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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para terça-feira (08 de Setembro de 2020) – 1 hora-aula. 

3º Bimestre 

Conteúdo: “Debate”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 08 de Setembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

3º Bimestre 

1. Ler a página 80 e 81 sobre “Oralidade e pronúncia”. 

2. Responder às páginas 82 e 83.  



3. Ler as páginas 83, 84 3 85 sobre “Debate”. 

4. Responder às páginas 86 e 87. 

Correção referente ao dia 03-09 

Pág. 77, 78 e 79 

Atividade 1: Segundo a  citação indireta de Kant,  poder contar nossos atos  para qualquer um é 

um  bom critério para saber  se eles são éticos, porque não teremos restrições em  contar aquilo 

que é moral,  que não ofende o próximo  ou invade seu espaço. 

Atividade 2: Porque,  quanto maior a democracia,  mais pessoas estão  inclusas na sociedade de  

maneira a garantir seus  direitos e, portanto, a  liberdade de expressão  tende a considerá-las  

também, respeitando seus espaços. Quando  a democracia é menor,  ou seja, os direitos são  

garantidos a poucos e uma parcela das pessoas  é excluída, a liberdade de  expressão tenderá a 

não considerar tais pessoas e a  excluí-las ainda mais, por  exemplo, por meio da ofensa. 

Atividade 3: É negativo  tratar a liberdade de  expressão como um direito  adquirido e possuído. 

Ao  tratar essa liberdade como  uma experiência ética, a  pessoa questiona-se se sua  expressão 

ofende alguém,  se inclui mais pessoas ou  se as exclui, desrespeitando  seus direitos de cidadã. 

Ao tratar a liberdade de  expressão como um direito  adquirido e possuído, a expressão pode 

ser  irresponsável, ofensiva e  restritiva, pois ela é vista  como inquestionável. 

Atividade 4: Não é  construtivo pensar que a  única oposição à liberdade  de expressão é a 

censura  e a restrição da palavra  porque há também a ética  de respeito ao espaço  alheio. 

Refletir sobre o que  é adequado ou não de se  dizer é um exercício de democracia, e não 

censura. 

Atividade 5: O humor  pode denunciar a restrição  da democracia por meio da  apresentação, 

de maneira  cômica, das situações de  desigualdade e preconceito.  Por outro lado, ele pode  

reforçar essa restrição  democrática por meio do uso dos preconceitos  já estabelecidos, sendo  

racista ou machista, por  exemplo. 

Atividade 6: Os grupos  desprivilegiados. 

Atividade 7: Não, a  liberdade de expressão  não deve permitir que tudo seja dito. Isso porque, 

antes  de tudo, deve-se pensar na questão ética; em não  excluir, ser agressivo ou  violento com 

o outro,  perpetuando padrões de exclusão, e não de  inclusão social. 

Atividade 8: Resposta  pessoal. O aluno pode  concordar que a liberdade  de expressão deve ser  

pensada enquanto um  exercício ético ou discordar.  O importante é que  justifique seu ponto 

de vista. 

Atividade 9: É importante  debater o tema de liberdade  de expressão para que os  limites e as 

possibilidades  da expressão sejam  discutidos. É importante  expor como a temática nos  afeta 

e ouvir como afeta aos  outros por meio do debate  de que é possível a busca  de 

posicionamentos menos  conflituosos entre as pessoas. 

Atividade 10: Resposta  pessoal. O aluno pode  defender que o humor deve  ter total liberdade 

ou que a liberdade de expressão  do humor deve respeitar  determinados limites. Espera-se que 

o aluno  consiga argumentar para  sustentar seu ponto de vista. 

 



 


