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Lição 7

PONTOS DE APRENDIZAGEM

1. Você tem o direito de ter e expressar suas próprias opiniões.

2. Você não deve ser impedido de compartilhar informações com outros, 
incluindo pessoas de outros países.

3. Você tem o direito de descobrir coisas e compartilhar o que pensa com 
os outros.

Idade: 12 a 17 anos
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Nós temos  o direito de expressar nossas opiniões, ou seja, 
liberdade de expressão, porém devemos estar atentos e 
também respeitar o que as outras pessoas pensam. 

Veja  o que nos diz a Declaração Universal dos direitos humanos 
sobre esse assunto  no artigo 19.

Vamos refletir um pouco sobre o artigo 19.  Como a história de 
Malala se relaciona com o  que nos diz  esse Artigo? Escreva o 
seu entendimento.

Artigo 19
Todos têm o direito de 
manter e expressar suas 
próprias opiniões, e de 
procurar informações e 
ideias e compartilhar essas 
coisas com outras pessoas.



Atenção
Você tem o direito de manter 

e expressar suas próprias 
opiniões, pode também 

procurar informações, ter 
ideias, e compartilhar essas 
coisas com outras pessoas.
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Malala é uma jovem muito corajosa  e 
continua a  compartilhar suas ideias sobre  
Educação Feminina em vários países do 
mundo. Se pudesse  encontrá-la o que 
você falararia para ela?
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Veja o que pensam algumas pessoas reconhecidas mundialmente:

Faça de conta que você também é uma pessoa reconhecida  
mundialmente, o que diria sobre o direito à liberdade de 
expressão.

Eu não concordo com o que 
você DIZ, mas vou defender 

até a morte O SEU DIREITO DE 
DIZÊ-LO.

Voltaire -Filósofo e escritor francês
Quero plena liberdade de 

expressão da minha 
personalidade.

Mahatma Gandhi - Líder do 
movimento de independência 

indiano

Se não acreditarmos na 
liberdade de expressão 

daqueles que desprezamos 
não acreditaremos nela de 

maneira nenhuma.
Noam Chomsky - Autor americano Levanto minha voz, para que 

aqueles que não têm voz 
sejam ouvidos!

Malala Yousafzai - Ativista 
paquistanês para educação feminina
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Por exemplo, se você não gosta da 
comida de alguém ou das roupas que 
vestem ou da maneira como elas se 
parecem, não é necessário dizer nada 
que possa prejudicar seus sentimentos. 

Algumas pessoas fazem desenhos (caricaturas) ou cartazes 
como forma de expressar suas opiniões. Veja algumas imagens 
que trazem ideias sobre a liberdade de expressão.

Contudo...

Liberdade de expressão não significa
ser descuidado ao falar!
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Chegou a sua vez de expressar sua opinião através de um 
desenho.

Escolha um tema e faça um desenho que represente esse tema. 
Pode ser sobre qualquer situação, desafio ou alguma 
preocupação que tenha. 

Lembre-se que o tema escolhido não deve ser ofensivo ao 
direito das outras pessoas:

Agora escreva uma legenda para o seu desenho!
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A liberdade de expressão é ótima, mas como 
todos os nossos direitos  humanos, também inclui 

responsabilidade.

Portanto, evitem dizer coisas que:

Prejudiquem
outras

pessoas

Coloquem vida
das pessoas

em risco

Não sejam
verdadeiras
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