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Proposta 12 - EXTRA 
 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao 
longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua 
portuguesa sobre o tema Os desafios da liberdade religiosa no mundo de hoje, 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 

 
 

Disponível em: http://gustavo-livrexpressao.blogspot.com.br/2012/03/e-se-fosse-maome.html 
 
TEXTO II 
  
“Artigo 19 
 
 Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito 
inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou 
crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em 
público ou em particular” 
 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Redigida pela ONU (Organização das Nações 
Unidas). In: http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/textos/integra.htm 

 
TEXTO III 
  

“Este Concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. 
Esta liberdade consiste no seguinte: todos os homens devem estar livres de coação, quer por 
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parte dos indivíduos, quer dos grupos sociais ou qualquer autoridade humana; e de tal modo que, 
em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de 
proceder segundo a mesma, em privado e em público, só ou associado com outros, dentro dos 
devidos limites. Declara, além disso, que o direito à liberdade religiosa se funda realmente na 
própria dignidade da pessoa humana, como a palavra revelada de Deus e a própria razão a dão a 
conhecer. Este direito da pessoa humana à liberdade religiosa na ordem jurídica da sociedade 
deve ser de tal modo reconhecido que se torne um direito civil. 

De harmonia com própria dignidade, todos os homens, que são pessoas dotadas de razão 
e de vontade livre e por isso mesmo com responsabilidade pessoal, são levados pela própria 
natureza e também moralmente a procurar a verdade, antes de mais a que diz respeito à religião. 
Têm também a obrigação de aderir à verdade conhecida e de ordenar toda a sua vida segundo as 
suas exigências. Ora, os homens não podem satisfazer a esta obrigação de modo conforme com 
a própria natureza, a não ser que gozem ao mesmo tempo de liberdade psicológica e imunidade 
de coação externa. O direito à liberdade religiosa não se funda, pois, na disposição subjetiva da 
pessoa, mas na sua própria natureza. Por esta razão, o direito a esta imunidade permanece ainda 
naqueles que não satisfazem à obrigação de buscar e aderir à verdade; e, desde que se guarde a 
justa ordem pública, o seu exercício não pode ser impedido”. 
 

Declaração Dignatatis Humanae sobre a Liberdade Religiosa. Redigida pelo Concílio 
Vaticano II (reunião universal dos bispos da Igreja Católica). In: 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_po.html 

  
TEXTO IV 
 

A menina Kayllane Campos, 11 anos, atingida na testa por uma pedra no último dia 14 ao 
sair de um culto do candomblé, participou neste domingo (21) de ato contra a intolerância 
religiosa, na Vila da Penha, bairro da zona norte da cidade. Ela disse ter ficado muito agradecida 
pelas diversas manifestações de solidariedade e pediu que seus agressores parem com atitudes 
preconceituosas. 

Acompanhada da mãe Karina Coelho e da avó Kátia Marinho, conhecida no candomblé 
como mãe Kátia de Lufan, a menina disse que não é ela quem precisa perdoar os agressores. 
“Quem tem que perdoar não sou eu, é o meu pai Oxalá.” A menina disse que, depois do episódio, 
tem mais certeza de sua religião.  

A família de Kayllane lançou um abaixo-assinado, no último dia 19, na plataforma 
Change.org, na internet, pela defesa da liberdade religiosa A menina espera chegar a um número 
suficiente de assinaturas para garantir a organização de uma campanha nacional sobre o tema. 

Diante da adesão de múltiplos credos à manifestação, a avó da menina, Kátia Marinho, 
disse que a agressão sofrida pela neta veio “provar que todos nós somos irmãos, cada um na sua 
fé". "Eu respeito a [religião] de todo mundo e exijo respeito à minha”, destacou. 
 

Disponível em: http://www.correiodoestado.com.br/brasilmundo/menina-atingida-por-pedra-pede-
fim-de-atitudes-preconceituosas/250162/ (adaptado) 

  


