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  MENSAGEM DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 
 
Caro(a) aprendiz, seja bem-vindo(a)!  
 
 

Caros (as)  

Gostaríamos de dar-lhes as boas vindas, por meio de nossos cursos 

podemos promover a formação técnica profissional de adolescentes da nossa 

cidade.  

Neste contexto estamos apresentando a você um material desenvolvido 

para que tenha sempre a mão as ferramentas de aprendizado e de consulta 

durante a sua rotina. 

 A disciplina apresenta-se como uma ferramenta cotidiana, tornando este 

material de grande importância para a atuação profissional nos diversos 

estabelecimentos. 

 Por isso nosso principal objetivo consiste em desenvolver e capacitar 

adolescentes para o mundo do trabalho e empreendedorismo, entendendo 

como sujeitos de direitos em desenvolvimento, dentro de um ambiente 

profissionalizante, pelo qual se possa executar as tarefas da vida profissional e 

pessoal com eficiência, eficácia e efetividade. 

 Esperamos que sua experiência de estudo seja a melhor possível para 

que consiga estudar e desenvolver as práticas necessárias para o 

melhoramento de sua carreira profissional. 

 

Bons estudos! 
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HISTÓRIA DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 

Em 1974, o Presidente da República João Figueiredo nomeou para 

assumir o município de Foz do Iguaçu o Coronel Clóvis Cunha Vianna, que 

permaneceu no cargo por dez anos consecutivos, acompanhado pela primeira-

dama, a senhora Léa Leoni Vianna, que, preocupada com as questões sociais 

que se despontavam, buscou conhecer a cidade e deparou-se com crianças 

engraxando sapatos e dormindo na rua. 

Com o propósito de realizar algo, acolheu oito meninos que viviam sem 

amparo à sede da Associação de Proteção a Maternidade e a Infância - APMI, 

e a partir destes, surge a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, inaugurada em 26 de 

julho de 1977. Para estabelecer a associação criou-se uma estrutura 

administrativa composta por 18 (dezoito) membros da sociedade civil, 

denominada como Conselho Deliberativo. 

Inicialmente o ideal baseava-se no escotismo, ou seja, os adolescentes, 

apenas meninos, recebiam disciplina rígida, usavam fardas, realizavam 

treinamentos em acampamentos e obedeciam às patentes e a hierarquia 

militar. Nessa época não se exigia uma idade mínima para ingressar na 

organização. Inúmeras crianças adentravam com dez anos, e o direito de 

escolha não era respeitado, sendo estes obrigados a frequentar a Guarda 

Mirim por determinação dos pais. Após um período de treinamento em ordem 

unida firmava-se um convênio entre a Guarda Mirim e os estabelecimentos, e 

os atendidos eram encaminhados para o trabalho sem nenhuma garantia 

trabalhista ou previdenciária. 

Em 2001, a organização assinou um Termo de Ajuste de Conduta - TAC 

com o Ministério Público do Trabalho - MPT e implantou o Programa de 

Aprendizagem, tendo como missão promover a formação técnico-profissional 

de adolescentes de ambos os sexos e de diferentes classes sociais, na faixa 

etária de 14 a 18 anos, para o desenvolvimento de atividades profissionais de 

aprendizagem de forma a lidar com diferentes situações do mundo do trabalho, 
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em conformidade com os artigos 62 a 69 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com a Lei nº 10.097/200 e artigo 227 da Constituição Federal. 

Pioneira na execução do Programa de Aprendizagem trabalhando na 

modalidade desde 2002, a Guarda Mirim já foi apresentada como caso de 

sucesso no Fórum de Aprendizagem do Paraná; no Fórum Interamericano de 

Filantropia Estratégica - FIFE, bem como serviu de exemplo inspirador à 

elaboração do Decreto 8.740 de 04 de maio de 2016 que criou a “Cota Social” 

com o projeto “Oficina de Música”; além disso: 

 Em 2017: recebeu o Selo SESI ODS em reconhecimento as suas 

práticas em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; foi case do 

livro “Aprendizagem Profissional e Direitos Humanos: o direito fundamental dos 

jovens à profissionalização” da Editora LTR; e ainda reformulou sua marca com 

o apoio voluntário da empresa Sitz por meio do Instituto GRPCOM; 

