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Resumo em Português 

 

ROSA, Leonardo Gomes Penteado. O liberalismo igualitário de Ronald Dworkin: o caso da 

liberdade de expressão. Dissertação. Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, 2014, 

254f. 

 

Esta dissertação é dedicada à interpretação do direito à liberdade de expressão disponível na 

obra do filósofo Ronald Dworkin. No primeiro capítulo, abordo o sentido em que o autor fala 

de direitos, o significado das liberdades no seu pensamento, e o esforço por ele feito de 

integrá-las à sua concepção de justiça distributiva, a saber, a igualdade de recursos. O capítulo 

segundo é dedicado a aspecto importante da teoria do autor: a continuidade entre ética e moral, 

em especial à sua teoria da dignidade, seja na forma do que chama de “modelo do desafio”, 

seja na forma de dois princípios (do respeito-próprio e da autenticidade). Ele também explora 

consequências da teoria ética de Dworkin às liberdades e a integração entre ela e o valor da 

igualdade. O terceiro capítulo, então, é dedicado mais diretamente ao direito à liberdade de 

expressão como Dworkin o concebe: integrado à justiça distributiva e fundamentado no que 

chama de “independência ética” e na autenticidade que marca a igualdade de recursos, bem 

como a uma concepção de democracia, de que fazem parte, a depender da terminologia que 

adota em diferentes trabalhos, “agência”, e os princípios ou dimensões da sua concepção de 

democracia como parceria. Também faz parte do terceiro capítulo discussão de casos 

concretos, em que a generosidade de Dworkin em relação ao direito objeto da dissertação se 

evidencia. Discuto por que Dworkin inclui na liberdade de expressão o discurso de ódios e 

pornografia– mas também por que, justamente pelo seu fundamento na dignidade do emissor, 

não inclui a liberdade de imprensa, a liberdade acadêmica, e os atos de expressão por 

empresas. A conclusão da dissertação é dedicada às suas ideias de “cultura de liberdade” e de 

“cultura de independência”. 

 

Palavras-Chave: 1. Ronald Dworkin. 2. Liberdade de expressão. 3. Igualdade. 4. 

Democracia. 5. Ética. 6. Dignidade. 7. Liberalismo. 
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Abstract 

ROSA, Leonardo Gomes Penteado. The egalitarian liberalism of Ronald Dworkin: the case of 

freedom of speech. Dissertation. University of São Paulo, Faculty of Law: 2014, 254f. 

 

This dissertation is dedicated to the interpretation of the right to free speech available in the 

work of philosopher Ronald Dworkin. In the first chapter, I dwell with the sense in which the 

author speaks of rights, with the meaning of liberties in his thought, and his effort to integrate 

them to his conception of distributive justice, namely, equality of resources. The second 

chapter is dedicated to an important aspect of the author’s theory: the continuity between 

ethics and morals, especially his theory of dignity, either in the form o what he calls  “the 

model of challenge” or in the form of two principles (of self-respect and authenticity). It also 

explores the consequences of Dworkin’s ethical theory to the liberties and integration between 

it and the value of equality. Then, the third chapter is dedicated more directly to the right of 

free speech as Dworkin conceives it: integrated to distributive justice and founded in what he 

calls “ethical independence” and in the authenticity that marks equality of resources, as well as 

in a conception of democracy, formed, depending on the terminology he adopts at different 

works, “agency” and the principles or dimensions of his partnership conception of democracy. 

It is also part of the third chapter discussion of concrete cases, where Dworkin’s generosity 

towards the right which is the object of the dissertation makes itself evident. I discuss why 

Dworkin includes in free speech hate speech and pornography – but also why, precisely 

because of its foundation in the dignity of the speaker, does not include freedom of the press, 

academic freedom and expressive acts by companies. The conclusion of the dissertation is 

dedicated to his ideas of “culture of liberty” and “culture of independence”. 

 

Keywords: 1. Ronald Dworkin. 2. Freedom of Speech. 3. Equality. 4. Democracy. 5. 

Ethics. 6. Dignity. 7. Liberalism. 
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INTRODUÇÃO 
 

Seção 1. Liberdade de expressão 

 A liberdade de expressão é daqueles conceitos políticos de tratamento oscilante na 

política contemporânea.  Ora celebrada, ora limitada de maneira mais ou menos responsável, é 

direito que não escapa à atenção nem de cientistas e filósofos políticos, nem de jornalistas, 

leitores de jornais e tampouco, é claro, de juristas. Esta dissertação é dedicada à liberdade de 

expressão e aposta na cogência da interpretação deste direito na obra do filósofo Ronald 

Dworkin. 

 Dworkin escreveu extensamente sobre o tema e, de fato, liberdade de expressão é 

provavelmente o direito mais discutido pelo autor. Se é verdade que ele escreveu inúmeros 

trabalhos sobre ação afirmativa e aborto, é a liberdade de expressão o seu exemplo preferido 

na exposição de aspecto importantíssimo de seu pensamento sobre polêmicas envolvendo 

direitos: a noção de direitos no sentido forte. Portanto, e em primeiro lugar, isto significa que o 

leitor encontra a liberdade de expressão na obra de Dworkin mesmo quando o texto não é 

dedicado especificamente ao tema. 

 Em segundo lugar, Dworkin interveio, sobretudo nos EUA, em diversos debates sobre 

liberdade de expressão próprios (ainda que não exclusivamente) do nosso tempo: posicionou-

se contra a proibição do discurso de ódio, inclusive negacionista do Holocausto, e de certas 

formas de pornografia, procurou entender o que significam a liberdade de expressão e a 

liberdade de imprensa de modo a oferecer solução a casos envolvendo privilégios da mídia, 

bem como criticou fortemente o caminho que a seu ver a Suprema Corte dos EUA toma ao 

restringir limites de doações a campanhas eleitorais a partir de interpretação das demandas da 

Primeira Emenda à Constituição dos EUA (que, entre outros, garante a liberdade de 

expressão). 

 Mas se ao leitor está disponível muito material escrito por Dworkin sobre liberdade de 

expressão, é também verdade que nem sempre é evidente como as diferentes partes deste 

conjunto de escritos se articulam entre si. Por exemplo, o princípio da autenticidade que, como 

trabalhado abaixo no capítulo primeiro, faz parte da linha de base do leilão imaginário que 

Dworkin elabora ao defender a sua teoria da justiça distributiva, oferece um argumento a favor 

da ideia de que uma sociedade igualitária respeita a liberdade de expressão. Mas é possível 
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perguntar como a liberdade de expressão assim defendida se relaciona com este direito 

concebido como próprio da independência que, segundo Dworkin, os cidadãos guardam em 

relação ao Estado num regime democrático. Em outras palavras, Dworkin defende o direito à 

liberdade de expressão ao discutir diferentes aspectos da sua teoria política – no caso, justiça 

distributiva e democracia - e cabe ao leitor tentar articulá-las. 

 É claro que, dentre os trabalhos de Dworkin, Justice for Hedgehogs
1
, livro publicado 

em 2011, tem justamente esta função de articulação da imensa produção intelectual do autor, e 

nesta dissertação procuro seguir o modo que Dworkin encontrou para unir os diferentes 

aspectos do seu pensamento. Mas há mais sobre liberdade de expressão na sua obra do que 

explicitado neste livro recente, e pretendo neste trabalho identificar e articular as reflexões do 

autor, inclusive aquelas disponíveis somente em outros pontos de sua produção. Se uma 

metáfora espacial me é permitida, podemos entender os diferentes trabalhos de Dworkin como 

diversos prédios geminados, consistindo o esforço desta dissertação na descoberta e ocasional 

construção de passagens entre eles em diferentes andares, mas sempre em vias de mão dupla. 

