Diálogos
–
Liberdade
de
Expressão e Diversidade em um
Contexto Democrático
(Agência Patrícia Galvão) Poucas vezes na história do Brasil, o direito à
comunicação e à liberdade de expressão e a defesa de uma mídia mais plural
e diversa estiveram tão em pauta. No primeiro painel da série Diálogos,
especialistas discutiram mecanismos para garantia da diversidade e da
liberdade de expressão nos meios de comunicação, consideradas
pressupostos para uma comunicação efetivamente democrática no país.
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A série Diálogos sobre Liberdade de Expressão e Diversidades tem o objetivo de promover o
aprofundamento do debate sobre esses temas, a partir das perspectivas de gênero, raça/etnia e
orientação sexual, a fim de contribuir para uma concepção de direito à comunicação que inclua a
diversidade como princípio fundamental.
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