 Em 2018: foi eleita presidente do Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Paraná com mandato até 2019; e reconhecida 

pelo Instituto GRPCOM entre as melhores do Paraná em gestão estratégica, 

parcerias e relacionamento institucional, e avaliação e monitoramento de 

impacto, sendo que neste último ficou entre as três melhores do Estado; 

 Em 2019: convidada a fazer parte do “Informe Temático 

Aprendizagem Profissional: adolescência, identidade e trabalho” da Rede 

Marista de Solidariedade; reconhecida pelo jornal Gazeta do Povo pela matéria 

“Programa de aprendizagem profissional para jovens é exemplo de sucesso no 

Paraná”; e apresentada como case de sucesso durante o III Encontro de 

Magistrados da Infância e Juventude do Paraná. 

Durante sua existência a organização teve diversos projetos aprovados pelos 

fundos da criança e do adolescente em nível municipal e estadual, bem como 

em diversos editais de órgãos públicos como o Ministério da 

Cultura/FUNARTE, Ministério Público do Trabalho, Furnas Centrais Elétricas 

S.A. e Itaipu Binacional, e atendeu a aproximadamente 29 mil adolescentes em 

seus 43 anos. Entre seus formados existem empresários, gerentes de grandes 
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empresas, advogados, contadores, músicos, políticos, secretários, mestres, 

doutores, entre outros. Todas estas conquistas estão documentadas nos 

relatórios disponibilizados no portal de transparência da organização, 

disponível em: http://www.guardamirimfoz.org.br/transparencia/. 

PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO E VISÃO DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO 

IGUAÇU 
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                 UNIDADE I – OSPB – ORGANIZAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DO 

          BRASIL  

 

“OSPB. Esta matéria, como era mais denominada pelos alunos, por muitos anos no Brasil, 

proporcionou a muitos brasileiros a possibilidade de adquirir um pouco mais de consciência 

cívica, de senso de cidadania e de amor ao nosso país. Fez com que essa “brava gente 

brasileira” pudesse desenvolver seu senso crítico sobre os seus direitos e deveres, de uma 

nação que carecia de um sentimento nacionalista”. 

Carlos Delano Rebouças Pinheiro 

 
A Disciplina ORGANIZAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DO BRASIL - 

OSPB foi instituída, em caráter obrigatório, como disciplina, e como prática 

educativa junto com Educação Moral e Cívica, nas escolas de todos os graus e 

modalidades do sistema de ensino no País, por meio do Decreto-Lei nº 869 em 

12 de setembro de 1969 e revogado no então Governo do Presidente Itamar 

Franco. Com base na Lei 8.663, de 14 junho de 1993 (Brasil, 1993).  

 

 

1.1. DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO BRASILEIRO 
 

A nossa Constituição Federal definiu como direitos e garantias 

fundamentais: 

I. Direitos e deveres individuais e coletivos (Art. 5º); 

II. Direitos sociais (Art. 6 a 11); 

III. Nacionalidade (Art. 12 e 13); 

IV. Direitos políticos (Art. 14 a 16); e  

V. Partidos Políticos (Art. 17). 
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 Com base no Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à:  

 Vida; 

 Liberdade; 

 Igualdade; 

 Segurança; e 

 Propriedade. 

 

 Com base no Art. 6º. Na forma desta constituição são direitos sociais do 

povo brasileiro à: 

 Educação 

 Saúde 

 Trabalho 

 Moradia 

 Lazer 

 Segurança 

 Previdência social 

 Proteção à maternidade e à infância 

 Assistência aos desamparados 

 

A assistência social, política pública não contributiva, é dever do Estado 

e direito de todo cidadão que dela necessitar. Diante dessa afirmativa no  Art. 

203 está exposto quem tem direito à assistência social e será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem 

por objetivos: 

I. a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 

velhice; 

II. o amparo às crianças e adolescentes carentes;  

III. a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
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IV. a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária; 

V. a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 

de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 

dispuser a lei. – BPC- Benefício de Prestação Continuada. 

