) tem a ten-
dência, não de fazer os mesmos desaparecer, mas sim de piorá-los. 
Permitir (legalmente) que aqueles que detêm perceções extremadas 
participem nas discussões e, de seguida, incentivar a sua contestação 
e refutação, resulta – mais provavelmente – no sucumbir destas ideias 
infundadas e no brotar e alastrar das mais honestas (do que impedi-las 
e obriga-las a tornarem-se clandestinas faz) 60.

Visto que o que é considerado expressão de ódio varia consoan-
te as subjetividades coletivas e até individuais, os limites entre o que 
deve ser julgado como discurso aceitável e inaceitável, são demasiado 
turvos. Assim, para assegurar os direitos inalienáveis e a democracia, 
deve-se permitir o tipo de discurso que exprime intolerância e aversão 
drásticas e apelar à sua entrada na disputa pública; e, se possível, punir 
o discurso que incita a violência – o seu condenar vai de acordo com 

57.  “[…] the Weimar Republic had hate-speech laws that were enforced rather robustly. […] [Flemming] 
Rose’s point is not that anti-Semitic speech was benign; he believes that Nazi propaganda fomented anti-
Jewish hatred. His contention, rather, is that strict laws against hate speech did not prevent the Nazis’ rise 
[…]” (Nossel 2020: 208).
58.  “Pushing noxious speech into encrypted channels makes it more difficult to law enforcement to track 
the spread of extremist ideologies. When bigoted sentiments are out in the open, you can trace who is 
expressing them, dispute them, and protect against attempts to act on them.” (Idem: 207).
59.  “Knowledge of the existence, views, and, importantly, the identity of those with racist attitudes in-
creases the capacity of those potentially subject to racist harms to protect themselves and to make mean-
ingful rhetorical, strategic, political, and legal responses.” (Baker 2010: 152).
60.  “In any minimally decent society that legally permits hate speech, such expression of hate reflexively 
creates, for those who object to racism, a platform to explain and justify their objections. This expressive 
activity may provide the greatest safeguard against racist cultures and polities. In contrast, repression cre-
ates a platform for racists to claim victim-hood and to appeal to the many who value liberty to oppose the 
suppression of their freedom, shearing off the energy of a significant group from the chorus that condemns 
the racist views.” (Idem: 151).



Madalena Coelho252

o Princípio do Dano elucidado no início deste ensaio e, desta forma, 
não compromete (quando bem aplicado) o funcionamento da socieda-
de liberal. 

Isto, mais uma vez, não implica que não possa haver repreensão 
social. Indivíduos que detêm visões incompatíveis com o meio onde se 
encontram e que não sabem participar civicamente em debates, acabam 
por ser excluídos61. A conversação e a discussão (privada e pública) 
forma-se e cresce através de acordos entre os demais indivíduos; as-
sim, a interferência legal no discurso não é necessária para que este 
seja controlado e para se almejar expelir as ideias extremistas das men-
tes individuais.

III - Falsidades e Mentiras

Ponderaremos agora sobre as falsidades e mentiras propositadas. 
O discurso enganador talvez deva estar sujeito a um diferente conjunto 
de regras daquelas a que a expressão normal e de ódio estão submeti-
das – ou será que não?

Na discussão deste tema, o tópico do negacionismo do Holocaus-
to é presumivelmente o mais debatido. A negação do genocídio mais 
bem documentado da história é genuinamente inacreditável e, assim 
sendo, vários países redigiram leis que criminalizam as exposições e as 
propagandas negacionistas. É afirmado que «[…] tal negação constitui 
uma tentativa de justificar crimes, incita o crime de ódio, ou tem em 
vista enfraquecer as descobertas do Tribunal Militar Internacional de 
Agosto de 1945 (o Tribunal de Nuremberga).»62 Ainda que estas asser-
ções possam ser autênticas, veremos se a sua veracidade deve ser, ou 
não, suficiente para proibir o discurso negacionista (e, implicitamente, 
as restantes apresentações traiçoeiras e fingidas). 

