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I – DISCIPLINA  

Liberdade de Expressão (PPGD 410263) 

Trimestre: 3/2022 

Curso: Pós-Graduação em Direito (Mestrado) 

Professor: João dos Passos Martins Neto - jmartinsneto81@gmail.com 

Terças-feiras, das 17h às 20h. 

II – OBJETIVOS  

Expor, problematizar e discutir sobre o conteúdo da liberdade de expressão na 
perspectiva da filosofia e da jurisdição. 

Estimular e capacitar para a pesquisa e elaboração de trabalhos acadêmicos 
relativamente à liberdade de expressão.  

III – EMENTA  

A liberdade de expressão como ideal político e como direito positivo. O problema dos 
limites. A teoria dos atos da fala. A regra da neutralidade ideológica. A proibição da 
censura. As razões de proteção. A relação com os direitos alheios. Categorias protegidas 
e não protegidas. A liberdade de expressão na jurisprudência. 

IV – CONTEÚDO 

Unidade I - Apontamentos metodológicos 

Unidade II – Manifestações da existência 

Unidade III – A expressão do pensamento 

Unidade IV – As razões de proteção 

Unidade V – Restrições de tempo, lugar e meio 

Unidade VI – Categorias não protegidas 
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V - METODOLOGIA 

Aulas expositivas, notas de ensino, leitura de textos, análise de jurisprudência, 
seminários, debates, filmes e documentários. A disciplina será ministrada na 
modalidade de ensino presencial.  

VI – AVALIAÇÃO  

Cada aluno apresentará em sala de aula, no mínimo, um trabalho de estudo de caso ou 
texto. A avaliação será realizada tendo em vista a participação em sala de aula e o 
desempenho nas dinâmicas de trabalho. 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARENDT, Eric. Freedom of speech. 2ª ed. New York: Oxford University Press, 2007.  

LEWIS, Anthony. Freedom for the thought that we hate: a biography of the First 
Amendment. New York: Basic Books, 2007.  

MARTINS NETO, João dos Passos. Fundamentos da liberdade de expressão. 
Florianópolis: Insular, 2008. 

 

*O plano executivo de ensino, com o cronograma das aulas, as dinâmicas de trabalho, a bibliografia 
complementar e a distribuição das atividades, será apresentado em aula após a definição do número de 
alunos matriculados. 


