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Resumo

O embate sobre liberdade de expressão e de informação deu-se, historicamente, em dois níveis: 

primeiro,  a liberdade de expressar a própria opinião sobre o que é do interesse privado e público; 

segundo, a liberdade de informação, ou seja, a liberdade de ser informado sobre o que ocorre na esfera 

dos poderes estatais. Para tratar deste problema, apresentamos a análise do princípio da utilidade de 

John Stuart Mill, baseado no seu livro Sobre a liberdade (OnLiberty), publicado em 1859. A liberdade 

de ter  acesso à  informação e  a  de poder expressar a  própria  opinião,  segundo Mill,  constituem-se 

direitos  que têm sua fundamentação no princípio da  utilidade.  Assim,  o  princípio  da utilidade,  no 

sentido geral, consiste em uma doutrina (e/ou moral) que aceita como fundamento ou regra o “princípio 

da maior felicidade, ou seja, quando uma ação gera felicidade está correta, quando gera infelicidade 

está incorreta”. O objetivo é verificar como Mill aplica esse princípio à comunicação, liberdade de 

imprensa, liberdade de informação, mídias, opinião pública e democracia. O método usado é a pesquisa 

bibliográfica e a interpretação interdisciplinar. Inclusive, o conceito de utilidade na liberdade de opinar 

exibe certas características: Utilidade e interesses: A democracia tem sentido se atende ao bem-estar 

comum. Tirania da opinião é a “tirania do maior número”, a qual seria uma tendência de parte da 

sociedade em impor as suas ideias, a fim de que não surja nenhuma opinião ou forma de conduta 

individual que não esteja em sintonia com suas metas. Utilidade e progressividade: A ética deve ser 

levada em consideração com relação à sua utilidade prática em favor do progresso humano. Utilidade, 

governo e  liberdade  de  imprensa:  Deve haver  critérios  de  liberdade  de  imprensa  baseados  na  sua 

utilidade,  não  podendo  o  governo  simplesmente  querer  censurar  a  imprensa.  Utilidade,  mentira  e 

verdade: É necessário que haja sempre uma discussão a respeito dos problemas para que o homem 
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busque as melhores decisões,  pois  do fato de “todos os homens menos um” ter  certa  opinião não 

significa que este esteja errado. Passos metodológicos para a opinião alcançar a verdade: Do conflito de 

opiniões emerge a verdade; o opinar verdadeiro passa pelo crivo da contestação; a convicção efetiva 

gera-se do debate de opiniões. Enfim, a liberdade de expressão e de opinião deve servir, então, para o 

bem-estar comum (princípio da utilidade), e quando esta liberdade de um não fere a de outros, deve ser 

assegurada por lei.
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