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RESUMO
O presente estudo tem como objeto de investigação a utilização do método intitulado como
“Direito Comparado” para estabelecer uma reflexão em busca do conteúdo jurídico do
princípio constitucional de liberdade de manifestação artística na contemporaneidade. O
estudo internacional é centralizado na jurisprudência norte-americana, frente a indiscutível
supervalorização concedida, por esse Ordenamento Jurídico, aos princípios de liberdade.
Desse modo, identifica-se os limites inerentes ao direito de livre manifestação artistica, e
como o sopesamento desse princípio deve ocorrer quando em conflito com outras normas e
direitos de igual status Constitucional.
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ABRSTRACT
This paper uses the research method "Comparative Law" to establish a reflection looking for
the legal content of the constitutional principle of freedom of artistic expression. The
international study is centered on American jurisprudence, because of the undisputed
overvaluation granted by that legal system to the principles of freedom. Thus, identifying the
limits inherent right to free artistic expression, and as balance this principle must occur when
in conflict with other rules and constitutional rights of equal status.
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1 INTRODUÇÃO
O estudo do Direito Constitucional Comparado tem se desenvolvido no Brasil por
corresponder a um excelente método para se alcançar ampla compreensão das tendências
adotadas no mundo, propiciando uma melhor compreensão e novos enfoques sobre os mais
distintos objetos em estudo 2 , por meio de uma análise de diferentes sistemas jurídicos. A
aplicação do método comparativo pela ciência do direito tem se tornado elemento essencial
para o desenvolvimento dos institutos jurídicos nacionais.
Colocando-se direitos diversos frente a frente, permite-se que o cientista jurídico, no
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Cretella Júnior (1972, p. 24) esclarece que “o direito comparado, como se sabe, não é ramo da árvore do direito.
Não é disciplina jurídica, autônoma. Não é direito. [...]. É a comparação dos direitos. É o método comparativo
aplicado ao setor da ciência jurídica. Por isso, é inexato falar em regras de direito comparado, como é incorreto
mencionar normas de direito comparado”.

papel de investigador, adentre novos campos conceituais, requisito essencial para um amplo
conhecimento de qualquer ramificação do direito.
Introduz-se, agora, uma análise do direito norte-americano e do seu reconhecimento
quanto ao conceito estrutural, bem como os limites do direito de liberdade artística. A escolha
do Sistema norte-americano não é aleatória, visto que o constitucionalismo Norte-Americano
estabeleceu como seu “megaprincípio” o direito de liberdade, diferentemente do brasileiro
que considera a dignidade da pessoa humana como princípio supremo.

2 O DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E MANIFESTAÇÃO
ARTÍSTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO NORTE-AMERICANO
A Primeira Emenda da Constituição Norte Americana estabelece que “Congress shall
make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof;
or abridging the freedom of speech, or the press; or the right of the people peaceably to
assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”3.
Roger Fischer (1963, p. 72) apresenta importante reflexão acerca do direito de liberdade
de palavra nos Estados Unidos, tratando-se de uma garantia contra a intervenção do Governo,
seja de âmbito federal, estadual ou municipal, que não poderá mitigar ou reduzir, por meio de
lei ou ato de outra natureza, a extensão do direito à liberdade de expressão. Todavia, esclarece
o autor que, mesmo frente a seu amplo conteúdo, certas limitações historicamente sempre se
fizeram presentes:
Isso não significa que não haveria absolutamente nenhuma censura. Durante a
guerra, por exemplo, o governo podia, para guardar segredos militares, censurar o
que um repórter enviasse ao seu jornal. As circunstâncias pelas quais o governo
podia impor uma censura prévia eram, todavia, bastante limitadas. O mesmo ocorre
hoje em dia. Geralmente, o homem deve ter permissão de dizer o que quiser, a
despeito de que, em algumas circunstâncias, ele pode mais tarde ser punido por
havê-lo dito.