A historiadora americana, Deborah Lipstadt, afirmou certeiramen-
te que não existem somente factos e opiniões, há também falsidades e 
mentiras e, estas últimas, não se devem confundir com as apreciações 
e juízos que todos temos o direito de deter63. Aqueles que negam o Ho-
locausto e pregam essa mesma ideia – depois de conhecerem as provas 
que indicam o contrário – difundem propositadamente calúnias; estes 
negacionistas não estão a apresentar os seus pareceres acerca de como 

61.  “The offender may then be justly punished by opinion, though not by law.” (Mill 2018: 75).
62.  Traduzido do inglês: “[…] such denial constitutes an attempt to justify crime, incites hate crime, or 
seeks to undermine the findings of the International Military Tribunal of August 1945 (the Nuremberg 
Tribunal).” (Whine 2010: 543).
63.  2017. 
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esta parte da história se deu, estão a torcer e a ignorar provas (sejam 
estas escritas ou faladas pelas vítimas e perpetradores) com o intui-
to, parece-me, de rescrever a história para que esta caiba e beneficie 
as suas ideologias pervertidas (o mesmo se pode dizer relativamente 
àqueles que negam o Holodomor, por exemplo).

Porém, a proibição deste tipo de discurso parece-me ser incompa-
tível com a defesa dos argumentos já elucidados e do não impedimento 
legal das expressões de ódio. Vimos que a liberdade de expressão é um 
direito que deve ser protegido e incentivado num sistema democrático 
porque, para além de nos ser intrínseco, orienta-nos a desfechos posi-
tivos a nível social e individual – de tal forma que nem o discurso de 
ódio deve ser legalmente punido; assim, para que fosse sensato apelar 
a tal proibição, teríamos de demostrar que tais posturas legais, não só 
não põem em risco os nossos direitos, como também nos conduzem a 
resultados ainda mais positivos (e isto não se verifica).

Nestes casos de falsidades e mentiras, o segundo argumento a fa-
vor da liberdade de expressão é de máxima relevância. A liberdade de 
expressão deve ser protegida porque (entre outras razões) conduz-nos 
à descoberta das diversas verdades e encoraja-nos a procurar confir-
mações das mesmas. Permitir mentiras – mesmo as mais intensas – no 
discurso, incentiva debates sobre os temas em questão; a discussão de 
acontecimentos históricos violentos, revive e recorda esses mesmos 
eventos e, embora haja quem os queira contradizer, aparecem, igual-
mente, aqueles que se esforçam para os esclarecer verdadeiramente. 
Esta luta para clarificar os factos históricos é importante para que estes 
sejam continuamente relembrados de forma a não se tornarem meras 
verdades – dogmas64 – que todos assumem como certas: «Mill poderia 
argumentar que o negacionismo do Holocausto deveria ser permiti-
do para encorajar historiadores sérios a desacreditar tais reivindica-
ções como falsas e, assim, deixar os horrores destas atrocidades na 
memória.»65.

Para além deste resultado positivo – da revivência e esclarecimen-
to de acontecimentos, como o Holocausto –, existem outras razões para 
não proibir o discurso propositadamente falso. Da mesma forma que 
leis proibitivas das expressões de ódio encaminham ao enterrar dos 
pensamentos extremados, o impedir das falsidades e mentiras no dis-
curso público e privado, conduzem ao mesmo desfecho. Isto, mais uma 
64.  “However unwillingly a person who has a strong opinion may admit the possibility of his opinion may 
be false, he ought to be moved by the consideration that however true it may be, if it is not fully, frequently, 
and fearlessly discussed, it will be held as a dead dogma, not a living truth.” (Mill 2018: 37).
65.  Traduzido do inglês: “Mill might argue that Holocaust denial should be allowed in order to encourage 
serious historians to discredit its claims as bogus and so keep the horrors of these atrocities fully in mind.” 
(Barendt 2007: 176).
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vez, resulta (inevitavelmente) no crescimento oculto de grupos que 
acolhem estes forasteiros sociais e que, em conjunto, se veem como 
mártires66 – indivíduos que, numa sociedade livre, são impedidos de 
expressar os seus pensamentos desafogadamente67.