Esta dissertação é dividida em três capítulos. O primeiro introduz a questão dos 

direitos/liberdades na obra de Ronald Dworkin e, ao explorar de que modo o autor justifica as 

liberdades, procura discutir qual o valor servido pela autorização da prática de condutas que, 

por hipótese, prejudicam o interesse coletivo, como é o caso do discurso de ódio, da 

pornografia pesada e outros tipos de discurso detestável que caracterizam casos talvez 

questionáveis de exercício da liberdade de expressão. Em Dworkin, esta pergunta convida a 

compreensão do sentido das liberdades concebidas como “direitos no sentido forte”. O 

capítulo serve, portanto, de introdução à análise do tema à luz do direito à liberdade de 

expressão na obra de Ronald Dworkin, objeto da dissertação. Já o objetivo do segundo 

capítulo é de, após apresentar no capítulo anterior que tipo de justificação das liberdades 

Dworkin entende adequada, explorar qual justificação deste tipo é apresentada pelo autor aos 

direitos, especialmente à liberdade de expressão. Assim, se no primeiro capítulo indicou-se 

que as liberdades em Dworkin se integram à ética, agora se analisa a ética de Dworkin, isto é, 

a concepção de bem apresentada pelo autor e a partir da qual se constrói justificação de 

direitos, como o direito à liberdade de expressão. 

                                                 
1
 Dworkin. Justice for Hedgehogs, London/Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011. 
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O terceiro capítulo, por sua vez, é o capítulo central da dissertação, em que apresento 

de maneira mais acabada e articulada a justificação da liberdade de expressão elaborada por 

Ronald Dworkin, a saber, uma justificação da liberdade de expressão enquanto direito exigido 

pela igualdade e pela democracia lidas a partir de uma teoria ética. É crucial que se 

compreendam as especificidades desta concepção para que se compreenda a defesa oferecida 

pelo autor à ampla liberdade de expressão concebida enquanto um direito. Ainda neste 

capítulo, discuto casos concretos e elaboro os argumentos oferecidos pelo autor às soluções 

que defende. Ao contrário do que alguns críticos parecem supor, Dworkin admite restrições a 

direitos – discuto algumas delas no último capítulo. É de se imaginar que inúmeras políticas 

públicas defendidas nestas questões sejam aceitáveis a partir da teoria da liberdade de 

expressão de Dworkin, o que certamente torna a concepção deste direito defendida pelo autor 

mais palatável aos leitores contemporâneos sem que caia ela nas armadilhas conceituais 

comumente empregadas para defender regulamentações de certos tipos de discurso. Em 

especial, o capítulo terceiro é oportunidade para explorar as consequências à liberdade de 

expressão do esforço do autor de integrar liberdades à boa vida e à justiça distributiva 

enquanto igualdade de recursos. Por outro lado, a intepretação dworkiniana da liberdade de 

expressão fornece crítica bem acabada e a meu ver convincente a proibições inaceitáveis à 

liberdade de expressão, entre elas vedações baseadas no conteúdo de certas manifestações 

ditas violadoras da igualdade e da dignidade. As concepções dworkinianas destes conceitos 

políticos se comprometem com (e o autor efetivamente desenvolve) argumento convincente 

contras estas vedações, que cada vez mais fazem escola no direito brasileiro, contando com 

importante apoio da academia
2
 e da jurisprudência. Temos aqui, portanto, a oportunidade de 

                                                 
2
 Entre nós, não são poucos os trabalhos recentes sobre liberdade de expressão. Veja, por exemplo, Alex Lobato 

Potiguar, Igualdade e Liberdade: a luta pelo reconhecimento da igualdade como direito à diferença no discurso 

de ódio. 155f. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito, Universidade de Brasília. Orientador: Alexandre 

Bernardino Costa. Brasília, 2009.; Samantha Ribeiro Meyer-Pflug. Liberdade de expressão e discurso de ódio. 

Prefácio de Ives Gandra da Silva Martins e apresentação de Ney Prado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2009 e José Emílio Medauar Ommati. Liberdade de Expressão e discurso de ódio na Constituição de 1988. 

Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2012. Em especial, Dworkin figura no trabalho de Potiguar pela sua ideia de 

“integridade”. Ommati também apresenta como sua referência teórica o direito como integridade de Dworkin (p. 

43 e cap. 3; veja ainda p. xii, para menção a Meyer-Pflug como autora que adota o mesmo marco mas com 

conclusões distintas, criticadas por Ommati). Ommati discute ainda diversos aspectos do pensamento do autor, 

entre eles a igualdade, sua integração com a liberdade, sua concepção de democracia como parceria, sua crítica ao 

“balancing” de direitos e a sua defesa do direito ao discurso de ódio, aspecto que Ommati, em crítica a Meyer-

Pflug, julga incompatível com a integridade aplicada ao direito brasileiro (esp. pp. 96-103, embora deixe claro 

que é contra qualquer restrição prévia à emissão do discurso). Ao que parece, portanto, Meyer-Pflug não 

compartilha da defesa comum da proibição do discurso de ódio (veja relato de Ives Gandra no “Prefácio”, pp. 12-
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observar no detalhe tema relevante ao Brasil e que mereceu bastante atenção de Dworkin, mas 

que recebeu do autor solução fundamentalmente distinta da adotada por nós, ainda que nem 

todas as soluções concretas encontradas no direito brasileiro doestoem das disponíveis na obra 

dworkiniana. 

É possível afirmar que o liberalismo igualitário de Dworkin, em suas diferentes 

formulações, tem oferecido defesa generosa da liberdade de expressão. A defesa é deste tipo 

por um motivo e em dois sentidos. O motivo é que Dworkin se concentra na liberdade de 

expressão enquanto direito, e não enquanto instituição política capaz de gerar benefícios 

gerais, por exemplo, capaz de aprimorar nossas práticas democráticas
3
 (isso não significa que, 

para Dworkin, a liberdade de expressão como instituição pública presente nos regimes 

políticos contemporâneos seja exclusivamente uma questão de direito individual
4
). Como 

veremos no primeiro capítulo, liberdades, para autor, são direitos, isto é, questão de princípio. 

O primeiro sentido é o de que, por se fundar num direito, é de difícil exceção, pois a 

consideração que aponta para que não se preserve determinada liberdade deve ser também um 

direito
5
. O segundo sentido é de que a liberdade de expressão em Dworkin se estende a 

práticas cuja permissão é controversa nas democracias ocidentais contemporâneas. Para 

                                                                                                                                                          
3 e a posição da autora na p. 264 de seu livro, em especial o parágrafo em que está o trecho citado por Gandra na 

p. 13) Meu trabalho se concentra na liberdade de expressão como direito moral e não discuto a teoria do direito de 

Dworkin. Trabalho, entretanto, diversos dos pontos da obra de Dworkin que chamaram a atenção de Ommati, mas 

tiro outra conclusão. Também faço menor seleção de questões concretas do que a feita por Meyer-Pflug, cujo 

trabalho é tematicamente bastante abrangente. Não é meu objetivo resenhar a bibliografia brasileira sobre 

liberdade de expressão e sobre Dworkin, mas vale perceber que meu trabalho se ocupa de tema e autor 

contemporâneos que têm merecido bastante atenção da academia nacional. 
3
 Dworkin, “The Place of Liberty” in Sovereign Virtue, Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality, 

Cambridge/London: 2001; Dworkin, “Why Must Speech be Free?” in Freedom’s Law, Freedom’s law: the moral 

reading of the American Constitution. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1996, pp. 199 e ss.; veja 

ainda Dworkin, “Taking Rights Seriously” in Taking Rights Seriously. London: Gerald Duckworth & Co. Ltd, 

2005 2005 (terceira impressão), publicado inicialmente em 1977 e Dworkin, “Do We Have a Right to 

Pornography?” in A Matter of Principle. London/Cambridge(Massachusetts): Harvard University Press, 1985. 
4
 Veja Dworkin, “Ronald Dworkin replies” in Frederick F. Schauer, Virginia Held e John L. Hess, “The Rights of 

M. A. Farber: An Exchange”, The New York Review of Books, edição de 7 de dezembro de 1978 e, de Schauer,. 

“[Sem título]” in Frederick F. Schauer, Virginia Held, and John L. Hess, The Rights of M.A. Farber: An 

Exchange, reply by Ronald Dworkin, The New York Review of Book, edição de 7 de dezembro de 1978. 
5
 Dworkin, “Taking Rights Seriously” in Taking Rights Seriously, op. cit., por exemplo, e Dworkin, “Why Must 

Speech be Free?” op. cit., esp. pp. 200 e ss. 
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Dworkin, erra-se ao proibir o discurso de ódio
6
, como a negação do holocausto

7
, ou a 

pornografia
8
. 