O conceito Norte Americano de liberdade é interpretado de modo vinculado às vigas
mestras da Democracia, fundamento indispensável para sua manutenção, fazendo com que
repudiem posicionamentos que possam contribuir para uma destruição conceitual de suas
teorias liberais4. Acerca do elevado conteúdo jurídico desse princípio nos Estados Unidos,
Ronald Dworkin elucida (2006, p. 311):
Mesmo entre as democracias, os Estados Unidos se destacam pelo grau
extraordinário em que sua Constituição protege a liberdade de expressão e a
liberdade de imprensa. A grande decisão que a Suprema Corte tomou em 1964, no
3
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caso New York Times vs. Sullivan, é um dos elementos centrais desse esquema
constitucional de proteção. [...]. Na decisão Sullivan, a Corte afirmou que, a partir
desse dispositivo constitucional, se conclui que nenhum servidor público ou
ocupante de cargo público pode ganhar uma ação contra a imprensa, a menos que
prove não só que a acusação feita contra ele era falsa e nociva, mas também que o
órgão de imprensa fez essa acusação com “malícia efetiva” – que os jornais não só
foram descuidados ou negligentes ao fazer as pesquisas para a reportagem, mas que
também a publicaram sabendo que era falsa [...].

Ao analisar um dos mais relevantes vieses da liberdade nos Estados Unidos, a de
expressão, Alexis de Tocqueville (2001, p. 209) esclarece que “num país em que reina
ostensivamente o dogma da soberania do povo, a censura não é apenas um perigo, mas um
grande absurdo”. Fazendo uma correlação das ideias de direitos civis e liberalismo, Ronald
Dworkin (2005, p. 294) afirma:
O liberal, portanto, precisa de um esquema de direitos civis cujo efeito seja
identificar essas decisões políticas que são antecipadamente propensas a refletir forte
preferência externa e retirar inteiramente essas decisões das instituições políticas
majoritárias. O esquema de direitos necessário para isso dependerá das
características gerais dos preconceitos e de outras preferências externas da maioria
em qualquer época dada, e liberais diferentes discordarão quanto ao que é necessário
em qualquer época determinada. Mas os direitos codificados na Carta de Direitos da
Constituição dos Estados Unidos, tal como interpretada (no todo) pelo Supremo
Tribunal, são aqueles que um número substancial de liberais julgaria razoavelmente
condizentes com o que os Estados Unidos agora exigem (embora a maioria pensaria
que a proteção do indivíduo em certas áreas importantes, incluindo a publicação e a
prática sexual, sejam insuficientes).

Diversos foram os casos julgados pela Suprema Corte Americana concernentes à colisão
do direito de liberdade de expressão com outros valores de igual hierarquia constitucional,
onde a Corte optava, constantemente, pela hipótese de preservação do direito do indivíduo de
livremente manifestar suas ideias, por mais severas ou absurdas que elas fossem, como em
casos que envolviam a violação dos direitos de personalidade de terceiros (comumente
pessoas públicas).
A liberdade de expressão é reconhecida como essencial para qualquer sociedade livre.
Sua efetivação jamais poderá ser vista como “inconveniente” pelo governo, devendo-se, a
todo custo, preservar o direito de cada homem de falar livremente e sem medo. Afinal, nem
sempre o que é mais conveniente para o Estado corresponde ao melhor para a sociedade. A
concepção de que o que é bom para o Estado é, por consequência, bom para a sociedade não é
mais sustentável no direito contemporâneo. O conveniente nem sempre é justo.
O direito em comento é defendido por um prisma em que absolutamente todos têm
direito de ter sua voz ouvida. Isso significa que, ao se assegurar a liberdade de expressão,
todos estarão sujeitos a ouvir ideias que não agradarão, não concordarão e que poderão se
sentir, inclusive, ofendidos. Hipóteses comuns em casos envolvendo qualquer forma de
propagação dos “hate speach”.
Na Suprema Corte Americana, o chamado “hate speach”, “discurso de ódio” ou “direito
de ofender”, tem raízes no precedente Terminiello vs. Chicago, do final da década de 1940 5,
quando Frank Arthur Terminiello, um padre católico, havia ministrado discurso antissemita,
criticando diversos grupos raciais, na Arquidiocese de Chicago. Arthur Terminiello foi,
posteriormente, condenado e multado pelos seus comentários, decisão que foi mantida tanto
pela Corte de Apelação de Illinois, como pela Corte Suprema de Illinois.
5
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No entanto, a decisão foi modificada pela Suprema Corte que, por 5 votos a 4, entendeu
que o direito de liberdade de expressão é assegurado contra censuras ou punições, estando
acima de possíveis inconveniências ou irritações presentes na sociedade.
Retrocedendo-se um pouco mais, têm-se os primeiros julgamentos da Suprema Corte
acerca de seus limites. Iniciaram-se durante o período da Primeira Guerra Mundial,
vinculados a um contexto político de ideias socialistas, ou anarquistas, entre outros
posicionamentos vistos como impopulares pelo governo6 da época. Surgem, neste momento,
as primeiras análises da Suprema Corte acerca de seus possíveis limites. Inclusive, foi no caso
Schenck vs. Estados Unidos, onde o Ministro da Suprema Corte, Oliver Wendell Holmes,
estabeleceu um exemplo literal sobre estes limites, ao afirmar que o direito de liberdade de
expressão não protegeria um homem de falsamente gritar “fogo” dentro de um teatro lotado e
causar pânico7.