Há, ainda, o problema recorrente de saber que discurso falso deve 
ser proibido e qual não; de conseguir-se delinear precisamente que cer-
tezas não devem estar sujeitas a contestação. Que firmezas devem ser, 
a todo o custo, protegidas pelas autoridades. A impossibilidade de dis-
tinguir impecavelmente que verdades históricas devem poder, ou não, 
estar sujeitas a disputas, pode provocar o abuso de poder anteriormente 
descrito e ao alargamento infinito das proibições68 – a todas as questões 
históricas que causaram imensa dor a certas comunidades e cuja nega-
ção ou banalização resulta, inevitavelmente, numa tremenda ofensa. 

Podemos ver, deste modo, que a proibição do discurso proposi-
tadamente falso não traz melhores resultados que a sua permissão. O 
debate é de máxima importância para a descoberta e consolidação das 
verdades e a falta dele, resulta num enterrar e crescimento oculto de 
teses (como as negacionistas) que mais vale saber-se quem as detém. 
A impossibilidade de perceber exatamente que discursos falsos devem, 
ou não, ser proibidos, também pode dirigir-nos a resultados nocivos 
para a sociedade democrática. A acrescentar a estas razões práticas, a 
repressão das falsidades e mentiras parece resultar também numa cer-
ta interdição à autodeterminação individual porque, ainda que aqueles 
que asseveram este tipo de ideias saibam que elas são falaciosas, essa 
mesma compreensão contribui crucialmente para aquilo que eles são 
enquanto seres humanos; estes indivíduos mentirosos detêm igualmen-
te o direito natural à autodeterminação e, por isso, o sistema democrá-
tico deve permiti-lo. 

Não é claro, conjuntamente, que o negacionismo do Holocausto 
incentive necessariamente crimes de ódio ou que a proibição do mes-
mo os anule – isto dependerá daquilo que se diz precisamente. Mais 
uma vez, se esporadicamente for esse o caso, tais incitações podem ser 
punidas por leis que condenam a incitação à violência e não por regras 
que suprimam aqueles que somente negam o genocídio. Aqueles que 
acreditam que todos os que negam o Holocausto estão, implicitamente, 
a incitar à violência, têm de o provar empiricamente para que possa ser 
66.  “[…] it allows the Holocaust deniers to present themselves as martyrs, or at least like persecuted 
individuals.” (Weil 2010: 574).
67.  “[…] laws banning noxious speech have a way of intensifying rather than alleviating underlying 
hatreds.” (Nossel 2020: 208).
68.  “Some argue that arguments including climate change denial and Holocaust denial are so baseless and 
nefarious that they should be disqualified from discussion. But, as British free speech scholar Kenan Malik 
has put it, there is a problem «that arises from the claim that ‘some questions are beyond contention.’ Who 
decides which questions are beyond contention? […]” (Nossel 2020: 120).
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exigido o calar dessa mesma negação. Numa sociedade democrática, 
os que almejam suprimir liberdades (como a de expressão) é que têm 
de carregar o peso de justificação e não aqueles que simplesmente pre-
tendem protege-las. 