Tomemos dois exemplos nacionais. Em maio de 2013 dois jornalistas foram 

condenados por uma charge considerada racista
9
. Ela foi descrita nos seguintes termos: 

 “O fato consistiu na publicação de charge que, a pretexto de discutir a menoridade penal, apresentava 

uma mulher afrodescendente em sala de parto e quatro bebês da mesma etnia, com tarjas nos olhos, em 

retirada do local. Para completar, a ilustração mostrava um médico que, ao telefone, bradava 

‘Segurança!!! É uma fuga em massa!!!’. 
10

 

 

Outro caso que também culminou em condenação criminal, mas que teve mais 

repercussão, foram as mensagens publicadas no Twitter por uma jovem após a eleição de 

Dilma Rousseff para a presidência da República em 2010, entre elas “’Nordestisto (sic) não é 

gente. Faça um favor a SP: mate um nordestino afogado!’”
11

.  

A solução que o sistema de persecução penal tem encontrado no direito brasileiro é 

clara: trata-se de manifestações proibidas. Esta resposta é intuitiva porque atrela a percepção 

do absurdo das opiniões – a associação entre criminalidade e negritude
12

 e entre desumanidade 

e procedência regional nordestina – à indisponibilidade de suas manifestações. Por que poder 

dizer esses absurdos? Em particular, por que poder dizer absurdos que promovem ideias não só 

incorretas, mas representativas de passado e de presente de discriminação que queremos – ou 

                                                 
6
 Dworkin, “Free Speech, Politics, and the Dimensions of Democracy” in Sovereign Virtue, op. cit. 

7
 Dworkin, “Addendum: A Compelling Case for Censorship?” em “Pornography and Hate” in Freedom’s Law, 

op. cit. (pp. 223-226). 
8
 Dworkin, “Why Must Speech be Free?”, “Pornography and Hate”, “MacKinnon’s Words”, os três em 

Freedom’s Law, op. cit.; veja ainda, para discurso de ódio e pornografia, Justice for Hedgehogs, op. cit., cap. 17. 
9
 Acórdão na Apelação Criminal N. 2012.016841-9, Lages, TJ/SC, Des. Jorge Schaefer Martins, 4ª Câmara 

Criminal, julgado em 23/05/2013. 
10

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, “JORNALISTAS SÃO CONDENADOS POR CHARGE 

QUE INCORRE EM DISCRIMINAÇÃO RACIAL”, disponível em 

http://app.tjsc.jus.br/noticias/listanoticia!viewNoticia.action?cdnoticia=28062, último acesso em 17.12.2013. Veja 

ainda, da mesma notícia, o seguinte trecho “O chargista foi condenado à pena de dois anos de reclusão, enquanto 

o editor-chefe, por ter sua atuação considerada como de menor importância, recebeu pena de um ano e quatro 

meses de reclusão. Ambos foram beneficiados com o regime aberto e a substituição da pena de prisão por 

restritivas de direitos.” Veja, do Conjur, Consultor Jurídico TJ-SC condena jornalistas por racismo em charge, 1º 

de junho de 2013, disponível em http://www.conjur.com.br/2013-jun-01/tj-sc-condena-jornalistas-racismo-

charge-maioridade-penal, último acesso em 04.13.2013. 
11

 Terra, “SP: estudante é condenada por ofensas a nordestinos no Twitter”, 17 de maio de 2012, disponível em 

http://noticias.terra.com.br/brasil/sp-estudante-e-condenada-por-ofensas-a-nordestinos-no-

twitter,133cdc840f0da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html, último acesso em 04.12.2013, “(sic)” do 

original. 
12

 Veja Acórdão na Apelação Criminal N. 2012.016841-9, op. cit.: o Relator atribui à acusação a tese, que acata 

no acórdão, de que a charge é racista porque associa o nascimento de pessoas negras à ocorrência de ilícitos 

penais. Neste parágrafo, descrevo modo de pensar a meu ver adotado, entre outros, neste julgado. 

http://app.tjsc.jus.br/noticias/listanoticia!viewNoticia.action?cdnoticia=28062
http://www.conjur.com.br/2013-jun-01/tj-sc-condena-jornalistas-racismo-charge-maioridade-penal
http://www.conjur.com.br/2013-jun-01/tj-sc-condena-jornalistas-racismo-charge-maioridade-penal
http://noticias.terra.com.br/brasil/sp-estudante-e-condenada-por-ofensas-a-nordestinos-no-twitter,133cdc840f0da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/sp-estudante-e-condenada-por-ofensas-a-nordestinos-no-twitter,133cdc840f0da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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devemos querer – ver, respectivamente, superado e eliminado? Ainda, em especial às 

manifestações no Twitter, como permitir discurso que não simplesmente promove ideia 

discriminatória em abstrato, mas incita a efetivação desta discriminação por meio de subtração 

de direito tão fundamental quanto o direito à vida? As nossas intuições parecem apontar 

inequivocadamente para a opção proibitiva porque se trata os dois casos de discursos absurdos 

que, julga-se, contribuem para a discriminação e a violência, que são sérias violações de 

direitos humanos. Ainda que por ventura se reconheçam as manifestações como exercício da 

liberdade de expressão, parecem ser estes casos adequados à restrição desta liberdade frente a 

outros valores e direitos
13

. Estes casos sequer são “casos difíceis”, em que polêmica – às vezes 

mais, às vezes menos justificadamente – se instaura acerca da solução a ser dada sobre questão 

jurídica. Parece ser bem simples: ninguém tem direito a dizer essas coisas e a sua proibição, 

ainda que talvez não a sua criminalização, é perfeitamente adequada. 

Esta dissertação é dedicada, entre outros, à busca, no pensamento de Ronald Dworkin, 

de razões contra estas intuições e conclusões. Não se trata de defesa da moralidade deste tipo 

de discurso, mas de defesa do direito ao discurso, mesmo ele sendo evidentemente imoral. 

Como discuto abaixo, temos razões para concordar com Dworkin que o ponto da liberdade de 

expressão não é saber se o discurso deve ser praticado, mas se há um direito de praticá-lo. 

Começo, no primeiro capítulo, pela ideia mais fundamental: o que é um direito. Antes, porém, 

gostaria de fazer alguns breves comentários sobre a literatura em que esta pesquisa se insere. 

 

Seção 2. Liberalismo 

O título desta pesquisa faz referência à defesa, por parte de Dworkin, de um tipo 

específico de liberalismo. Por “liberalismo igualitário” a literatura de filosofia política 

contemporânea se refere a autores comprometidos com teses liberais sem descuidar do valor 

da igualdade. A definição é ampla, talvez desprovida de conteúdo filosófico apreciável. No 

caso de Dworkin, seu “liberalismo igualitário”, expressão comum na literatura dedicada à sua 

obra, consiste no esforço de defender teses liberais de modo não só compatível com uma teoria 

da igualdade, mas verdadeiramente derivada da sua concepção de igualdade. Ao que parece, 

                                                 
13

 Parece ser esta a opinião acatada pelo Relator no Acórdão na Apelação Criminal N. 2012.016841-9, op. cit. 
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autores falam em “liberalismo igualitário” (Christopher Wolfe
14

) ou “igualitarismo liberal” 

(Darlei Dall’Agnol)
 15

 em razão da defesa que Dworkin faz da sua teoria política nos termos do 

que chama “igualdade liberal”
16

 (embora a expressão tenha sido empregada em discussões 

sobre outros aspectos da teoria do autor, como em trabalhos de Abigail Levin
17

). 