3 CONTEÚDO JURÍDICO DA LIBERDADE ARTÍSTICA À LUZ DOS
PRECEITOS JUDICIAIS NO DIREITO NORTE-AMERICANO
Nos Estados Unidos, o trabalho artístico se encontra presente em uma das mais
relevantes atividades econômicas do país: o “show business”. Sobre a importância da
indústria do entretenimento norte americano, Kathryn Harris (2005, p. 3) esclarece:
By itself, the movie business claims a surplus balance of trade with every foreign
country. Collectively, the U.S. “copyright” industries earn more international
revenues than automobiles, aircraft or agriculture. American even boast of exporting
democratic values – including cultural freedom and tolerance of diversity – with
news programming, music, and film entertainment.

Não representa grande surpresa a liberdade artística ser reconhecida como um direito
relevante, não apenas para os produtores das obras, mas para toda a sociedade americana. É
amplamente difundida a visão de que apenas em um ambiente realmente livre a arte poderá
ser expressa para o público, albergando a compreensão individual que toda pessoa deve ter
das instituições sociais e das condições vivenciadas.
Respeita-se a ideia de que, em sociedades realmente democráticas, a liberdade artística
deve ser garantida, apenas sendo legítimas as restrições que se manifestem de forma
excepcionalíssima, quando forem essenciais para a proteção de outros interesses de mesma
relevância, como a reputação de terceiro. Tal questão tem sido tema das maiores análise
impingidas pela Suprema Corte Americana8 nos últimos anos.
A liberdade artística, quando praticada de forma extrema, tende a trazer à tona o debate
acerca dos seus limites. Por exemplo, o novelista Salman Rushdie, conhecido pela sua
versatilidade intelectual, publicou, inclusive, obras nos mais variados gêneros: mitologia,
fantasia, religião e outros, em 1989, após a publicação de um de seus últimos trabalhos,
“Satanic Verses”, chegou a ser condenado à morte pelo antigo líder espiritual iraniano, o
Ayatollah Ruhollah Khomeini, quando entendeu que sua manifestação em relação ao
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islamismo era extremista e desrespeitosa.
Nesse sentido, frente às polêmicas oriundas da utilização plena desse direito, oportuna a
análise de algumas decisões proferidas pela Suprema Corte Norte-Americana que auxiliam na
compreensão quanto à delimitação de seus níveis de proteção.
Forma de protesto comum nos Estados Unidos, em eventos públicos, consiste na ação
de queimar a bandeira Norte-Americana. Ato este que, pela parcela mais conservadora da
sociedade, é visto como uma ofensa extremamente grave e intolerável. No entanto, ao se
debruçar sobre o tema, a Suprema Corte tem, reiteradamente, decidido pela legitimidade dessa
espécie de protesto, entendendo se encontrar albergada pelo manto da Primeira Emenda
Constitucional9.
Outra questão de natureza controversa e que tem experimentado constantes disputas
judiciais corresponde às manifestações realizadas por grupos feministas acerca da legalidade
da difusão de obras de natureza pornográfica. O argumento utilizado contra a divulgação de
tais obras se pautou nos efeitos nefastos que elas exerceram sobre a moral de uma sociedade
frente ao possível fomento de práticas sexuais consideradas “inaceitáveis”, buscando o
completo banimento de tais publicações.
Os precedentes judiciais da Suprema Corte também têm se direcionado rumo ao
reconhecimento da proteção destas obras, acobertadas pelo manto constitucional. David V.
Ward (1990, p.86) destaca que, frente à ausência de sucessos jurisdicionais de suas teorias,
grupos feministas suplementaram seus argumentos acerca do banimento de material
pornográfico, passando a incluir supostas violações aos direitos humanos, por atentar contra a
dignidade feminina ao degradar o papel da mulher na sociedade:
The recent feminist arguments have introduced new elements into the debate. In
addition to the traditional argument that pornography should be banned because it
causes harm (e.g., violence against women), we have the new claim that
pornography violates human rights because it is degrading to women. That is, the
deontological rights argument in favor of a free expression is now being challenged
by a opposing rights argument, rather than by the prima facie weaker
consequentialist objections to pornography.