 

1.2. TODO CIDADÃO 
 

1.2.1. TEM DIREITO 

 

 Ir e vir em todo território nacional em tempo de Paz; 

 Direito de igualdade perante a Lei; 

 Direito de não ser torturado e de não receber tratamento desumano 

ou degradante; 

 Direito a sua intimidade, sua vida particular, sua honra, sua imagem, 

à inviolabilidade de seu domicílio, de sua correspondência, de suas 

comunicações telegráficas, de dados e telefônicas; 

 Direito de liberdade de expressão de atividade artística, intelectual, 

científica, literária, e de comunicação; 

 Direito de reunião e às liberdades políticas e religiosas; 

 Direito à Informação; 

 Direito de propriedade; 

 

1.2.2. TEM DEVERES: 

 

● Votar em escolher nossos governantes e nossos representantes nos 

poderes executivo e legislativo; 

● Cumprir a leis; 

● Respeitar os direitos sociais de outras pessoas; 
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● Prover o seu sustento com o seu trabalho; alimentar parentes próximos 

que sejam incapazes; 

● Educar e proteger nossos semelhantes, proteger a natureza; 

● Proteger o patrimônio comunitário;  

● Proteger o patrimônio público e social do país; colaborar com as 

autoridades. 

 

Figura 1: CIDADÃOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO SÓCIO POLÍTICO-ECONÔMICO DO BRASIL 
 

É o sistema político-econômico que orienta a organização de uma 

sociedade e seu espaço, estabelece as relações entre os indivíduos no 

processo de produção. Os dois sistemas são Capitalismo e Socialismo. 

O Capitalismo surgiu durante a Revolução Industrial. As características 

desse regime político-econômico são de economia de mercado em que o 

próprio determina a trajetória da circulação, dos preços e da produção.  
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1.3.1. O CAPITALISMO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

Esse sistema não tem sido capaz de assegurar uma convivência 

harmônica entre os seres humanos e a natureza. A difícil relação capital versus 

trabalho, a devastação da natureza, o aumento das desigualdades sociais e a 

perda de valores são pontos negativos do capitalismo. 

Segundo Chang (2013) apesar dos seus problemas e limitações, ele 

afirma que o capitalismo ainda seja o melhor sistema econômico já inventado 

pela humanidade, mas que o livre mercado tem colaborado para o capitalismo 

não ir tão bem como deveria. A história do capitalismo tem sido uma luta 

constante a respeito do limite de mercado. Várias coisas que estão fora do 

mercado hoje ocorreram por uma decisão política, e não por processo do 

mercado.  

 

1.3.2. O SISTEMA SOCIALISTA 

  

Em 1917, na Rússia, uma Revolução derrubou o Governo Monarquista, 

provocando a socialização dos meios de produção, isso significa que todas as 

empresas industriais ou rurais passam a ser administradas pelo Estado, tudo é 

dividido entre todos, favorecendo o surgimento de uma sociedade sem divisão 

de classes, a economia controlada pelo Estado é denominada de planificada.  

 

1.3.3. A QUEDA DO SOCIALISMO 

 

O socialismo real, caracterizado pelo excessivo controle do Estado não 

direciona corretamente os rumos do mercado e do processo de industrialização 

e comercialização, além de focalizar as atividades industriais na produção 

bélica, deixando de lado a produção de bens de consumo, isso deixou a URSS 

– União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sem competitividade. Em 1980, 

uma intensa crise econômica agravou a situação política e social dos 

soviéticos, enfim a defasagem tecnológica e enormes gastos militares foram 
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determinantes para o declínio do socialismo na URSS e em outras nações, 

atualmente apenas alguns países adotam o socialismo, como China, Vietnã, 

Coréia do Norte e Cuba. 

 

1.3.4. NOVA ORDEM MUNDIAL E O MUNDO MULTIPOLAR 

  

Depois do período bipolar que dividia o mundo em dois lados distintos, 

surge uma nova realidade no qual não mais duas nações são potências e dois 

regimes político-econômicos são aplicados, pois agora existe a hegemonia do 

capitalismo em nível global, o mundo multipolar corresponde aos países que 

lideram a direção do planeta, o primeiro é os EUA, maior potência econômica e 

militar, segunda potência é o Japão e a terceira são os países da Europa 

desenvolvida.  