 Talvez não haja, nesta dissertação, nada que justifique a eleição da igualdade como 

valor político “soberano” em detrimento de outros nas discussões sobre liberdade de 

expressão, pois embora eu ressalte em diversos pontos a necessidade de compreensão das 

liberdades no pensamento de Dworkin como parte da justiça distributiva e, portanto, da 

igualdade, é verdade que para o autor também não se pode prescindir do outro sentido da 

relação, isto é, não é possível compreender a igualdade sem referência às liberdades. Se me 

fosse dada a oportunidade, talvez o título deste trabalho fosse outro. Mas é também verdade 

que, num esforço de integração entre liberdade e igualdade, e entre política e ética, talvez a 

própria referência de Dworkin à igualdade como “Virtude Soberana” mereça desconfianças, 

                                                 
14

 Christopher Wolfe é um crítico de Dworkin que apresentou ampla revisão das obras de Dworkin em “The 

Egalitarian Liberalism of Ronald Dworkin” in Christopher Wolfe (Ed.) Liberalism at Crossroads: An 

Introduction to Contemporary Liberal Political Theory and Its Critics. 2
nd

 Ed. Oxford: Rowman & Littlefield 

Publishers, Inc., 2003. Neste artigo, o autor expôe a teoria do direito de Dworkin como expressa em Law’s 

Empire, a teoria ética do autor, desenvolvida em “Foundations of Liberal Equality” (e que exponho amplamente 

no capítulo segundo desta dissertação), bem como os artigos que Dworkin publicou como capítulos de Sovereign 

Virtue e outros trabalhos, dentre eles Life’s Dominion, sobre aborto e eutanásia. As contribuiçãoes de Wolfe são 

muito valiosas, e especialmente as suas críticas merecem resposta em separado, o que fica para outra ocasião. O 

que se pode questionar em trabalho dedicado à liberdade de expressão no liberalismo igualitário de Dworkin é a 

inclusão do aspecto construtivo da interpretação no direito no “liberalismo igualitário” do autor (embora talvez 

Wolfe não pretenda incluir a teoria do direito do Dworkin no seu liberalismo apesar de discuti-la neste texto). De 

Wolfe, veja também Natural Law Liberalism. New York: Cambridge University Press, 2009, edição paperback 

(inicialmente publicado em 2006), esp. o cap. 4, que é dedicado a Dworkin. 
15

 Fala, por sua vez, em “igualitarismo liberal” em artigo intitulado “O igualitarismo liberal de Ronald Dworkin”. 

(KRITERION, Belo Horizonte, nº 111, Jun/2005, p. 55-69) e dedicado a revisão de seu pensamentoe à 

apresentação da teoria política de Dworkin, inclusive dos direitos, como fundada na igualdade e, inclusive com 

comentários a “Foundations of Liberal Equality”. A expressão também aparece em Macleod (Liberalism, Justice, 

and Markets, op. cit., p. 115 para “liberal egalitarianism”, p. 187, n. 1 para “liberal egalitarian” e pp. 201, 203, 

207 para “egalitarian liberalism”). Kymlicka fala em “igualdade liberal” para se referir a Dworkin e a Rawls (Will 

Kymlicka. Contemporary Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2002, 2a edição, cap. 3), 

enquanto Dall’Agnol fala em “igualitarismo liberal de Dworkin” justamente para diferenciá-lo de Rawls. 
16

 Dworkin, “Foundations of Liberal Equality” in DARWALL, Stephen (Ed.) Equal Freedom: Selected Tanner 

Lectures on Human Values. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1995 (aulas dadas em 1988). 
17

 Que fala em “liberalismo igualitário” para se referir, entre outros, a Ronald Dworkin em trabalho em que critica 

o esforço dworkiniano de defender interpretação da liberdade de expressão que inclua o direito de publicar e de 

consumir pornografia: Abigail Levin, The Cost of Free Speech: Pornography, Hate Speech, and their Challenge 

to Liberalism. Basingstoke: PALGRAVE MACMILLAN, 2010, pp. 28, 36, 38, 42, p. 240 (n.1 à p. 7)..Agradeço a 

Levin por responder a email sobre a publicação de seu artigo e livro. Veja Roberto Gargarella As teorias da 

justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia política. Trad. Alonso Reis Freire, revisão da tradução Elza 

Maria Gasparatto, revisão técnica Eduardo Appio. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008, pp. 91-2 para defesa 

da posição do “liberalismo igualitário” contra a proibição da pornografia (veja ainda p. 115, n. 27). 
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salvo se entendida como um privilégio expositivo sem consequências teóricas. Em defesa da 

atenção à igualdade em um trabalho sobre a liberdade de expressão pode-se dizer, como 

elaboro no capítulo terceiro, que, se a integração das liberdades na igualdade não é mais 

fundamental que outras integrações, é ela particularmente importante à compreensão do 

sentido e da extensão das liberdades de expressão nos temas polêmicos que discuto, entre eles 

o discurso de ódio. O uso da expressão “liberalismo igualitário” reflete bem os objetivos do 

autor sobretudo quando busca defender teses liberais polêmicas, como a extensão da liberdade 

de expressão a casos complexos como uma demanda da igualdade devidamente interpretada. 

 Ao longo deste trabalho, faço diversas referências a comentadores de Dworkin e a 

intérpretes da liberdade de expressão, ou os dois. Importantes são a dissertação de Caio 

Moysés de Lima
18

, a tese de Júlio César Casarin Barroso Silva
19

, os livros de Kent 

Greenawalt
20

, Eric Barendt
21

, Jeremy Waldron
22

, Stephen Guest
23

, Stephen Mulhall e Adam 

Swift
24

 e Colin MacLeod
25

 bem como os artigos de Paul Yowell
26

 e de Arthur Ripstein (este 

último, aliás, recomendado pelo próprio Dworkin)
27

. Muitos destes autores são críticos de 

Dworkin e/ou representativos de abordagem da liberdade de expressão de que discordo, e que 

cito seja porque são referência de determinada passagem, porque elaboram tema que menciono 

mas não discuto, porque citam e comentam trecho de Dworkin que trabalho, porque trazem 

opinião diferente dele ou por outros motivos. 

                                                 
18

Caio Moysés de Lima. O Império dos Direitos: Lei e Autoridade Política em Ronald Dworkin. 184f. 

Dissertação de Mestrado – Departamento de Filosofia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo. Orientador: Rolf Nelson Kuntz. São Paulo, 2011.. O autor oferece na p. 99 

representação esquemática do pensamento de Ronald Dworkin e da sua defesa dos direitos. Ainda, nas pp. 32-4, 

oferece explicação analítica do direito à livre manifestação do pensamento no direito brasileiro. 
19

 Júlio César Casarin Barroso Silva. Democracia e Liberdade de Expressão: Contribuições para uma 

interpretação política da liberdade de palavra. Tese de Doutorado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo. Orientador: Álvaro de Vita. São Paulo, 2009. 
20

 Kent Greenawalt. Fighting Words – Individuals, Communities, and Liberties of Speech. Princeton: Princeton 

University Press, 1995. 
21

 Eric Barendt. Freedom of  Speech. 2
nd

 Ed. OUP: Oxford, 2007. 
22

 Jeremy Waldron, The Harm in Hate Speech. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2012. 
23

 Stephen Guest. Ronald Dworkin. 3
rd

 Ed. Stanford: Stanford Law Books, 2012.  
24

 Stephen Mulhal e Adam Swift. Liberals and Communitarians. 2nd Ed. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 

1996. 
25

 Colin Macleod. Liberalism, Justice, and Markets: a Critique of Liberal Equality. Oxford: Clarendon Press, 

1998. 
26

 Paul Yowell. “A Critical Examination of Dworkin’s Theory of Rights”. The American Journal of 

Jurisprudence, Vol. 52, pp. 93-137, 2007. 
27

 Arthur Ripstein “Liberty and Equality” in Arthur Ripstein (Ed.). Ronald Dworkin. New York: Cambridge 

University Press, 2007. Dworkin o recomenda em Justice for Hedgehogs:  “I recommend Ripstein’s account of 

my views about distributive justice” (p. 479, n. 12 à p. 361). 
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Seção 3. Sobre as referências bibliográficas   

São necessárias algumas observações sobre as referências bibliográficas neste trabalho. 

