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Ética aristotélica
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• ARISTÓTELES AFIRMA QUE A ÉTICA SE TRATA DE UM SABER PRÁTICO.
É PARTE DA POLÍTICA, UM “ESTUDO DO CARÁTER”.

• A ÉTICA ARISTOTÉLICA É TELEOLÓGICA, ISTO É, O VALOR MORAL DA
AÇÃO DERIVA DO FIM ALMEJADO  E QUAL O FIM ÚLTIMO DO
HOMEM? VIVER UMA VIDA CONTEMPLATIVA OU, EM OUTRAS
PALAVRAS, ATINGIR A FELICIDADE (EUDAIMONIA).

Conhecimento prático



• O INDIVÍDUO PRECISA DA PRÁTICA PARA SER ÉTICO  DEVE
BUSCAR A EXCELÊNCIA, POR MEIO DO APERFEIÇOAMENTO
PELO HÁBITO

• ASSIM, ATINGE A PRUDÊNCIA

OU EQUILÍBRIO

OU JUSTA MEDIDA

OU MEIO-TERMO
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A prática leva à perfeição



Longe dos extremos

PRAZER

EXCESSO LIBERTINAGEM

FALTA INSENSIBILIDADE

JUSTA MEDIDA TEMPERANÇA

HONRA

EXCESSOVULGARIDADE

FALTAVILEZA

JUSTA MEDIDA RESPEITO PRÓPRIO
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Ética kantiana
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Deontologia

• É CERTO QUE DESEJAMOS A FELICIDADE, A REALIZAÇÃO, MAS
NEM POR ISTO, AFIRMA KANT, A FELICIDADE É O BEM EM SI. A
BUSCA DA FELICIDADE É APENAS UM INSTINTO NATURAL QUE,
AO MODO DE TANTOS OUTROS INSTINTOS, NÃO TEM RELAÇÃO
COM A MORALIDADE. A MORALIDADE SE DEFINE PELO QUE
DEVEMOS FAZER, E NÃO, PELO QUE QUEREMOS FAZER.

• OU SEJA, DEVE-SE BUSCAR O BEM POR EXCELÊNCIA, ANTES DA
FELICIDADE OU QUALQUER OUTRA COISA.

• E O QUE É O BEM POR EXCELÊNCIA? A BOA VONTADE  É A
CAPACIDADE DE SEGUIR O DEVER, DE OBEDECER À LEI MORAL.
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Imperativo Categórico
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• “DEVO PROCEDER SEMPRE DE MANEIRA QUE EU POSSA QUERER
TAMBÉM QUE A MINHA MÁXIMA SE TORNE UMA LEI UNIVERSAL”.

• CUMPRIR O SEU DEVER SIGNIFICA AGIR SEMPRE DE MODO QUE
VOCÊ POSSA QUERER QUE A REGRA OU PRINCÍPIO QUE DIRIGE
SUA AÇÃO (SUA MÁXIMA) POSSA SER UNIVERSALIZÁVEL, OU
SEJA, POSSA SERVIR TAMBÉM DE REGRA A TODOS OS SERES
HUMANOS.

• AÇÃO POR DEVERO BEM É UM FIM EM SI MESMO

• AÇÃO ÉTICA.



Imperativo Hipotético
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• AÇÃO EM CONFORMIDADE COM DEVER O BEM É FEITO COM
VISTAS À(S) CONSEQUÊNCIA(S)

• AÇÃO ANTIÉTICA.



Ética utilitarista
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Princípio da Maior Felicidade
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• O UTILITARISMO CONSIDERA A FELICIDADE O MAIOR BEM QUE O
HOMEM DEVE BUSCAR EM SUAS AÇÕES. ASSIM, VIGORA O
PRINCÍPIO DA MAIOR FELICIDADE.

• ISSO QUE DIZER QUE A MELHOR AÇÃO É AQUELA QUE OCASIONA
MAIOR FELICIDADE AO INDIVÍDUO OU À COMUNIDADE. LOGO, O
CRITÉRIO PARA SE DEFINIR O QUE É CORRETO OU ERRADO ESTÁ
TOTALMENTE RELACIONADO COM O MAIOR GRAU DE FELICIDADE
PARA UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS.

• UM DOS (MUITOS) PROBLEMAS DO UTILITARISMO É QUE, POR
NÃO SE PREOCUPAR COM QUESTÕES RELATIVAS AO AGENTE, A
MORALIDADE PODE SER DEIXADA DE LADO.



