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A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Há limites para 
a liberdade de expressão?”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, 
organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
TEXTO I 
 

 
 

TEXTO II 

Expressão e democracia 
 
A liberdade de expressão, sobretudo sobre política e questões públicas é o suporte vital de qualquer democracia. Os 
governos democráticos não controlam o conteúdo da maior parte dos discursos escritos ou verbais. Assim, geralmente 
as democracias têm muitas vozes exprimindo ideias e opiniões diferentes e até contrárias. 

[site da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil] 
 
TEXTO III 

O papa se pronuncia 
 
Um dia depois da publicação da nova edição do jornal satírico francês "Charlie Hebdo", o papa Francisco afirmou que 
a liberdade de expressão tem limite e não se pode "provocar" nem "insultar" a fé das pessoas. (...) "Temos a obrigação 
de falar abertamente [sobre religião], temos esta liberdade. Mas sem ofender. Não se pode provocar, não se pode 
insultar a fé dos outros, não se pode tirar sarro dela", disse. 

[Folha de S. Paulo] 
 
TEXTO IV 

Liberdade de insultar 
O primeiro-ministro islamita-conservador turco, Ahmet Davutoglu, denunciou nesta quinta-feira (15/01/15) a publicação 
de uma nova charge do profeta Maomé na capa da revista satírica “Charlie Hebdo”, ao considerar que a liberdade de 
expressão não é "a liberdade de insultar"."A publicação da charge é uma grande provocação (...) liberdade de imprensa 
não significa liberdade de insultar", declarou Davutoglu à imprensa em Ancara antes de viajar a Bruxelas. "Não pode-
mos aceitar os insultos ao profeta Maomé”, insistiu. 

[Correio Braziliense] 
 
TEXTO V 

Liberdade com responsabilidade 
 
Podemos pôr em risco a segurança e a vida de outras pessoas em nome da liberdade de expressão e do livre pensar? 
A liberdade de opinião e o direito de expressá-la são uma conquista social, não apenas um direito individual para servir 
aos interesses e ao narcisismo de pessoas ou de grupos. Portanto o livre exercício do direito de opinar, criticar, cari-
caturar e denunciar exige reflexão, responsabilidade e ética. (...) Não podemos transformar a liberdade de expressão 
em um dogma, pois os dogmas são antidemocráticos e geram autoritarismo e posições extremistas.  

[Luiz Carlos Barreto, Folha de S. Paulo] 

http://www.embaixada-americana.org.br/democracia/speech.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/204240-papa-afirma-que-nao-se-deve-insultar-a-fe.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2015/01/15/interna_mundo,466444/liberdade-de-expressao-nao-e-liberdade-de-insultar-diz-turquia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/204701-nao-sou-charlie-nem-cherif-nem-said.shtml
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TEXTO VI 
 
O problema da liberdade da expressão é o "mas...", assim, com reticências. "Sou a favor da liberdade de expressão, 
mas..." E cada um tem o seu mas e as suas reticências. Se os mas e as reticências de todo mundo forem levados em 
conta, a liberdade de expressão simplesmente deixará de existir. 

[Carlos Lana, colaborador da Página 3 Pedagogia & Comunicação] 
 