1) Salvo indicação em contrário, todos os trabalhos citados são de autoria de Ronald 

Dworkin; 

2) Salvo indicação em contrário, as páginas indicadas se referem ao original, e não à 

tradução dos trabalhos citados; 

3) Por vezes, promovo alterações nas citações extraídas das traduções brasileiras para, 

creio, aprimorá-las. Quando o faço, informo que as modifiquei; 

4) Há dificuldades em citar artigos do The New York Review of Book, cuja versão online 

não é dividida em páginas. Em razão disso, cito de maneira mais detalhada possível, que, no 

caso, é a indicação do item do artigo. Sempre que possível, prefiro consultar e citar o artigo 

como publicado em livro de Dworkin; 

5) Nas referências, ao fim da dissertação, inseri a indicação bibliográfica das traduções 

entre parêntesis no mesmo item dos originais, ou seja, a ordem das obras segue a ordem 

cronológica das publicações dos originais, e não da publicação das traduções; 

6) Especificamente sobre “Foundations of Liberal Equality”
28

: trata-se de trabalho que, 

salvo melhor juízo, não foi traduzido para o português com exceção da versão mais enxuta 

publicada como capítulo 6 de Sovereign Virtue (“Equality and the Good Life”), e publicada 

portanto na tradução brasileira pela Ed. Martins Fontes (Virtude Soberana). Trabalhei com 

base na versão mais longa, sem tradução completa, mas sempre que possível cito a versão já 

traduzida para o português, indicando a página de Virtude Soberana em que se encontra. 

7) Opto por citação do título do trabalho em detrimendo do sistema autor-data porque, 

pela quantidade de trabalhos do autor, e em razão da minha própria experiência, o sistema 

autor-data dificulta a condução do leitor pelo pensamento de autor que se espalha por diversas 

obras, como é o caso de Dworkin.  

8) Existem disponíveis alguns levantamentos sobre as publicações de Dworkin. O leitor 

encontra listas nos seguintes trabalhos: 

 Justine Burley (Ed.). Dworkin and His Critics – with replies by Dworkin. Malden: 

Blackwell Publishing, 2005, pp. 396 e ss. 

                                                 
28

 Dworkin, “Foundations of Liberal Equality”, op. cit. 
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 Stephen Guest, Ronald Dworkin. 3
rd

 Ed. Stanford: Stanford Law Books, 2012, pp. 

271 e ss. e também p. 236, n. 16 à p. 153 para lista de trabalhos de Dworkin sobre 

liberdade de expressão. 

 Ronaldo Porto Macedo Junior, Do xadrez à cortesia: Dworkin e a teoria do direito 

contemporânea. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 326 e ss. (veja especialmente a lista 

de vídeos de palestras de Dworkin nas pp. 326-7). 

Sobre liberdade de expressão em geral, o livro de Eric Barendt, Freedom of Speech. 2
nd

 

Ed. OUP: Oxford, 2007 faz indicações bibliográficas por tema e local (veja pp. 507 e ss.). 
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CONCLUSÃO 
 

  

Ronald Dworkin, em sua extensa obra, elaborou interpretação convincente da liberdade 

de expressão enquanto um direito no sentido forte exigido pela democracia e pela igualdade 

integradas a uma teoria do bem viver. Apresentei nesta dissertação os aspectos centrais desta 

interpretação. Para o autor, as liberdades, entre elas a liberdade de expressão, são direitos, e, 

embora possam ser justificadas parcialmente pelos possíveis benefícios que traz ao interesse 

coletivo, são, principalmente e antes de tudo, prerrogativas do indivíduo exigidas pela sua 

independência, aspecto da autenticidade de sua vida que instrui a definição da justiça e da 

igualdade e da democracia. A liberdade de expressão é um conjunto de direitos no sentido 

forte justificado por meio de interpretação e de integração dos valores políticos da liberdade, 

igualdade e democracia orientada por uma concepção de ética. Esta definição de liberdade de 

expressão concentra-se no indivíduo que a exerce: é um direito do indivíduo. Direitos a 

liberdades, para Dworkin, como visto, são fortes: ter um direito significa que a distribuição e 

bens e liberdades que é concedida em seus termos é livre do exercício de comparação entre 

interesses pertinente a decisões políticas que não envolvam direitos29. Em “Devaluing Liberty”, 

de 1988, ele diz que  

“se aceitamos a ideia de liberdade como um ideal, insistimos que certas questões são, entretanto, em 

princípio isentas de balanceamento [balancing] e de regulação desta maneira; que o governo não pode 

censurar as opiniões ou regular as convicções dos gostos dos indivíduos, ou o que dizem ou ouvem ou 

leem ou escrevem, mesmo quando acredita, independentemente de com quão boas razões, que a censura 

ou a regulação seria no interesse nacional geral”
30

. 
 

O argumento de Dworkin é muito parecido, se é que não idêntico, ao que desenvolve 

em “Taking Rights Seriously” e que foi exposto no capítulo primeiro: a titularidade de direitos 

significa justamente a retirada do tema político em questão dos processos ordinários de decisão 

em que o interesse público é critério suficiente para justificar uma ação política. Para Dworkin, 

                                                 
29

 “Devaluing Liberty”, op. cit., p. 7, primeira e segunda colunas, traduzi; veja as primeiras duas seções do 

capítulo primeiro desta dissertação, acima, dedicadas sobretudo a “Taking Rights Seriousy”, op. cit... “Devaluing 

Liberty” é artigo que foi publicado como início de A Bill of Rights for Britain, op cit. . Foi também publicado 

como último capítulo da edição de 1997 de Freedom’s Law (a tradução brasileira é da edição de 1996 e, portanto, 

não traz o capítulo; nesta dissertação, utilizo o original de 1996 e cito “Devaluing Liberty” à parte). Trata-se de 

artigo em que Dworkin critica o estado das liberdades na Inglaterra sob o governo Thatcher. 
30

 “Devaluing Liberty”, op. cit., p. 7, segunda coluna, traduzi e mantive entre colchetes a palavra do original para 

indicar como a traduzi. Traduzi “balancing” como em “Liberdade de expressão, política e as dimensões da 

democracia”, op. cit., p. 516 (no original, “Free Speech, Politics, and the dimensions of democracy”, op. cit., p. 

367). 
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direitos são questão de “dignidade” e “igualdade”, e não de atribuição “contingente”
31

 de bem 

ou recurso a indivíduo qualquer em razão de benefício coletivo daí derivado: como o impacto 

da violação do direito na dignidade ou igualdade de seu titular nada tem a ver com as 

consequências do respeito ao direito, não pode se submeter aos critérios de atribuição e de 

restrição de distribuição de bens ou recursos que se orientem pelo atendimento do interesse 

público. Ou seja, direitos são fortes e reconhecem titularidade excepcional a recurso e, 

portanto, precisam receber justificação específica. Parte significativa do esforço desta 

dissertação se concentrou na exposição da justificativa oferecida por Dworkin ao direito à 

liberdade de expressão. Vimos que esta justificativa se concentra nos valores da igualdade e da 

democracia orientados por uma teoria ética: trata-se de justificativas de princípio, e não de 

política, para utilizar a distinção empregada pelo autor inclusive para delimitar o direito à 

liberdade de expressão. 

Em “Devaluing Liberty” a questão é um pouco mais complexa: o autor acrescenta às 

ideias de princípio da dignidade e de igualdade justificativa das liberdades nitidamente de 

política ao rol daquelas capazes de interpretar a ideia de direitos. Trata-se de uma “justificativa 

prática: que a democracia não pode trabalhar bem a longo prazo a não ser que cidadãos 

privados tenham acesso a toda fonte possível de informações, livres de censura por parte de 

políticos cujos interesses podem residir na sua ignorância”.32 O que temos aqui não é 

exatamente novo, pois Dworkin havia reconhecido que argumentos instrumentais podem 

justificar direitos em alguns casos.33 Talvez seu objetivo seja, como indica seu texto, apontar 

convergências entre essas três justificativas – dignidade, igualdade e democracia interpretada 

em termos práticos – na proteção que são capazes de oferecer às liberdades. O autor diz que as 

três compartilham dois “princípios”: (i) que a liberdades como liberdade de expressão e de 

consciência são direitos humanos fundamentais e (ii) regramento específico sobre as hipóteses 

em que a exceção às liberdades é aceitável – trata-se do que Dworkin chama de “cultura de 

liberdade”.34 Para ele,  

                                                 
31

 “Temos direito à pornografia?”, op. cit., p. 523; no original, “Do We Have a Right to Pornography?”, op. cit., 

p. 352. Veja ainda “Why Academic Freedom?”, op. cit., pp. 259-60. 
32

  “Devaluing Liberty”, op. cit., p. 7, segunda coluna, traduzi. Veja ainda “Taking Rights Seriously”, op. cit., p. 