Dilemas morais
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Dilemas morais
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História
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A redenção de Cam. 
Modesto Brocos, de 

1895



Idade Antiga
A pólis e a 
cidadania

Idade Média e 
Moderna

As monarquias e a 
sociedade 
estamental

Idade 
Contemporânea

A ideia de direito 
substitui a do 

privilégio



• são os direitos fundamentais à vida, à 
liberdade, à propriedade, à igualdade 
perante a lei.

Direitos 
Civis

• é o direito de votar e de ser votado. 
Direitos 
Políticos

• são os direitos: à educação, ao 
trabalho, ao salário justo, à saúde e à 
aposentadoria. São direitos que 
garantem a participação na riqueza 
coletiva.

Direitos 
Sociais



(Enem PPL 2014) Passada a festa da abolição, os ex-escravos
procuraram distanciar-se do passado de escravidão, negando-se a se
comportar como antigos cativos. Em diversos engenhos do Nordeste,
negaram-se a receber a ração diária e a trabalhar sem remuneração.
Quando decidiram ficar, isso não significou que concordassem em se
submeter às mesmas condições de trabalho do regime anterior.
FRAGA, W; ALBUQUERQUE, W. R. Uma história da cultura afro-brasileira. São Paulo: Moderna, 2009 (adaptado).

Segundo o texto, os primeiros anos após a abolição da escravidão no
Brasil tiveram como característica o(a)
a) caráter organizativo do movimento negro.
b) equiparação racial no mercado de trabalho.
c) busca pelo reconhecimento do exercício da cidadania.
d) estabelecimento do salário mínimo por projeto legislativo.
e) entusiasmo com a extinção das péssimas condições de trabalho.



(Enem 2013) Durante a realeza, e nos primeiros anos republicanos, as
leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência
de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça
conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram
eleger uma comissão de dez pessoas – os decênviros – para escrever as
leis. Dois deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação
de Sólon.

COULANGES, F. A cidade antiga. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
A superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita no texto,

esteve relacionada à
a) adoção do sufrágio universal masculino.
b) extensão da cidadania aos homens livres.
c) afirmação de instituições democráticas.
d) implantação de direitos sociais.
e) tripartição dos poderes políticos.



(Enem 2013) Tendo encarado a besta do passado olho no olho, tendo pedido
e recebido perdão e tendo feito correções, viremos agora a página – não para
esquecê-lo, mas para não deixá-lo aprisionar-nos para sempre. Avancemos
em direção a um futuro glorioso de uma nova sociedade sul-africana, em que
as pessoas valham não em razão de irrelevâncias biológicas ou de outros
estranhos atributos, mas porque são pessoas de valor infinito criadas à
imagem de Deus.

Desmond Tutu, no encerramento da Comissão da Verdade na África do Sul. Disponível em: http://td.camara.leg.br. Acesso em: 17
dez. 2012 (adaptado).

No texto, relaciona-se a consolidação da democracia na África do Sul à
superação de um legado
a) populista, que favorecia a cooptação de dissidentes políticos.
b) totalitarista, que bloqueava o diálogo com os movimentos sociais.
c) segregacionista, que impedia a universalização da cidadania.
d) estagnacionista, que disseminava a pauperização social.
e) fundamentalista, que engendrava conflitos religiosos.



(Enem 2009) Um aspecto importante derivado da natureza histórica da cidadania é que esta
se desenvolveu dentro do fenômeno, também histórico, a que se denomina Estado-nação.
Nessa perspectiva, a construção da cidadania na modernidade tem a ver com a relação das
pessoas com o Estado e com a nação.

CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil: o longo caminho. In: Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: 2004 (adaptado).

Considerando-se a reflexão acima, um exemplo relacionado a essa perspectiva de
construção da cidadania é encontrado
a) em D. Pedro I, que concedeu amplos direitos sociais aos trabalhadores, posteriormente
ampliados por Getúlio Vargas com a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
b) na Independência, que abriu caminho para a democracia e a liberdade, ampliando o
direito político de votar aos cidadãos brasileiros, inclusive às mulheres.
c) no fato de os direitos civis terem sido prejudicados pela Constituição de 1988, que
desprezou os grandes avanços que, nessa área, havia estabelecido a Constituição anterior.
d) no Código de Defesa do Consumidor, ao pretender reforçar uma tendência que se
anunciava na área dos direitos civis desde a primeira constituição republicana.
e) na Constituição de 1988, que, pela primeira vez na história do país, definiu o
racismo como crime inafiançável e imprescritível, alargando o alcance dos direitos
civis.