Ao analisar esse novo posicionamento adotado por grupos feministas, David V. Ward
(1990, p. 87) esclarece que a tese possui similitudes com aquela já defendida pelo povo
islâmico no caso das publicações do “Satanic Verses”, ou seja, a alegação de que a publicação
da obra era abusiva, pois insultava o Islamismo, assim como a pornografia insulta a imagem
da mulher. Saneando a celeuma, o citado filósofo adota um posicionamento que capta o
espírito enraizado no constitucionalismo Norte Americano de máxima efetividade da
liberdade ao afirmar que “essa estratégia simplesmente ignora o ponto central, que é que nem
o gênero nem a religião tem o direito de não ser insultado ou degradado”.10
Nesse sentido, tem-se um constitucionalismo de superproteção dos direito de liberdade
de expressão, incluindo-se a artística. Mesmo em casos em que se reconhece o potencial
ofensivo e negativo de uma opinião, tende-se a assegurar seu direito de manifestação do
pensamento. Ao analisar a possibilidade da imposição de certa moralidade, de uma maioria
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sobre uma minoria, que condene opiniões divergentes, seja em assuntos de política, economia,
cultura, valores familiares, sexuais, ou outros derivados, Ronald Dworkin (2005, p. 305)
esclarece as duas principais correntes liberais norte americanas, demonstrando como ponto de
interseção a vinculação do liberalismo com a igualdade:
[…]. O liberalismo baseado na neutralidade considera fundamental a idéia de que o
governo não deve tomar partido em questões morais e apóia apenas as medidas
igualitárias que sejam, comprovadamente, resultado desse princípio. O liberalismo
baseado na igualdade considera fundamental que o governo trate seus cidadãos
como iguais e somente defende a neutralidade moral quando a igualdade a exige.

Portanto, salvo nos casos em que o discurso se dirige a pessoas específicas e possui,
exclusiva e unicamente, o intuito de difamá-las ou discriminá-las, deve-se entender que, de
uma forma geral, a sociedade não possui o direito de se sentir insultada por aquilo que vê, lê
ou escuta. Para aqueles que se encontram insatisfeitos, resta sempre a opção de mudar o canal,
o livro ou a estação e, quando não sentir que isso for suficiente, será assegurado o direito de
contradizer o discurso, conforme David V. Ward (1990, p.88) complementa: “A cura para os
discursos negativos, como comumente apontado, é o discurso positivo, não a proibição” 11.
Nesse diapasão, percebe-se que, desde a decisão do caso Schenck vs. Estados Unidos, a
Suprema Corte America tem continuado um processo de evolução em busca de outros
possíveis limites a serem observados, que corresponderiam a exceções para a Primeira
Emenda. Entre as decisões existentes, Henry Cohen (2009, p.1) destaca: pornografia infantil,
propagação de ideias que incitem a violação das leis, atos criminosos, etc.:
[…] the Court has decided that the First Amendment provide no protection to
obscenity, child pornography, or speech that constitutes “advocacy of the use of
force or of law violation … where such advocacy is directed to inciting or producing
imminent lawless action and is likely to incite or produce such action.”
The Court has also decided that the First Amendment provides less than full
protection to commercial speech, defamation (libel and slander), speech tha may be
harmful to children, speech broadcast on radio and television, and public employees’
speech.

Por derradeiro, pode-se concluir que o posicionamento contemporâneo da Suprema
Corte America, acerca da liberdade artística, tem sido aquele em que a Primeira Emenda não
cria uma proteção absoluta, irrestrita e intangível. A realidade é que, mesmo no
constitucionalismo americano, os direitos de liberdade de expressão podem ser restringidos no
seu conteúdo, em especial quando direcionado a um indivíduo específico, de natureza
difamatória, vexatória, ou que prejudique crianças e incapazes.