Por outro lado, pode ser afirmado que o espalhar de falsidades e 
mentiras pelos média, talvez deva estar sujeito a outro tipo de regras. 
O Modelo de Serviço Público69 – que é o que prescrevo – tem o papel 
de informar imparcialmente os cidadãos. Deve funcionar como um fó-
rum que apresenta (através de debates, por exemplo) as diversas ideias 
e opiniões existentes no público, de modo a não excluir pensamentos 
e a não impingir noções70. Esta neutralidade característica dos média 
deve permitir que, até aqueles que negam o Holocausto, exponham os 
seus pensamentos; ou simplesmente informar o público de que exis-
tem indivíduos que pregam tais conceções. Claro que o jornalismo tem 
também o intuito de encontrar as verdades e expô-las, mas não deve 
reduzir-se a isso; este tem também o papel de apresentar a maior plura-
lidade de visões partidárias, não sendo em si mesmo sectário.  

Ora, se o negacionismo de um dos períodos mais negros da hu-
manidade deve ser permitido nos média, também outras falsidades ou 
mentiras propositadas o devem ser. Assim, com o intuito de proteger 
a liberdade de expressão e a pluralidade de conhecimentos e informa-
ções, defendo que as exposições intencionalmente falaciosas devem ser 
permitidas no discurso público, privado e nos média. Isto não implica 
que não deva haver as tais normas sociais mencionadas no capítulo an-
terior; a forma como os indivíduos se expressam é importante no jogo 
social e deve ser considerada em debates e exposições. Aqueles que 
não se sabem exprimir civicamente serão afastados automaticamente 
de círculos privados e de debates públicos – todos podem e devem ser 
ouvidos, mas é desagradável ouvir indivíduos que, quando se expres-
sam, gritam, insultam ou mentem sistematicamente.

69.  Terminologia usada por Rowbottom e que contrasta com o modelo dos Média Partidário: “The second 
model, labelled here the partisan media, does not aim to bring together all different types of society, but 
attempts to permit the media to represent different views without being constrained by balance or impar-
tiality.” (2010: 616).
70.  “Under the public service model, one goal for the media is to provide a range of different viewpoints 
to a wide audience comprising different sections of society. […] The media acts as a space in which citi-
zens can be persuaded by new views and can see ideas and arguments being contested. In this way, the 
public service model designates the media as a type of forum for deliberation among different views and 
interests.” (Idem: 614). 
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IV - Repreensão Social

O apelo à repreensão social do discurso, falado ao longo do racio-
cínio, não implica aceitar ou possibilitar o calar de expressões – este 
último comportamento não deve ser legalmente permitido porque re-
sultaria, evidentemente, na tirania da maioria e na anulação da indi-
vidualidade e originalidade (que, como sabemos, não são resultados 
desejáveis).

Durante a conversação e livre expressão entre indivíduos, é natu-
ral que se criem barreiras; estas, não só são influenciadas pela persona-
lidade de cada participante na discussão, como também pelas normas 
sociais inerentes aos mesmos. Estes limites, porém, devem ser relativos 
ao modo como se expressa uma ideia, uma opinião ou uma falsidade, 
e não àquilo que é manifestado em si. Claro que, tal como foi afirmado 
anteriormente, as pessoas facilmente confundem estas duas formas de 
restrições fazendo com que o seu desagrado e aversão perante certos 
pontos de vista influencie o seu desejo (e eventual efetuação) de deli-
mitação do discurso de outros. É aqui que deve haver interferência de 
uma entidade exterior à discussão que garanta que os indivíduos são se 
calem mutuamente; que certifique que os cidadãos consigam usufruir 
do seu direito de se expressarem livremente. Esta entidade reguladora 
deve ser o Governo – o seu papel deve ser proteger e asseverar que os 
direitos dos cidadãos sejam garantidos e que a liberdade de alguns não 
deturpe a de outros: que a liberdade de expressão de uns, não proíba 
outros de se expressarem. Esta garantia expande-se àqueles que reve-
lam noções contrárias às aceites socialmente ou que mentem despren-
didamente. 