 

1.4. COMO EXIGIR DO ESTADO OS DIREITOS 
 

Há várias formas e meios, o primeiro é identificar, entre as instituições 

públicas, quais delas têm a missão de fazer valer seus direitos. Feito isto, 

pede-se o apoio delas para que tomem as providências quanto ao cumprimento 

de seus direitos. 

Entre as instituições com essa missão ou a responsabilidade de receber 

reclamações e demandas da sociedade, em suas respectivas áreas de 

atuação, pode ser citado o Ministério Público, a Defensoria Pública, as 

Ouvidorias dos órgãos públicos, a Controladoria-Geral da União, os Tribunais 

de Contas, os Conselhos Tutelares, entre outros. 

É garantia constitucional do cidadão, diretamente ou por intermédio 

dessas instituições, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 
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Para isto, pode utilizar os mecanismos jurídicos, como a Lei nº 12.527 

de 18 de novembro de 2011, de Acesso à Informação, bem como outros 

remédios jurídicos para garantir probidade no exercício de funções públicas e o 

atendimento de seus direitos por órgãos e servidores públicos. 

Entre esses mecanismos, podemos citar o habeas data, utilizado para 

ter acesso a informações em bases de dados oficiais a seu respeito; o 

mandado de injunção, destinado ao cumprimento de direito não-regulamentado 

pelo governo ou pelo Congresso Nacional; e o habeas corpus, que garante 

proteção a quem sofre violência ou ameaça em sua liberdade de locomoção. 

Existe, ainda, a Ação Popular e a Ação Civil Pública para denunciar, por 

exemplo, ato lesivo ao patrimônio público ou promover representação ao 

Ministério Público e aos Tribunais de Contas, entre outros. 

A Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor em maio de 2012, é 

um novo instrumento que também permite ao cidadão exercer os seus direitos 

de acesso à informação, promover o controle social e igualmente pressionar o 

Estado para fazer cumprir as leis e assegurar os demais direitos individuais e 

coletivos. 

 

1.5. PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NA ELABORAÇÃO DAS LEIS 
 

Segundo a Câmara dos Deputados, a sociedade participa direta ou 

indiretamente, hoje no Brasil existem instrumentos de democracia direta que 

permitem a participação popular no processo legislativo. Além da iniciativa 

popular de lei, bem como do plebiscito e do referendo, previstos na 

Constituição, há outros institutos de participação direta. 

As comissões de legislação participativa, existentes no Congresso 

Nacional e em várias assembleias legislativas e câmaras municipais, são 

exemplos. 

Esses colegiados permitem à sociedade civil organizada, ou seja, 

sindicatos, associações, entidades do terceiro setor, órgãos de classe, exceto 
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partidos políticos, apresentarem sugestões legislativas a serem analisadas 

pelos parlamentares e que podem vir a se tornar lei. 

Além disso, o Congresso e outras casas legislativas possuem canais 

institucionais de participação, como a realização de audiências públicas e a 

possibilidade de apresentação de projeto de lei de iniciativa popular. Exemplos 

disso são as consultas públicas online e redes sociais e serviços de 

atendimento ao cidadão, para os quais é possível enviar sugestões, apresentar 

denúncias ou requerer providências acerca de determinado assunto em 

análise. É o caso do “e-democracia”, em que o cidadão pode opinar por meio 

da Internet nos debates e projetos que tramitam na Câmara dos Deputados. 

Tais modalidades de participação ainda são pouco exploradas. 

Entretanto, a difusão dessa cultura participativa é fundamental para aproximar 

ainda mais os legisladores dos anseios populares. 

 

1.5.1. PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

 A Câmara dos Deputados oferece várias ferramentas que promovem a 

participação popular nas ações do Legislativo. São elas entre outras: 

● Sugestão de uma proposta de lei; 

● Banco de ideias; 

● Sugestão legislativa; 

● Projeto de lei de iniciativa popular; 

● Voto nas enquetes; 

● Ajuda a escrever uma lei.  

