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Do Huckleberry Finn até ao Harry Potter, dos 
filtros para a Internet até ao v-chip, a censura 
exercida  em  nome  das  crianças  e  dos 
adolescentes  baseia-se  frequentemente  na 
suposição que eles devem ser protegidos da 
informação «indecente» que pode prejudicar 
o  seu  desenvolvimento  –  seja  na  arte,  na 
literatura,  ou  num  Sítio  Web.  Mas  de  que 
parte  esta  suposição  vem,  e  será  que  é 
verdadeira?

Em  Not  in  Front  of  the  Children,  Marjorie 
Heins  explora  a  história  fascinante  das  leis 
sobre  «indecência»  e  outras  restrições  que 
visam  proteger  a  juventude.  Desde  o 
argumento de Platão em favor duma censura 
rígida, passando pelas leis Vitorianas visando 
reprimir  os  pensamentos  libidinosos,  até  às 
batalhas contemporâneas sobre a educação 
sexual em escolas públicas e a violência nos 
media,  Heins  guia-nos  através  do  que  se 
tornou,  e  permanece,  um  terreno  minado 
ideologicamente.  Com exemplos fascinantes 
seleccionados de todo o mundo, sugere que 
o  argumento  do  «dano  para  os  menores» 
assenta em bases instáveis.

Há  uma  necessidade  urgente  de  debate 
informado,  desapaixonado,  sobre  o  conflito 
percebido entre os direitos dos jovens à livre 
expressão e o impulso generalizado para os 
proteger  de  expressão  considerada 
prejudicial.  Not  in  Front  of  the  Children irá 
estimular  esta  conversa  de  há  tanto 
necessária.

(extraído da sinopse da Editora 
para o livro)

Programa

            18h00 – Abertura

            Ana Paula Sequeiros 

             Linha Desigualdades, Cultura e Território

             ISFLUP

          

            18h30 – Apresentação da Comunicação

            Marjorie Heins

             Fundadora e Directora do 

Free Expression Policy Project - EUA; 

             Professora de Direito, Cultura e Censura

             19h30 – Debate

             20h00 – Encerramento

Marjorie Heins é fundadora e directora do Free 

Expression Policy Project. É a autora de Not in 

Front of the Children: "Indecency," Censorship,  

and  the  Innocence  of  Youth (2001,  2007), 

prémio  para  a  liberdade  intelectual  2002  da 

American Library Association. 

Entre 2004-07 foi membro do Brennan Center 

for  Justice da New York University School  of 

Law. 

Entre 1991-98 dirigiu o American Civil Liberties 

Union's Arts Censorship Project,  onde foi  co-

counsel em vários casos no SupremoTribunal. 

Recentemente  foi  responsável  pelo  curso 

Censorship,  Culture,  and  American  Law na 

University of California-San Diego. 

Marjorie  é  também  autora  de  Sex,  Sin,  and 

Blasphemy: A Guide to America's Censorship 

Wars (1993,  1998),  de  The  Progress  of  

Science  and  Useful  Arts":  Why  Copyright  

Today Threatens Intellectual Freedom (2003) e 

de  numerosos  capítulos  de  livros  e  artigos 

sobre a liberdade de expressão, os direitos de 

autor  e  o  melhoramento  dos  meios  de 

comunicação social. 

Graduou-se  pela  Harvard  Law  School  em 

1978.
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