199, n. 1. 
33

Compare “Hard Cases”, op. cit. pp. 95-6, sobretudo trecho citado no capítulo primeiro. 
34

 “Devaluing Liberty”, op. cit., p. 7, primeira e segunda colunas. 
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“A cultura de liberdade (...) identifica como especiais, entre instituições sociais e políticas, aquelas 

instituições e práticas por meio das quais informações, ideias, convicções, opiniões, fantasias, 

imaginários [imaginings] e outras características das mentes das pesssoas são criadas, coletadas e 

disseminadas. Ela atribui a este conjunto especial de instituições um lugar honrado e protegido, que o 

governo pode invadir somente quando é evidente e necessário – somente quando, no famoso slogan de 

Oliver Wendell Holmes, o perigo posto pela liberdade é tanto claro quanto presente – e então somente de 

maneiras que interfiram minimamente com as liberdades que a cultura de liberdade protege”.
35

 
 

Novamente, nada de novo porque, como expus no capítulo primeiro, as reflexões sobre 

direitos no sentido forte levam Dworkin a certos critérios bastante rígidos de exceção de 

direitos – exatamente, aliás, ao critério de Holmes citado neste trecho. É preciso avançar no 

texto para perceber o significado da ideia de cultura de liberdade e o que de diferente ela tem 

em relação à noção de direito à liberdade de expressão no sentido específico discutido acima 

nesta dissertação. 

Por cultura de liberdade entende Dworkin a atitude da sociedade em que as liberdades 

são capazes de se desenvolver. O autor a define nos seguintes termos nos seguintes termos: 

 “(...) a essência da liberdade não são fronteiras precisas ou testes mecânicos, mas uma atitude: de que a 

liberdade de convicção, pensamento e expressão é tão crucial que questões difíceis devem ser decididas 

em favor da liberdade tanto quanto possível, que uma cerca deva ser construída a certa distância do 

coração da liberdade de expressão, que o governo deve suportar o ônus de demonstrar que qualquer 

interferência com qualquer parte do sistema de informação é realmente necessária”.
36

 
 

Esta presunção, como vimos acima, não faz parte da teoria da liberdade de expressão 

de Dworkin enquanto direitos, o que é coerente com a fundamentação das liberdades na 

igualdade e na dignidade pois em razão desta fundamamentação o autor rejeita um direito geral 

à liberdade ao mesmo tempo em que assume o ônus de oferecer razões para tratar direitos com 

tanta deferência37. Isso não significa que tenhamos em “Devaluing Liberty” contradição ou 

mudança de ideia do autor. O motivo é o seguinte. A cultura de liberdade é mais ampla que o 

direito à liberdade de expressão por pelo menos duas razões. Em primeiro lugar, trata das 

liberdades em geral, e não especificamente da liberdade de expressão. Em segundo lugar, 

inclui mais que os direitos de expressão reconhecidos por Dworkin, isto é, não se restringe a 

hipóteses em que existe um direito no sentido forte, embora Dworkin faça uso da ideia (ainda 

que não sob a mesma terminologia) para descrever o que entende por cultura de liberdade. Ao 

                                                 
35

 “Devaluing Liberty”, op. cit., p. 7, terceira coluna, itálico de “cultura” no original, traduzi, mantive entre 

colchetes a palavra do original para indicar como a traduzi e deixei “slogan” como consta no original (mas o 

italicizei porque é palavra estrangeira). 
36

 “Devaluing Liberty”, op. cit., p. 7, terceira coluna, itálico no original, traduzi. Veja ainda Justice for 

Hedgehogs, op. cit., pp. 370-1. 
37

 Por exemplo, “Devaluing Liberty”, op. cit., p. 7, segunda coluna. 
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que parece, a ideia de cultura de liberdade exige tratamento de direito a liberdades mesmo 

quando são justificadas por argumento de política; isso não é incompatível com a interpretação 

da liberdade de expressão principalmente como questão de direito subjetivo porque Dworkin 

não rejeita a possibilidade de argumentos instrumentais justificarem liberdades38. Em outras 

palavras, a cultura de liberdade inclui o respeito às liberdades como direitos e também outras, 

que compõem o “sistema de informação”, inclusive as liberdades de imprensa e acadêmica 

que, como vimos no capítulo terceiro, não são questão de direitos individuais.  

O que talvez demande elaboração é que a ideia de políticas, a que o autor relega a 

liberdade de imprensa, por exemplo, convida exatamente o tipo de juízo “casuístico” que ele 

rejeita ao falar da cultura de liberdade: logo após a citação acima sobre atitude e sistema de 

informação, ele diz que “Este é o espírito com que a cultura de liberdade aborda questões 

sobre se da imprensa deve ser exigido que divulgue o produto de seu trabalho ou fontes 

confidenciais”39. Para o autor, perguntar a razão de cada liberdade separadamente – por 

exemplo, sigilo de fonte jornalística, benefícios de originalidade da liberdade acadêmica40 – é 

inadequado: 

“estas questões são injustas com a liberdade, porque o valor da liberdade não pode ser medido aos 

pedaços [piecemeal], em quotas de informação sacrificada ou imaginação prejudicada ou criatividade 

diminuída. Quando a liberdade é julgada desta forma, medindo os custos da sua concessão caso-a-caso 

contra algum ganho em eficiência administrativa ou militar ou diplomática ou apoio popular, ela sempre 

deverá perder. Pois a liberdade, medida desta forma contra os objetivos imediatos da política ordinária, 

sempre parecerá especulativa e marginal; ela sempre parecerá acadêmica, abstrata e dispensável”. 
 

O problema é que a ideia de política parece convidar exatamente o tipo de interpretação 

caso-a-caso que a cultura de liberdade rejeita e, se isto for verdade, a atitude em relação às 

liberdades que Dworkin defende precisaria se restringir aos direitos às liberdades ou a terceiro 

tipo de argumento (além de argumentos de princípios, que não explicam tudo na cultura de 

liberdade, e de políticas, que seriam incompatíveis com ela). É por isso que a “justificativa 

prática” mencionada acima é tão importante: ela aponta que a cultura de liberdade exige que se 

trate também como direito, isto é, que o preserve da “política ordinária” mesmo as liberdades 

que não se fundamentam em direito subjetivo de um cidadão. Isso não significa que os dois 

tipos de liberdade exigem tratamento idêntico porque, não sendo questão de princípio, por 

                                                 
38

 Veja Schauer, “[Sem título]”, op. cit. e Dworkin, “Ronald Dworkin replies”, op. cit.. 
39

 “Devaluing Liberty”, op. cit., pp. 7-8. 
40

 “Devaluing Liberty”, op. cit., p. 8, primeira coluna, traduzi, acrescentei entre colchetes a palavra do original 

para indicar como a traduzi. 
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exemplo, a liberdade de imprensa, diz Dworkin, deve ceder frente a direito fundamental (no 

exemplo trabalhado em “The Farber Case: Reporters and Informers”, ao direito a um 

julgamento justo). Mas isso não impede e, portanto, a meu ver em “Devaluing Liberty” não há 

nada que contradiga à tese geral, explorada nesta dissertação, de que a liberdade de expressão 

é um direito individual, que se elabore atitude mais geral que merecem as liberdades sejam 

elas questão de direito ou não. A minha sugestão é que a cultura de liberdade em Dworkin 

exige tratamento da liberdade de imprensa idêntico ao oferecido pelo autor em “The Farber 

Case: Reporters and Informers” quando conflita com direito individual (o direito vence e a 

liberdade de imprensa deve sofrer restrição), mas (talvez) diferente porque rejeita a análise 

casuística em prol de uma análise mais global, orientada a uma regra de longo prazo, nos casos 

em que conflita com interesse coletivo (questão de política). 

