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PARTE 1:

O QUE É
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O QUE É

Conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de 
um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade; 

Campo da Filosofia que estuda o comportamento moral 
dos indivíduos na sociedade;
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A ética sempre deve ser analisada no seu devido 
contexto social, histórico e cultural. O que hoje é 
considerado moralmente aceitável para você, não 
necessariamente foi considerado assim no passado.

Exemplos de situações que, sob determinado contexto, 
foram consideradas moralmente aceitáveis ou 
toleráveis no passado:

 � A escravidão;

 � O trabalho infantil;

 � A exclusão da mulher na vida pública;

 � A tortura;
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Qual pessoa mais merece ganhar este bombom?

 � A mais bonita?

 � A mais rica?

 � A mais velha?

 � A mais inteligente?

 � A que mais se dedicar neste curso?

 � A que tem menos condições?

 � Devemos fazer um sorteio?

 � Ou nenhum dos critérios anteriores?



O QUE É
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PARTE 2:
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Nem sempre. De acordo com o Art. 6 da Constituição de 1824, eram 
cidadãos brasileiros: “os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam 
ingenuos, ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez 
que este não resida por serviço de sua Nação”. Os escravos, por 
sua vez, eram considerados como propriedades e não cidadãos.

Condição de pessoa que, como membro de um Estado-nação, se 
encontra amparada legalmente por direitos que lhe permitem 
participar da vida política.

O QUE É
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A CONSTITUIÇÃO DE 1988

A constituição de 1824, decretava limites de renda para eleitores 
e candidatos, sendo que os Eleitores de Província deviam ser 
homens livres, sem antecedentes criminais e com renda anual 
superior a 200 mil réis. Para candidatos a deputado, o valor subia 
para 400 mil réis, com a exigência de seguir a religião oficial; para 
senadores, o valor era de 800 mil réis. Formalmente, a grande 
maioria da população negra passou a votar somente após a 
abolição da escravidão. Já as mulheres passaram a votar somente 
a partir de 1932. Os analfabetos só puderam votar a partir de 1988.

Promulgada no dia 5 de outubro de 1988;

É a 7ª Constituição na História do Brasil;

Denominada Constituição Cidadã, pois:

Simboliza a consolidação da democracia brasileira perante os 21 
anos de ditadura militar (1964-1985);

Passou a garantir os seguintes direitos: eleições diretas para 
presidente; pluralismo político; fim da censura prévia aos 
meios de comunicação; defesa dos direitos humanos; voto dos 
analfabetos, etc.



COMO PODEMOS 
PARTICIPAR DA
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I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:



ÉTICA, CIDADANIA 
E POLÍTICA

PARTE 3:
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 I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

ÉTICA, 
CIDADANIA E 
POLÍTICA

PARÂMETROS ÉTICOS CONSTITUCIONAIS

Art. 3º Constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa 
do Brasil:
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Art. 14. A soberania popular será 
exercida pelo sufrágio universal e 
pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e, nos termos da 
lei, mediante: (...)

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:

A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 
CONDENA AS PRÁTICAS DE 
CORRUPÇÃO

A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 
CONDENA O RACISMO

§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral 
no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação 
com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:

O Brasil possui um Estado Laico. Ou seja, prega a desagregação 
da religião e seus valores sobre os atos governamentais.

Nela podemos encontrar os fundamentos para 
construirmos uma ética democrática!

A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 
CONDENA O RACISMO

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na 
forma da lei, a colaboração de interesse público;

CONHEÇA A NOSSA 
CONSTITUIÇÃO!
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Uma ética democrática é:

 � Atuar em prol da defesa e consolidação da democracia;

 � Respeitar as leis do Estado democrático de direito;

 � Defender os princípios da Carta Internacional dos Direitos 
Humanos;

 � Considerar legítima a pluralidade de opiniões;

 � Combater e denunciar as diversas formas de preconceito;

 � Não disseminar informações falsas nos debates políticos.

O QUE É UMA ÉTICA DEMOCRÁTICA E COMO 
EU POSSO TER UM COMPORTAMENTO MAIS 

ÉTICO NO MEU DIA A DIA?

Educação não transforma 
o mundo. educação 

muda pessoas. pessoas 
transformam o mundo.

Paulo Freire

COMO POSSO TER UM 
COMPORTAMENTO MAIS ÉTICO 
NO MEU DIA A DIA?
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