4 A MUDANÇA DE PARADIGMAS E A AMPLIAÇÃO DO CONTEÚDO
JURÍDICO DA LIBERDADE ARTÍSTICA
A Constituição não pode funcionar como excludente do conteúdo jurídico da liberdade
de manifestação artística. Esta não protege os “hiper-sensíveis” ou os “super-ingênuos”. Não
se pode confundir que “uma coisa é não gostar do que se viu, ouviu, leu, assistiu, e outra, bem
diferente, é a real ofensa oriunda da exteriorização da arte”. Afinal, em nosso Sistema Jurídico,
todo indivíduo é livre para manifestar sua opinião. Deve-se proteger o direito de liberdade
intelectual, por mais que haja discordância de algum quanto ao conteúdo do pensamento
externado. O direito de liberdade de expressão não pode ser tão frágil que sucumba sempre
que for impopular. Este deverá ser preservado, mesmo quando detentor de uma visão
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controversa, minoritária, ridícula ou até absolutamente equivocada.
Ninguém é detentor exclusivo de verdades absolutas e infalíveis, existindo
probabilidade de posicionamentos populares e dominantes, reconhecidos como tal, estarem
equivocados12. Para isso, basta recordar que até o início dos anos 1500, a Terra era plana; até
1887, o átomo correspondia a menor partícula da matéria; e; até de 2006; Plutão era
considerado um planeta.
A verdade é que uma sociedade evolui, principalmente, pela difusão e colisão de ideais,
pelo debate que apenas pode existir quando assegurado a todos os indivíduos o direito de
externá-las, não se devendo censurar nem mesmo aquelas que, a priori, pareçam ser absurdas
e inconcebíveis, visto que serão sempre consideradas assim quando se contrapuserem ao
pensamento dominante da maioria. Nesse sentido, David V. Ward (1990, p. 86):
Censorship, then, is undesirable according to Mill because, whether the ideas
censored are true or not, the consequences of suppression are bad. Censorship is
wrong because it makes it less likely that truth will be discovered, and it is wrong
because it has destructive consequences tor the intellectual character of those who
live under it.

A liberdade artística exerce papel que ultrapassa as dimensões da obra de arte. Traz
consigo elevada carga crítica, oponente, de controle ou fiscalização. Trata-se de relevante
instrumento de controle do Poder, que não pode ser exercido em Estados que enclausuram sua
sociedade com a imposição de amarras que impossibilitam o exercício de suas liberdades,
evitando a propagação de posicionamentos discordantes.
Afinal, sabe-se que uma das maiores virtudes da democracia corresponde ao processo
de formação do pensamento, através da manifestação de novas ideias, de contraposições,
preservando-se certo respeito, mesmo nas hipóteses de discordância absoluta das opiniões
apresentadas. O processo de formação de ideias, em Estados Democráticos, encontra-se
impossibilitado de se desenvolver plenamente quando em um ambiente dominado por
censuras e imposições estatais.
O direito de liberdade artística possui conteúdo aberto, que garante aos artistas um
modo de transitar entre o plano do domínio de suas ideias e o repasse destas à comunidade.
Trata-se de um princípio que contrapõe as diversas formas de censura, prévia ou posterior,
oriunda do Poder Executivo ou Judicial, sendo uma garantia do princípio democrático, em que
não se toleram abusos e se compreende a importância que a divergência de opiniões traz.
No Brasil, com o término da Ditadura Militar e o estabelecimento da democracia,
através da Constituição Federal de 1988, em que se expressaram, com maior efetividade, os
direitos fundamentais, a liberdade de expressão ganhou status de pilar do atual sistema
constitucional. Porém, não poderá nunca ser plenamente alcançada, se os cidadãos não
fizerem sua parte, ou seja, se não exercerem seu direito de se manifestarem com liberdade,
sem censura, sem medo, a democracia não será a mesma, será, apenas, uma mera ideologia,
jamais se concretizará. Conforme as linhas históricas apresentadas nesse estudo, a arte
corresponde a uma das relevantes formas de manifestação de ideias, pensamentos e ideologias,
pela sua própria natureza de liberdade.
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Nesse passo, Alexis de Tocqueville (2001, p. 215 e 216) afirma: “Um grande homem disse que a ignorância
estava nas duas extremidades da ciência. Talvez teria sido mais verdadeiro dizer que as convicções profundas só
se encontram nas duas extremidades e que no meio está a dúvida. O homem crê firmemente porque adota sem
aprofundar. Ele duvida quando as objeções se apresentam”.

