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Diante dos avanços tecnológicos aos quais temos sido expostos nas últimas décadas, não só a produção 
de histórias em quadrinhos sofreu alterações como também sua recepção. Muitos estudos têm focado 
nas novas formas de produção de quadrinhos e seus novos suportes, no entanto, no que tange aos 
estudos culturais e de comunicação é preciso atentar para o fato de que nem sempre as teorias conse-
guem acompanhar todas essas mudanças. Teóricos como Manuel Castells (2013), Jesús Martin-Bar-
bero (2003) e Massimo di Felice (2013) são alguns dos estudiosos de comunicação que se dedicam a 
pesquisar os efeitos das novas formas de recepção cultural considerando a onipresença da mediação 
digital. Pensando no alcance que uma obra pode obter através das mídias sociais, este artigo busca ofe-
recer alguns pontos de vista sobre mediação digital, liberdade de expressão e responsabilidade a partir 
do atentado aos cartunistas do jornal francês Charlie Hebdo, em 2015. Por meio da revisão bibliográfica 
dos autores Eric Barendt (2009) e Ashuman A. Mondal (2014), ainda não publicados no Brasil, esses 
pontos de vista serão expandidos com as considerações acerca dos benefícios e consequências do apelo 
à liberdade de expressão como um direito inalienável previsto na Declaração Internacional de Direitos 
Humanos e na primeira emenda da constituição americana, duas das principais fontes sobre o tema no 
ocidente, no intuito de responder à seguinte pergunta: Quando se trata da cultura de massa, difundida 
amplamente através de meios de comunicação e redes sociais, será que os conceitos tão solidamente 
estabelecidos e que nos garantem nossa liberdade de expressão são capazes de justificar as consequên-
cias nocivas de muitas de nossas manifestações? 
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