 

1.6. PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NAS ELEIÇÕES 
 

É fundamental a participação do cidadão nas eleições, são eles que irão 

conduzir as instituições do Estado, com poderes para definir o que fazer e 

como fazer. Irão colocar em prática os monopólios do Estado. A definição das 
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prioridades será delegada a esses titulares de poder por meio do voto, que 

poderão ou não, dependendo dos eleitos e de seus compromissos, priorizar os 

direitos sociais, por exemplo. 

Portanto, não participar do processo político – como cidadão, eleitor, 

candidato ou fiscal da aplicação dos recursos públicos – é entregar a terceiros 

a responsabilidade de escolher quem irá representá-lo e também renunciar ao 

direito de influenciar nos destinos do País. 

Quando alguém não exerce o direito de cidadania na hora de escolher 

os governantes e os parlamentares está abrindo mão de participar do processo 

decisório do Estado, que possui o monopólio (o poder exclusivo) de legislar 

(fazer a lei), de punir (poder de polícia) e de tributar (cobrar impostos, taxas e 

contribuições de todos). 

Cumpre ressaltar que não existe solução dos problemas coletivos fora 

da política. É na política que as grandes questões são resolvidas, com ou sem 

a nossa participação. Participar, portanto, é fundamental, inclusive para que a 

decisão seja boa para todos. 

 

1.6.1. OBRIGATÓRIO DO VOTO 

 

Segundo o site da Justiça Eleitoral: o voto eleitoral é obrigatório para 

todos os cidadãos brasileiros maiores de 18 anos. 

Há, entretanto, três exceções. O voto é facultativo, ou seja, é opcional 

para:  

a) os eleitores com idade entre 16 a 18 anos;  

b) os analfabetos; e  

c) os maiores de setenta anos de idade. 

 

Isso significa que o cidadão com idade entre 18 a 70 anos é obrigado a 

votar, sob pena de multa e outras sanções. Trata-se de um dever cívico, que 

deve ser exercido com muita responsabilidade e, preferencialmente, como um 

direito de escolher seus representantes. Quanto mais pessoas votarem e 



 
 

Página |017  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 
 

quanto mais votos um candidato receber, maior será a legitimidade e a 

responsabilidade desse eleito para exercer a delegação que o povo lhe deu. 

Com a maturidade e a consciência eleitoral, espera-se que no futuro o 

voto seja facultativo em nosso País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2. VOTO CONSCIENTE 

 

Tribunal Superior Eleitoral - TSE, fique atento pelo voto consciente, é 

o voto livre, soberano e independente, que recai sobre um candidato que o 

eleitor considere capacitado técnica, ética, política e moralmente para 

representá-lo, tanto no Congresso (Câmara e Senado), como também nas 

Assembleias Legislativas e na Câmara de Vereadores – onde terão a missão 

de fazer leis, fiscalizar a aplicação do dinheiro dos impostos e formular políticas 

públicas – quanto no Poder Executivo (Presidência da República, Governos 

Estaduais e Prefeituras), administrando o orçamento em favor da população. 

Os candidatos devem merecer o apoio e o voto por seus 

compromissos de campanha e, no caso dos que já detêm mandato, por suas 

gestões, atitudes, comportamentos e votos no exercício das funções públicas. 

Assim, beleza física, uma boa conversa ou distribuição de favores, bens ou 

dinheiro não podem, nem devem orientar o voto consciente. 

 

 

Quando a gente cresce, ganha novas responsabilidades: 
assume um namoro, escolhe uma profissão, conquista um emprego. 

Agora, você também é responsável pelo futuro da sua cidade. 
Está no voto o poder de transformar o seu bairro, melhorar a sua comunidade, 

defender os interesses da sua galera. 
 

Fonte: https://www.justicaeleitoral.jus.br/jovem-eleitor/ 
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1.7.  ATIVIDADE PARA FIXAÇÃO 
 

1. Acessar os principais links de sites desta apostila para que os alunos 

tenham mais conhecimento das obrigações e direitos enquanto cidadãos 

brasileiros. 

2. Após assistir o vídeo (voto consciente) faça um debate com os alunos, 

afinal serão eles que irão eleger os próximos líderes de nosso país. 