 Entre políticas e princípios, o que fica claro é que, no pensamento de Ronald Dworkin, 

destaca-se a pluralidade dos argumentos em favor das liberdades, ainda que, por razões éticas 

que orientam as teorias da igualdade e da democracia do autor, elas devam ser interpretadas 

crucialmente como direito subjetivo de quem delas se beneficia41. Além da pluralidade de 

justificações das liberdades, Dworkin comumente apresenta seus argumentos em defesa de 

direitos específicos de maneira não exaustiva. Isto significa que o oferecimento de um 

argumento a favor de determinadas liberdades não quer dizer que inexistam nem outros 

argumentos a favor de outras liberdades nem outros argumentos a favor desta mesma 

liberdade
42

. Por exemplo, ao considerar de que modo a teoria da justiça distributiva por ele 

preferida, a saber, a igualdade de recursos, oferece argumentos a favor de determinadas 

liberdades, Dworkin é claro ao afirmar que a igualdade política – por ele distinguida da justiça 

distributiva – é também capaz de oferecer defesa das liberdades que existem43. Em trabalho 

anterior, Dworkin apontou como, numa sociedade regida por considerações utilitaristas – isto 

é, que adote o utilitarismo como o que o autor nomeou de background theory – existe um 

direito igualitário à independência que não exclui nem outros direito nesta mesma sociedade 
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 Veja, por exemplo, “Why Must Speech Be Free?”, op. cit., p. 201. Veja Schauer, “[Sem título]”, op. cit. e 

Dworkin, “Ronald Dworkin replies”, op. cit.. Para argumentos de policy a favor da liberdade, veja “The Place of 

Liberty”, op. cit., pp. 160-1 e “Why Must Speech Be Free?”, op. cit., pp 201 e ss. Veja Barendt, Freedom of 

Speech, op. cit., pp. 100-8. 
42

 Veja Yowell em “A Critical Examination of Dworkin’s Theory of Rights”, op. cit., p. 120. 
43

 “The Place of Liberty”, op. cit. p. 148; veja ainda p. 159, em que a igualdade de recursos é entendida pelo autor 

como abrangendo uma teoria da justiça distributiva (uma questão de “private ownership”) e uma teoria da 

democracia (veja ainda pp. 134-5). 
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nem outros direitos (ou, quem sabe, estes mesmos direitos à independência) em sociedades que 

adotem outra teoria de fundo44.  

É importante, entretanto não confundir a pluralidade de argumentos com outra 

pluralidade, esta rejeitada no pensamento do autor. Que as liberdades têm, para Dworkin, 

diferentes defesas não significa que a sua existência tenha fundamentos distintos e conflitantes 

entre si. A defesa da pluralidade das justificações das liberdades no pensamento de Ronald 

Dworkin não é caracterizada por qualquer adesão à pluralidade de valores. Aliás, como visto 

no primeiro capítulo, o pensamento do autor é marcado pela defesa da unidade de valores, isto 

é, pela tese de que valores não conflitam entre si. Assim, ainda que Dworkin em determinado 

ponto ofereça argumento igualitário a favor de determinada liberdade45 e, em outro ponto, 

fundamente outra liberdade (a de expressão, por exemplo) na justiça distributiva e, ainda, esta 

mesma liberdade na democracia e na igualdade política, isto não significa que estas defesas 

sejam contraditórias entre si, ou, ao menos, que seja necessário fazer esforço de concessão 

entre os diferentes valores – igualdade, justiça distributiva e democracia – a que cada uma 

delas recorre. Espero que esta dissertação tenha sido capaz de pelo menos indiciar a 

capacidade que os diferentes argumentos de Dworkin têm de se integrar uns aos outros, 

sobretudo se atentarmos aos valores da autenticidade e da independência, sob esta ou outra 

terminologia, que orientam as teorias da igualdade e democracia do autor. 

Ou seja, faz parte de fato do pensamento do autor que estes valores se integram entre 

si
46

. Mais que isso, compõe o pensamento do autor que as liberdades, desprovidas de valor 
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 “What Rights Do We Have” in Taking Rights Seriously, pp. 272 e 277-8, por exemplo. O argumento de 

Dworkin é “hipotético”: “Do We Have a Right to Pornography?”, pp. 365, 367, 368 and p. 370; veja ainda, op. 

cit., pp. 359-60. 370 e ss. para a relação entre direitos e “background theory”. Veja ainda “The Place of Liberty”, 

op. cit., p. 134 (veja n. 9, p. 481 à p. 134). Veja Yowell em “A Critical Examination of Dworkin’s Theory of 

Rights”, op. cit., pp. 114 e ss., 130, 131, entre outros e Langton em Sexual Solipsism, op. cit., pp. 168-9. 
45

 Veja “What Rights Do We Have” in Taking Rights Seriously para defesa do direito à não discriminação racial 

como um direito à igualdade; veja ainda “The Place of Liberty” in Sovereign Virtue, p. 481, n. 9 à p. 134 para 

observações de Dworkin sobre suas obras anteriores e pp. 153-4, e, especialmente, pp. 161-2 para a defesa, nos 

termos da igualdade de recursos, de direito bastante similar ao de independência defendido anteriormente pelo 

autor. 
46

 Veja Yowell: “The principle-policy distinction also lay behind the conception of rights as trumps against 

collective justifications, particularly utilitarianism. (…) In Law’s Empire Dworkin calls rights trumps against 

various conceptions of equality. But this trumping is now revealed to be at a surface level of political conflict in 

the theory of resource egalitarianism – at a deeper level equality and liberty are unified and ‘cannot conflict,’ 

because the principles of liberty are necessary assumptions of an ideal distribution of resources. In TRS [i.e., 

Taking Rights Seriously, op. cit.] Dworkin made similar claims that equality was the source of both collective 

goals and the rights that serve as limitations on those goals, but he acknowledged that ‘the promise of unity in 

political theory is indistinct in these essays’ and ‘must be defended, it at all, elsewhere.’ (228) The unity was 
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intrínseco, rementem-se a uma concepção de bem capaz de instruir a interpretação dos 

diferentes valores políticos empregados por Dworkin para defender as liberdades. É nesse 

sentido que o liberalismo de Dworkin pode ser corretamente compreendido como um 

liberalismo que se fundamenta numa concepção de ética47. O liberalismo do autor entretanto 

também é igualitário; em que pesem as diferentes defesas das liberdades, Dworkin elabora o 

seu pensamento em função daquilo que chama de “princípio igualitário abstrato”: por 

exemplo, o autor é claro ao dizer que a sua defesa das liberdades na justiça distributiva não 

começa na igualdade de recursos, mas neste princípio abstrato que, portanto, instrui também a 

sua visão de igualdade política e de democracia48.  

Por fim, pretendo apresentar esboço de reflexão sobre o ambiente público exigido pela 

teoria liberal de Ronald Dworkin e, em especial, pelo destaque dado à liberdade de expressão 

no seu liberalismo igualitário. Seguindo boa lição de Jeremy Waldron (The Harm in Hate 

Speech)49, acredito que haja proveito em compreender o caso da liberdade de expressão 

enquanto uma questão de ambiente público (Waldron, na defesa da regulamentação do 

discurso de ódio, recorre à noção de bem público para expor o tipo de prejuízo decorrente do 

abuso da liberdade de expressão
50

). A defesa da liberdade de expressão em Dworkin, a meu 

ver, pode ser compreendida enquanto defesa de um ambiente liberal propício ao 

desenvolvimento dos indivíduos segundo a ética liberal oferecida pelo autor: desenvolvimento 

autêntico, livre de medidas paternalistas excessivamente intrusivas e de outras restrições 

inadmissíveis no livre uso dos recursos devidamente possuídos pelos indivíduos.  

