
Free2Choose 
Os limites da liberdade 

 

Free2Choose na Europa é um programa de 

debates desenvolvido pela Anne Frank House 

de Amsterdão em colaboração com parceiros 

em 11 países Europeus. Inclui uma série de 

interessantes filmes / clips nos quais são 

levantadas questões actuais de vários países. 

Essas questões mostram claramente que por 

vezes liberdades e direitos podem colidir uns 

com os outros ou com a necessidade de 

proteger a democracia. Os filmes desafiam os 

jovens a pensar criticamente e a tomar posição.  

 

Os clips de Free2Choose são sempre 

apresentados por 'Fred', uma figura animada. 

Cada filme / clip de Free2Choose começa com 

uma breve descrição de um dilema seguida de 

uma questão colocada por 'Fred'.  

 

Os dilemas em Free2Choose estão relacionados 

com direitos à liberdade, tais como a liberdade 

de expressão, liberdade de imprensa e 

liberdade de manifestação. Um exemplo de um 

dos dilemas em Free2Choose é se um grupo de 

neo-Nazis em Berlim deve ser autorizado a 

manifestar-se em frente de uma sinagoga. 

Naturalmente toda a gente concorda que em 

todo o lado os cidadãos devem ser sempre 

livres de exprimir a sua opinião. Mas não será 

excessivamente ofensivo se adversários da 

democracia reivindicarem o mesmo direito? E 

em locais como este? Ou esse é o preço que 

temos que pagar pelo privilégio de viver numa 

democracia?  

 

O objectivo de Free2Choose é estimular os 

jovens a pensar em como este dilema em 

particular está relacionado com situações 

comparáveis na nossa sociedade. Dilemas como 

este acontecem em todos os países. E as 

pessoas podem ter opiniões diferentes, todas 

elas bem fundamentadas.  

 

Free2Choose não tenta apresentar soluções 

definitivas para todos os dilemas que 

apresenta. Normalmente, políticos e juízes são 

quem afinal tem que decidir qual é o direito 

que tem mais peso nas várias situações. No 

entanto, é muito importante que tais decisões 

tenham o apoio da sociedade.Free2Choose é 

uma maneira de envolver activamente os 

cidadãos nestas importantes discussões sociais. 

 

Esta edição portuguesa apresenta ainda 2 clips 

extra realizados por alunos da Escola 

Secundária Artística Soares dos Reis (Porto). 

No ficheiro raiz do DVD encontra-se também o 

Manual do Educador (ficheiro pdf) que inclui 

algumas sugestões para a implementação da 

discussão com jovens. 

 

Duração do DVD: 25 minutos + 5 minutos (clips 

portugueses) 

 

 

 

 

 

 
A edição portuguesa é uma iniciativa do 

projecto: 

“Aprender Direitos Humanos: Passado e 

Presente” http://direitoshumanos.up.pt/ e 

conta com o apoio da Embaixada dos Países 

Baixos em Lisboa, Escola Superior de Educação 

de Paula Frassinetti, Universidade do Porto, 

Anne Frank House, Amnistia Internacional 

Portugal e Instituto Paulo Freire Portugal. 

 
Anne Frank House 

P.O. Box 730, 1000 AS Amsterdam  

The Netherlands  

E-mail: free2choose@annefrank.nl  

  

 

Contacto e encomendas em Portugal: 
direitoshumanos@esepf.pt    

Informações:  
http://direitoshumanos.up.pt/  

 

 