3. Pedir aos alunos que elaborem em uma folha do caderno uma coluna 

com todos seus direitos e ao lado os seus deveres, depois faça uma 

analogia sobre o que eles acharam dos resultados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assista o vídeo para melhor entender o que significa voto  consciente. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8FRxfz4jJvE&list=PLljYw1P54c4wDaIcvpf3c
3A5bsR1gkrmM&index=2 
 
Obs. Esse vídeo é apenas uma orientação, uma vez que o mesmo foi feito com 

base em informação para eleições de 2020. 
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                 UNIDADE II – EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA 

  

  

 Em 12 de setembro de 1969, por meio do Decreto-Lei nº 869, foi 

instituída, em caráter obrigatório, como disciplina, e como prática educativa, a 

Educação Moral e Cívica, nas escolas de todos os graus e modalidades do 

sistema de ensino no País. No seu Art. 2º, A Educação Moral e Cívica, 

apoiando-se nas tradições nacionais tem a finalidade de: 

A. Defesa do princípio democrático, com base na preservação do espírito 

religioso, da dignidade da pessoa humana, do amor à liberdade com 

responsabilidade, sob a inspiração de Deus. 

B. Fortalecimento, dos valores espirituais éticos da nacionalidade; 

C. Fortalecimento da unidade nacional e do sentimento de solidariedade 

humana; 

D. Culto à pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições e o grande vulto 

da sua história; 

E. Aprimoramento do caráter, com apoio moral, dedicando-se à família e à 

comunidade; 

F. Ter compreensão dos direitos e dos deveres dos brasileiros, e 

conhecimento da organização (política e econômica do país); 

G. Preparar o cidadão para o exercício das atividades cívicas com base na 

moral, no patriotismo com foco no bem comum; 

H. Obediência à Lei acima de tudo, fiel ao trabalho e integrado na 

comunidade.   

 A Educação Moral e Cívica com base no Decreto-lei 869 de 12 de 

dezembro de 1969 foi revogado no então Governo do Presidente Itamar 

Franco. Com base na Lei 8.663, de 14 junho de 1993 (Brasil, 1993). 
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2.1. MORALIDADE E O CIVISMO 
 

2.1.1. MORALIDADE 

 

Durkheim (2008) aborda educação moral para o homem do nosso tempo 

e do nosso país, e ainda afirma que é em nossas escolas públicas que se 

forma a grande maioria de nossas crianças, e essas escolas são responsáveis 

por desenvolver nesses futuros cidadãos um caráter nacional.   

Para Bresolin (2016, pág. 20). Disciplinar, cultivar, civilizar e moralizar 

são esses os quatros verbos que resumem a trajetória do ser humano, e ele 

precisa de forma fiel percorrê-los: 

● Disciplinar: aprender obedecer às regras, normas e 

mandamentos externos e assim, ter condições de obedecer as 

próprias regras e leis; 

● Cultivar: ter ciência, ou seja, ser culto; 

● Civilizar: ter uma vivência com os seus de forma harmônica, com 

base na garantia fornecida pelo estado; 

● Moralizar: ela vai trazer a luz para que a entenda a vantagem do 

agir autônomo. 

     

2.1.2. CIVISMO 

 

 Segundo minidicionário da língua portuguesa, civismo é: devoção pelo 

interesse público, ou seja, patriotismo, onde o cidadão é visto como membro do 

Estado. 
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2.2. UNIDADE NACIONAL  
 

Uma nação ou um povo é a expressão de sua cultura de suas 

tradições e de seus costumes, e essa cultura será tanto mais homogênea e 

inteiriça quanto for mais simples e primitiva. A unidade de uma cultura primitiva 

é quase perfeita quanto mais for inconsciente. 

Nas culturas avançadas ou superiores, esse tipo de unidade só é 

conseguido em momentos de perigo e de guerra e sempre será provisória e 

passageira.  

A unidade nacional da cultura brasileira é formada pela dinâmica de 

cultura diversificada pelas regiões brasileiras e filiada à cultura extremamente 

diversificada do Ocidente, pelos traços europeus, transplantados, seguidos dos 

traços de outras influências indiretas ou mediatas, pela miscigenação de 

culturas de desenvolvimento ao longo dos anos em graus diversos e em 

variadas combinações nas várias regiões do país. 