Que eu saiba, o texto em que Dworkin desenvolveu em maior pormenor este ideal 

público, além do já citado “Devaluing Liberty”, é o artigo “Why Academic Freedom?”, 

publicado em Freedom’s Law. Neste texto, Dworkin apresenta o que chama de “cultura de 

                                                                                                                                                          
apparentely found in resource egalitarianism”, pp. 125-6, itálicos no original, notas omitidas; o “228” indica a 

posição da nota 228, que tem a seguinte redação: “TRS, xv”, itálico no original, sendo, portanto, referência a 

“Introduction” in Taking Rights Seriously, op. cit.. (O trecho que omito menciona a atribuição das questões de 

princípio aos tribunais, a integração entre liberdade e igualdade em “The Place of Liberty”, op. cit., e comparação 

entre os princípios do leilão imaginário e as diferentes versões das teorias dos direitos de Dworkin que Yowell 

enxerga nos trabalhos do autor). 
47

 Veja “Foundations of Liberal Equality”, op. cit. 
48

 Veja  “The Place of Liberty”, op. cit., pp. 147-8. 
49 

Waldron, The Harm in Hate Speech, op. cit., cap. 4, esp. pp. 92-104 (veja também pp. 4-5, 16, 46-7, 81, 151-5). 
50

 Veja ainda a crítica de Eric Barendt ao argumento que diz que ao Estado é dado proibir a pornografia para 

proteger o “Moral Tone of Society” (Freedom of Speech, op. cit., pp. 363 e ss.): “(…) it may be said that broad 

antipornography rules cannot be justified by recourse to moral tone argument, because the commitment to free 

expression on sexual matters itself represents an integral aspect of a liberal community’s morality”, p. 364 
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independência” como proteção ao ideal de individualismo ético e julga a liberdade acadêmica 

e a liberdade de expressão como instituições que contribuem a que ela não degenere numa 

cultura de conformidade51. O fundamento ético da cultura de independência é exposta pelo 

autor nos seguintes termos: a liberdade acadêmica é “uma parte importante, de um elemento 

estrutural da cultura de independência  de que precisamos para levar o tipo de vida que 

queremos levar”52. 

Dworkin distingue, de um lado, cultura de independência (ou “cultura de 

responsabilidade intelectual individual”53) e individualismo ético e, de outro, cultura de 

conformidade, que ocorre se “(...) a verdade não é adquirida pelos indivíduos isolados através 

de atos de convicção independentes, mas está embutida em tradições monolíticas, nos fiats do 

clero, da junta ou do voto da maioria; e onde toda discordância em relação a essa verdade é um 

ato de traição”54. A inclusão do “voto da maioria” pode parecer dessarazoada, especialmente 

pela companhia de que goza e os exemplos que Dworkin dá de cultura de conformidade (“a 

cultura de conformidade, do Irã de Khomeini, da Espanha de Torquemada, dos Estados Unidos 

de Joe McCarthy”) 55, mas não é desarrazoada se nos lembrarmos que o que é coletivo na teoria 

da democracia de Dworkin: a responsabilidade, e não o julgamento. Em Dworkin, a ideia de 

que o julgamento sobre a verdade, inclusive política, seja individual é uma característica do 

que o autor chama de “cultura de independência”, que é uma consequência política do 

individualismo ético56, que exige as instituições e o ambiente em que ao indivíduo é dado não 

se expressar como não pensa, e expressar-se como pensa57, e que tem consequências ao 

significado do regime democrático. 

 Articulando os diferentes pontos do pensamento de Dworkin, especialmente “Equality, 

Democracy, and Constitution: We The People in Court” (e outros trabalhos citados no capítulo 

terceiro, acima) e “Why Academic Freedom?”, pode-se dizer que, para o autor, a cultura de 

independência sofre quando o voto majoritário é utilizado como critério de verdade, ou como 
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 “Why Academic Freedom?”, op. cit. p. 250. Compare com George Kateb. “The Freedom of Worthless and 

Harmful Speech”, op. cit., pp. 235 e ss. 
52 

“Por que a Liberdade Acadêmica?”, op. cit., pp. 399-400; no original, “Why Academic Freedom?”, op. cit., p. 

250. 
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 “Por que a Liberdade Acadêmica?”, op. cit., pp. 396; no original, “Why Academic Freedom?”, op. cit., p. 248. 
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 “Por que a Liberdade Acadêmica?”, op. cit., pp. 403, itálico da tradução citada; no original, “Why Academic 

Freedom?”, op. cit., p. 252. 
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 “Por que a Liberdade Acadêmica?”, op. cit., pp. 403; no original, “Why Academic Freedom?”, op. cit., p. 252. 
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“Why Academic Freedom?”, op. cit., p. 250, veja cap. 2 desta dissertação, sobretudo subseção 2.2. acima 
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“Why Academic Freedom?”, op. cit., pp. 250-1. 
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mecanismo de julgamento coletivo em prejuízo do individual (por exemplo, se pretende 

justificar censura daquilo que destoe da visão compartilhada sobre a verdade) mas não sofre 

quando a opinião majoritária é critério de decisão política que não impeça a formação e 

expressão de juízos que lhe sejam contrários. Vale relembrar uma observação de Dworkin 

sobre “responsabilidade” (um dos aspectos da autenticidade, segundo princípio de dignidade 

por ele defendido em Justice for Hedgehogs): não se trata de dizer que vivemos sem influência 

de outros ou do meio em que estamos inseridos, mas que nada disso pode prejudicar o fato de 

sermos nós mesmos, individualmente, responsáveis pelas opiniões que temos e pela condução 

das nossas vidas58. Podemos decidir coletivamente, e podemos nos deixar influenciar por 

outros, mas é irresponsável recorrer irrefletidamente à opinião de terceiro sobre como viver 

nossas vidas, o que inclui saber o que é verdade na política e na moral, pois esta é uma 

responsabilidade “pessoal”59.  

As especificidades desta reflexão sobre cultura de liberdade e individualismo ético 

aplicadas à liberdade acadêmica e a distinção que Dworkin traça entre ela e a liberdade de 

expressão foram brevemente mencionadas no capítulo anterior, mas seus detalhes não fazem 

parte do objeto desta dissertação. Vale relembrar a proximidade entre a teoria da democracia 

de Dworkin, formada, entre outros, pelo princípio da independência, e a noção de cultura de 

independência, fundada pelo autor na teoria ética por ele desenvolvida e que expus no capítulo 

anterior. Esta teoria justifica a liberdade de expressão como liberdade negativa. Mas também 

informa a teoria da democracia de Dworkin e a sua visão sobre a independência dos cidadãos e 

os direitos de liberdade de expressão que exige. Em outras palavras, a liberdade de expressão 

(entre outros60) é(são) fundamental(is) à cultura de independência61. Isso não significa que 

Dworkin enxergue as liberdades como instrumentais à cultura de independência. Como visto 

no capítulo primeiro, em Dworkin as liberdades integram o ideal de boa vida, e é este ideal que 

informa a visão política da cultura de independência, que é o compartilhamento de “atitude” 

em relação à responsabilidade sobre a formação de juízos sobre a verdade que transcendem, 

mas não passam sem, os direitos individuais de liberdade de expressão (neste ponto, utilizo a 
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palavra “atitude” para descrever a cultura de independência porque Dworkin a utiliza para 

descrever ideia similar, a saber, a “cultura de liberdade”, citada há pouco).  

É esta atitude de respeito às liberdades e de independência na busca da verdade sobre 

as questões relevantes à condução de uma vida bem vida que se extrai das reflexões de Ronald 

Dworkin sobre a liberdade de expressão. Trata-se, a meu ver, de tema que merece elaboração e 

detalhadamento maiores do que os oferecidos pelo autor. Mas que as liberdades como direitos 

merecem lugar de destaque no regime democrático, e que diversas instituições públicas, entre 

elas a liberdade de expressão, são essenciais à independência dos cidadãos é um excelente 

começo também porque situa o tema corretamente: a liberdade de expressão são, 

fundamentalmente, direitos que caracterizam o respeito ao cidadão exigido pela igualdade e 

pela democracia e que integram o exercício da sua responsabilidade pessoal de viver bem.  

Por fim, relevante lição teórica é extraída das reflexões de Dworkin sobre liberdade de 

expressão: as liberdades são um tema da teoria da justiça e precisam ser enfrentadas nestes 

termos. Ou seja, é impossível discutir de maneira proveitosa quais liberdades existem e quais 

são os seus limites sem a interpretação do valor político da justiça. Se Dworkin estiver certo, 

esta interpretação é uma teoria da igualdade e, se sua opinião for correta, trata-se de uma teoria 

da igualdade de recursos. Independentemente deste compromisso teórico específico, o ponto 

mais geral é o ônus interpretativo da justiça que qualquer argumento sobre liberdade de 

expressão – ou sobre qualquer liberdade - precisa incorporar.  
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