RECONHECIMENTO DOS “SOBREPRINCÍPIOS”
A teoria dos limites imanentes, ou “teoria interna dos direitos constitucionais”, que deve
ser observada pelos valores positivados no Ordenamento Jurídico, é pautada no
reconhecimento da existência de “sobreprincípios”13, dos quais todos os demais são oriundos,
são por ele sobrepostos, e nele encontram seu limite. Não há dúvidas de que, para o Sistema
Jurídico Brasileiro, a dignidade da pessoa humana corresponde ao limite imanente a ser
observado por todos, devendo-se reconhecer a relevância do homem, que se encontra no
centro de qualquer interpretação jurídica.
Nesse diapasão, a teoria de sobreprincípios ou limites imanentes contribuiria, inclusive,
para minimizar a rotulação doutrinária de “conflito de princípios”. Tal rotulação deixaria de
existir em inúmeros casos concretos em que estivesse presente a dignidade da pessoa humana.
Isso ocorreria porque em tais hipóteses não haveria atrito entre princípios, tendo em vista a
existência de uma hierarquização principiológica que asseguraria sua posição de
superioridade, devendo ser o valor escolhido pelo intérprete para dirimir a controvérsia. São
nesse sentido as palavras de Miguel Reale (2009, p.77):
Na antinomia interna, ou em abstrato, tem-se a solução independentemente de se
aplicar a um determinado caso concreto, o que indica que não se chega, efetivamente,
a ter uma colisão, apenas admissível se se considerar se encontrarem os valores ou
princípios em situação de igualdade e o grau de cumprimento de um princípio
dependerá, então, das circunstâncias do caso concreto e dos princípios em confronto,
a ser resolvido pelo processo de ponderação [...].

O reconhecimento de uma hierarquização entre princípios, em que a dignidade humana
é vista como “intocável” e responsável por solucionar os conflitos existentes, merece maior
análise crítica acerca de seu conteúdo, porque, sempre que existem valores constitucionais em
polos antagônicos, o asseguramento de um necessita do amesquinhamento de outro, e o
conflito apenas poderá ser solucionado fazendo-se uma ponderação entre os conflitantes,
levando-se em consideração, entretanto, as particularidades do caso concreto.
Não se deve tolerar uma imposição abstrata de preponderância de um valor sobre o
outro, independentemente dos direitos fundamentais que se encontram em colisão, sob pena
de se estar negligenciando os demais valores “em jogo”.
A atribuição de um grau hierárquico entre princípios, que resulte em exceção ou
invalidade, sempre que qualquer princípio esteja frente a frente com o da dignidade da pessoa
humana, é contraditória para o processo dialético de sopesamento dos valores constitucionais,
visto que resultará em negligência de peso ou dimensão que os princípios constitucionais
podem assumir em cada caso concreto.
Afinal, não se pode, a pretexto da busca por uma máxima efetivação da dignidade
humana, omitir-se quanto à necessária análise das particularidades que se fazem presentes em
circunstâncias distintas. A citada teoria, ao invés de atuar como instrumento favorável ao
processo de interpretação do Direito, pode se transformar em grande obstáculo, excluindo as
construções interpretativas do caso em análise, incluindo uma proposta de solução automática
para o conflito, ideia, essa, contrária à noção de harmonização dos valores constitucionais.

CONCLUSÕES
Os Estados Constitucionais contemporâneos compreendem a relevância da liberdade
artística como pressuposto da democracia, reconhecendo-a como garantia da autonomia
individual, com conteúdo substancial amplo, podendo o artista, por meio das mais diferentes
13

Expressão consagrada no Constitucionalismo Brasileiro por Humberto Ávila.

formas de expressão da arte, manifestar-se acerca dos mais variados temas, de natureza
política, econômica, cultural, histórica, social, entre outros.
Todavia, não se deve cometer o equívoco de reduzir o direito de livre expressão artística
a um prisma exclusivamente individual, tendo em vista que seus reflexos, que apenas podem
ser vistos em Estados tolerantes, irradiam benefícios para toda a sociedade, contribuindo para
a efetivação do princípio democrático.
O direito de liberdade de manifestação artística não possui caráter absoluto, visto que a
maior das questões que envolve o direito de liberdade artística em sistemas constitucionais
evoluídos e democráticos corresponde às manifestações de forte teor radical ou controverso,
colocando tal direito em conflito com outros valores ou direitos fundamentais, ensejando
delicada questão em razão das possíveis limitações a serem impostas à liberdade de expressão
e à manutenção de seu núcleo essencial.
Não se deve menosprezar o fato de que a liberdade artística de que se usufrui hoje foi
resultado de grandes lutas travadas por esses profissionais ao longo da história, em especial de
grupos que tiveram este direito absolutamente suprimido.
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