Esta proteção da liberdade de expressão (pelo Governo) é fulcral 
para o desenvolvimento individual e coletivo e deve, por isso, ser exi-
gida por todos nós. A preservação desta liberdade implica aceitar que, 
por vezes, nos magoem psicologicamente ou que tenhamos de ouvir 
barbaridades, mas significa simultaneamente, proteger a possibilidade 
geral de autodeterminação e de alcançar a verdade pois não se abre 
caminho para a eventual exagerada supressão. As primeiras implica-
ções danosas são tais que, enquanto indivíduos e sociedade, devemos 
conseguir suportar dadas as favoráveis e construtivas.

O erguer natural de barreiras discursivas não compromete a liber-
dade de expressão pois, ao criarmos, em conjunto através da discus-
são, limites à forma de nos manifestarmos, concebemos normas para 
a exposição discursiva que delineiam o modo socialmente aceite de 
nos expressarmos; ao fazê-lo, não idealizamos uma lista de assuntos 
proibidos de debater e estabelecemos automaticamente quando haverá 
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repreensão social. Esta censura acontece quando indivíduos se expres-
sam incivilizadamente: quando gritam, insultam ou mentem desmesu-
radamente. Estes são excluídos do jogo social porque não estão aptos 
a expor e a ouvir as mais variadas ideias (como as inteiramente contrá-
rias às suas) de forma honesta e positiva para o desenvolvimento social 
e pessoal dos participantes. 

Defender a livre expressão do pensamento implica permitir e to-
lerar a manifestação de raciocínios que nos causam a maior desordem 
e caos interior. Da mesma forma que não podemos possibilitar que os 
excêntricos e radicais silenciem os demais, não devemos – em nome 
da tolerância – impedir a exposição das ideias intolerantes e antidemo-
cráticas porque estaríamos a ser os fanáticos que desejam calar todos 
os que não se identificam com eles71. As verdades, tal como Mill asse-
verou, têm a qualidade de aparecerem sistematicamente ao longo dos 
tempos até ressurgirem numa altura em que são bem-vindas72 e, assim 
sendo, não é necessário silenciar ideias diferentes e obrigar à subscri-
ção das factuais. 

No entanto, podemos e devemos apostar na educação. Ensinarmos 
aos indivíduos, desde pequenos, a terem espírito crítico relativamente 
aos mais variados temas (mesmo sobre aqueles que sabemos serem cer-
tos) e a cultivarem a capacidade de ouvir pontos de vista inteiramente 
diferentes dos seus e a contrapor com argumentos e não com arrogân-
cia ou desprezo. Devemos dar-lhes a conhecer as verdades históricas – 
como o Holocausto – e admitir que existem uns estranhos que desejam 
encobrir e torcer os acontecimentos; precisamos de lhes ensinar que a 
resposta a tais deturpações não é proibi-las, mas sim combate-las com 
argumentos73. Mostrar-lhes que, ainda que se deva falar educada e ci-
vicamente, quando nos ofendem não detemos o direito de calar; pode-
mos responder de igual forma ou tentar amenizar, mas nunca silenciar.

Demonstrar que é através desta liberdade discursiva e implícito 
respeito mútuo, que somos capazes de aprender a maior variedade de 
verdades e conhecer as falsidades. Que é mediante esta autonomia que 

71.  “Building a tolerant society, particularly about matters as essential to one’s identity as sexual orienta-
tion, is a laudable societal goal. But just as protecting the war effort is insufficient grounds for suppressing 
anti-war protest, promoting tolerance is insufficient grounds for suppressing public discourse critical of 
homosexuality.” (Weinstein 2010: 38).
72.  “The real advantage which truth has, consists in this, that when an opinion is true, it may be extin-
guished once, twice, or many times, but in the course of ages there will generally be found persons to 
rediscover it, until some one of its reappearances falls on a time when from favourable circumstances it 
escapes persecution until it has made such a head as to withstand all subsequent attempts to suppress it.” 
(Mill 2018: 31).
73.  “To defeat denial, more effective than laws alone is education – coupled with the widespread under-
standing that denial is a means to undermine or falsify the established facts of history, promote neo-Nazi 
ideology, attack democracy, and delegitimize the State of Israel.” (Whine 2010: 556).
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estaremos aptos para tomar decisões conscientes e honestas relativa-
mente ao funcionamento democrático e às relações interpessoais74.