É por isso que a educação atua no desenvolvimento da unidade 

nacional, faz-nos conscientes de nossa cultura viva e diversificada, 

promovendo a unidade pelas suas particularidades e diferenças gerando um 

processo dinâmico e consciente de harmonia e coesão. 

A unidade não promovida por instituições, mas sim pelo próprio 

pensamento e sensibilidade da Nação, expresso pelos seus costumes, artes e 

letras, por meio da população e seus pensares intelectuais. As leis garantem a 

unidade política do país e a unidade administrativa, asseguradas pela 

Constituição e pelo conjunto de leis federais e estaduais. 
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2.3. SÍMBOLOS NACIONAIS: BANDEIRA, BRASÃO, SELO E 
HINO 

 

Os Símbolos Nacionais - bandeira, brasão, selo e hino - 

implementados pela Lei n° 5.700, de 1º de setembro de 1971, representam a 

união do nosso país. 

Incluídos na Constituição, eles possuem um grande valor histórico e 

identificam a nação brasileira. Juntos, eles assinalam o sentimento de união da 

nação, bem como a soberania do país. 

Todos os países do mundo possuem símbolos nacionais. Eles são 

usados em eventos (cerimônias, eventos esportivos, etc.) e documentos 

oficiais. 

Vale lembrar que o Dia dos Símbolos Nacionais é comemorado no 

dia 18 de setembro. 

 

2.3.1. BANDEIRA NACIONAL 

 

A bandeira nacional foi instituída no dia 19 de novembro de 1889. 

Ela é composta de um retângulo verde, um losango amarelo sobreposto e um 

círculo azul com estrelas brancas, do qual está atravessada uma faixa branca 

com o lema nacional positivista: “Ordem e Progresso”. 

As cores da bandeira - o verde e o amarelo - são herdadas da 

bandeira imperial, e significam a Casa de Bragança (verde) e a de Habsburgo 

(amarelo). 

Além disso, as cores fazem referência às riquezas do nosso país: 

verde das matas e florestas, amarelo do ouro, azul do céu. 

As estrelas simbolizam as 27 unidades federativas do país (26 

estados e o Distrito Federal). 
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A disposição delas representa a constelação Cruzeiro do Sul, no dia 

15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, quando foi Proclamada a 

República do país. 

Todas as semanas, nas escolas públicas e particulares, a bandeira 

nacional deve ser hasteada, lei que entrou em vigor a partir de 2009. Lembre-

se que o Dia da Bandeira Nacional é comemorado em 19 de novembro. 

 

2.3.2. BRASÃO 

 

As Armas Nacionais, ou o Brasão da República, foi criado pelo 

engenheiro Artur Zauer no governo do Marechal Deodoro da Fonseca. É uma 

figura usada nos prédios públicos. 

Seu uso é obrigatório pelas Forças Armadas e os três poderes: 

Executivo, Legislativo e Judiciário. 

O Brasão é representado por um escudo redondo azul celeste, o 

qual está apoiado numa estrela de cinco pontas. No centro, tem a constelação 

Cruzeiro do Sul que está sobre uma espada. 

Em cima da espada está escrito “República Federativa do Brasil”, do 

lado esquerdo “15 de novembro”, e “de 1889”, à direita. 

Ao redor, está uma coroa formada de um ramo de café à direita e 

outro de fumo florido à esquerda. 

 

2.3.3.  SELO NACIONAL 

 

Criado no governo de Marechal Deodoro da Fonseca, o selo 

nacional é usado em documentos oficiais (cartas, diplomas, certificados, etc.) 

com o intuito de autenticar atos do governo. 

Ele é representado por uma esfera com as estrelas da bandeira que 

indicam as 27 unidades federativas do país. 
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Possui a inscrição "República Federativa do Brasil" e no meio uma 

faixa branca com o lema nacional: "Ordem e Progresso". 

 

2.3.4.  HINO NACIONAL 

 

Para comemorar a Independência do Brasil (1822), o hino nacional 

brasileiro foi composto por Joaquim Osório Duque Estrada (1870-1927) e 

Francisco Manuel da Silva (1795-1865). 