(Enem 2013) Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante
na condição de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci,
relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos
Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Não havia
nenhum político abertamente gay. Alguns homossexuais não assumidos
ocupavam posições de poder, mas a tendência era eles tornarem as coisas
ainda piores para seus semelhantes.

ROSS, A. “Na máquina do tempo”. Época, ed. 766, 28 jan. 2013.

A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição
necessária a
a) ampliação da noção de cidadania.
b) reformulação de concepções religiosas.
c) manutenção de ideologias conservadoras.
d) implantação de cotas nas listas partidárias.
e) alteração da composição étnica da população.



O cartum evidencia um desafio que o tema de inclusão social impõe
às democracias contemporâneas. Esse desafio exige a combinação
entre
a) participação política e formação profissional diferenciada.
b) exercício da cidadania e políticas de transferência de renda.
c) modernização das leis e ampliação do mercado de trabalho.
d) universalização de direitos e reconhecimento das diferenças.
e) crescimento econômico e flexibilização dos processos seletivos.



O lento progresso da cidadania no Brasil 

Que fatores condicionaram a lenta construção da cidadania no Brasil?

Legado colonial  

•Latifúndio

•Escravidão

•Patrimonialismo – concepção de que as funções públicas são de 
domínio privado

•Amplo poder privado dos potentados locais.  



Rupturas Institucionais   - Constituições

• Constituição 18241822 – Independência

• Constituição de 18911889 – Proclamação 
da República

• Constituição de 19341930 – Revolução de 
1930

• Constituição de 1937 - Polaca1937 – Estado Novo

• Constituição de 19461945 – Deposição de 
Vargas

• Constituição de 19671964 – Golpe Militar

• Constituição de 1988 – Carta Cidadã1985 -
Redemocratização



1824 1891 1934 1937 1946 1967 1988
Monarquia República

Outorgada Promulgada Promulgada Outorgada Promulgada Outorgada Promulgada

Centralismo 
Imperial Federalismo Federalismo

Hipertrofia 
do 

executivo
Federalismo

Hipertrofia 
do 

executivo
Federalismo

Padroado Estado Laico

4 poderes
Moderador 3 poderes 

Nacionalidade
Liberdade Nacionalidade

Sufrágio
censitário Sufrágio Universal

Homens 
25 anos 

com renda

Homens 
21 anos 

Homens 
Mulheres
18 anos

Voto 
secreto 

Não há 
direitos 
políticos 

Concessão de 
direitos 
sociais. 

Voto 
obrigatório

Eleições
indiretas 

presidente 
e 

governador

Eleições 
diretas

Ampliação
dos direitos 

civis e 
sociais. 

Analfabetos
têm direitos 

políticos 

Analfabetos não votam
Não têm direitos políticos

Analfabetos
têm direitos 

políticos 



Qual foi o maior limitador do 
desenvolvimento da Cidadania no 

Brasil ?



Do ponto de vista do progresso da cidadania, a 

única alteração que ocorreu entre 1822 a 1930  

foi a abolição da escravidão.

A abolição incorporou os ex-escravos  aos 
direitos civis.

Uma incorporação muito mais formal do que 
real. 



1874 1890



Os filhos dos escravos 
faziam pequenos 

trabalhos e serviam 
de montaria nos 
brinquedos dos 

sinhozinhos. 



A redenção de Cam. 
Modesto Brocos, de 

1895



A mão de obra no 
Brasil, até 1930, 

foi 
desterritorializada. 





Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, Ouro Preto



Geografia

36



37





Irlanda do Norte



Irlanda do Norte

Escócia



País de Gales

Irlanda do Norte

Escócia



Inglaterra

País de Gales

Irlanda do Norte

Escócia
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Ilha da Grã-Bretanha
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Ilha da Irlanda



45
República da Irlanda

Irlanda do Norte
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República da Irlanda
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Irlanda do Norte
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Irlanda do Norte
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Irlanda do Norte
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Irlanda do Norte
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Irlanda do Norte
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Irlanda do Norte



Irlanda do Norte
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Ilha da Grã-Bretanha
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Acordo de schengen
Brexit
Resultados
Fragmentação do reino unido
Fragmentação da União Europeia
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NOVO 
PLEBISCITO!
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