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Introdução 

As sociedades contemporâneas, ditas complexas, são marcadas pela pluralidade cultural, religiosa 

e de tradições, diversidade étnica e racial, valores compartilhados, desacordos morais, escassez 

moderada, profundas desigualdades socioeconômicas e políticas, assimetrias de poder, localismos e 

dimensões territoriais e populacionais amplas. Tais características são ainda acentuadas, quando não 

produzidas, pelo aprofundamento da globalização econômica, política e cultural. É esse o contexto social 

sobre o qual se desenvolve o experimento da democracia representativa. O dinamismo das sociedades 

complexas está frequentemente a colocar novos desafios para essa forma de governo, quando não a 

ressignificar velhas questões. 

Se no modelo clássico de democracia, a questão da comunicação era raramente enfatizada, pois 

decisões eram tomadas em interações face-à-face, na democracia representativa ela se tornou elemento 

central de coordenação da ação coletiva, da formação de opinião política, da escolha de representantes e 

da constituição da visão de mundo dos cidadãos em geral. Contudo, diferentemente do modelo clássico, 

a comunicação é na democracia das sociedades complexas quase que inexoravelmente mediada. Essa 

mediação, exatamente por ser necessária, coloca enormes desafios de ordem prática e moral para o bom 

funcionamento do regime representativo democrático.  

Esta disciplina pretende discutir o significado e a justificação da liberdade de expressão, seus 

valores intrínseco e instrumental, sua compatibilização com outras liberdades, a compatibilização das 

liberdades de expressão das diferentes pessoas morais, a moralidade da regulação da expressão e a relação 

da liberdade de expressão com os ideais de igualdade, autogoverno, democracia, justiça, tolerância, 

reconhecimento. Tais questões dizem respeito a um amplo rol de trocas comunicativas, como interação 

face-à-face, imprensa, expressão artística, propaganda, discurso político e militante, discursos públicos 
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e privados. Por fim, essas trocas se dão por meios que raramente são neutros e acessíveis a todos os 

cidadãos. Pelo contrário, eles não raro são propriedade privada de grandes grupos empresariais que 

regulam o acesso dos cidadãos à expressão e à recepção de conteúdos comunicativos de acordo com seus 

interesses financeiros e políticos. 

Em suma, o estudo dos aspectos normativos do papel da comunicação mediada na democracia 

contemporânea é fundamental para o nosso tempo e nossa comunidade política, e ele capacita o debate 

público e constitucional sobre a liberdade de expressão, de imprensa e a regulação dos meios de 

comunicação.  

 

Estrutura do programa 

A disciplina é organizada em quatro unidades desenhadas para mostrar a conformação mútua 

entre as reflexões acerca da liberdade de expressão em conexão com conceitos-chave da teoria normativa, 

como democracia, tolerância, reconhecimento e justiça. São eles:  

1. Introdução aos conceitos e justificações da liberdade de expressão e sua regulação; 

2. Exploração inicial de interpretações normativas da relação do valor intrínseco e 

instrumental da liberdade de expressão com os ideais complexos de justiça, democracia, 

tolerância e reconhecimento; 

3. Estudo aprofundado da relação entre liberdade de expressão política, meios de 

comunicação de massa e democracia, tendo como horizonte ideais de igualdade 

democrática que são obrigação de justiça; 

4. Estudo aprofundado da relação entre liberdade de expressão de crenças e autoexpressão, 

tolerância e reconhecimento, tendo como horizonte a tensão entre igualdade humana 

fundamental, pluralismo moral, desacordos morais, política da diferença e o valor dos 

pertencimentos. 

Dito isso, seguiremos o plano de estudos abaixo. 
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