A responsabilidade de transmitir estes valores aos mais novos é 
obrigação da sociedade adulta. Temos, enquanto comunidade, de evi-
denciar que é através da liberdade (como a de expressão) que nos de-
senvolvemos privada e coletivamente e que nos tornamos capazes de 
tomar as decisões mais conscientes. Fazê-lo, não só através do dis-
curso, mas através do exemplo. Incentivarmos debates sobre todos os 
temas e permanecermo-nos civilizados e, mais importante, demonstrar 
que não há problema algum em questionar. 

Por fim, evidenciar que dados todos os resultados positivos e 
construtivos da liberdade de expressão, assim como os negativos que 
advêm da sua restrição, devemos protege-la fortemente mesmo quando 
odiamos o que está a ser revelado75. 

Conclusão

 Foi asseverado, ao longo da dissertação, que quaisquer ten-
tativas de aplicação de limites legais ao discurso podem conduzir a 
desagradáveis desfechos. Finais que, mesmo não aspirados por todos, 
tornam-se possíveis e fáceis de se concretizar. Por isso, creio que a 
delineação de restrições à expressão não deve ser concebida pela lei; 
deve, em alternativa, haver um demarcar social espontâneo daquilo 
que é, ou não, admitido nas conversas privadas e públicas. Este demar-
car não proíbe indivíduos de expressarem os seus mais variados pontos 
de vista, mas cria limites que excluem automaticamente dos debates, 
sujeitos que não se sabem expressar civilizadamente. 

 Os indivíduos devem ser ensinados a expressarem-se sincera 
e educadamente – sem gritar, insultar ou mentir sistematicamente – e 
isto deve ser incentivado desde cedo e demonstrado através do exem-
plo. Com isto não se tenciona anular compulsivamente todo o discurso 
que extravasa os limites socialmente tecidos, intenta-se sim, estimular 
os debates sobre todos os assuntos e dar a entender que é através da 
discussão e exposição civilizada de quaisquer apreciações e conceções 
74.  “[…] a State which dwarfs its men, in order that they may be more docile instruments in its hands 
even for beneficial purposes – will find that with small men no great thing can really be accomplished 
[…]” (Mill 2018: 115).
75.  “[…] freedom of speech is worth defending vigorously even when you hate what is being spoken. 
Commitment to free speech involves protecting the speech that you don’t want to hear as well as the 
speech that you do. This principle is at the heart of democracy, a basic human right, and its protection is a 
mark of a civilized and tolerant society.” (Warburton 2009: capítulo I).



Liberdade de Expressão: restrições do discurso 259

que podemos evoluir individual e socialmente. 
 Debati – conjuntamente com a expressão banal – o problema 

do discurso de ódio e o da falsidade e da mentira e, através deles, penso 
ter sido firme com o meu ponto de vista que, naturalmente, é falível. 
No entanto, estes tipos de discurso não são os únicos importantes no 
debate da liberdade de expressão; o problema da difamação, ainda que 
não tenha sido debatido nesta reflexão, é essencial na discussão deste 
tema e talvez deva estar sujeita a um outro tipo de repreensões – quiçá 
até legais.

 Para terminar, gostaria de afirmar que concordo com as refle-
xões e pensamentos expostos no ensaio On Liberty de J. Stuart Mill. 
A liberdade de expressão é um direito fundamental de todos os indiví-
duos – mesmo daqueles que a pretendem anular ou que detêm ideias 
radicais e ilusórias – e deve, por isso, ser protegida pela lei. Ainda que 
o discurso possa, evidentemente, causar danos psicológicos, esta rea-
lidade não deve servir para justificar o calar de certas manifestações 
porque pode acabar por atropelar em demasia o direito de nos expres-
sarmos livremente. 
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