Ele é cantado em uníssono nas aberturas de eventos cívicos, 

patrióticos, culturais, esportivos, escolares e religiosos. 

Assim, além de hastear a bandeira, o hino nacional deve ser cantado 

pelo menos uma vez por semana nas escolas públicas e particulares de todo 

país. 

O dia do hino nacional é comemorado em 13 de abril. 

 

2.4. A IMPORTÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 
 

 A eficiência da máquina pública passa necessariamente pelo bom 

funcionamento das instituições que a compõem. Estas, por sua vez, 

compreendem as organizações estatais, que são redes sociais coesas 

responsáveis por canalizar objetivos específicos e tomar decisões que afetam o 

bem comum, ou seja, que tem a finalidade de atuar ativamente no processo de 

construção de um País, através de seus cidadãos. 

Isso se faz através de iniciativas referentes aos direitos e deveres de 

cada cidadão, como por exemplo: uma assistência policial a um senhor que 

sofreu um assalto; uma necessidade urgente de ambulâncias após um grande 

acidente; a fiscalização governamental de matas, protegidas por lei, 

vulneráveis à ação humana; ou ainda a sanção de uma lei que afete as 

relações de comércio entre Estados, dentre outras. Em suma, o ato de atribuir 

responsabilidades ao Estado sobre a gestão do “bem comum”, juntamente com 
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a aceitação dos cidadãos sobre o mesmo é chamado de “Contrato Social”, 

termo este criado por Thomas Hobbes (1588 – 1679) que sugere importância 

substancial ao funcionamento correto das instituições governamentais e, como 

consequência, um aprimoramento da Administração pública. 

As instituições de um país e sua capacidade de transformação da 

realidade vão qualificá-lo de acordo com sua efetividade. A elaboração e 

manutenção de instituições governamentais, juntamente com o bom 

funcionamento das mesmas, oferecem condições básicas para o alcance da 

organização e do desenvolvimento, substantivos muito almejados pelos 

Estados Nacionais, principalmente em um contexto cada vez mais global e 

competitivo. 
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                 UNIDADE III – ÉTICA  

  “De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra 

 de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos  

dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra,  

a ter vergonha de ser honesto.” 

Rui Barbosa 

3.1. CONCEITO DE ÉTICA 
 

 Segundo Antunes (2018) ouve-se a palavra ética de várias formas no 

cotidiano das pessoas, tais como: está faltando ética neste país, neste 

trabalho, aquela pessoa não agiu de forma ética… e a lista segue, a autora 

enfatiza que pode-se entender ética em seu uso popular, como sendo 

princípios de conduta que dá norte a ação de uma pessoa ou um grupo.   

  A ética pode ser conceituada como “o conjunto de regras de 

comportamento e formas de vida que busca permitir às pessoas a realização 

do valor fundamental da existência, o bem”. (Felizardo, 2012, p. 17).    

 

3.1.1. ORIGEM 

A palavra ética tem sua origem do grego ethos, que quer dizer costume, 

maneira habitual de agir. (Antunes, 2018, p. 13). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 No ambiente empresarial, diversas empresas enfrentam problemas de caráter 

ético que não se apresentam na sociedade em geral. Existem várias empresas que têm 

seus funcionários que trabalham fora de sua cidade e até países… e com isso podem 

juntar milhas e que no final de ano viajam com seus familiares com essas milhas. Alguns 

funcionários acham isso injusto, alegando que esses seus colegas são privilegiados com 

as milhas que na verdade deveriam ser sorteadas a todos os demais para que não haja 

benefícios extra em razão da sua função. Em contrapartida alguns defendem a ideia de 

ser justo, uma vez que passam tempo longe de seus lares, isso seria uma forma de 

recompensá-los.  (Antunes, 2018, p. 16).      
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3.2. A ÉTICA DA CONVENIÊNCIA 
 

3.2.1. ÉTICA E VERGONHA NA CARA!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Sergio Cortella – É impossível, numa conversa que envolve o tema da corrupção, deixar 

de atrelar a ele a questão do relativismo moral, da ética da conveniência – “se é bom para mim, 

tudo bem”. Gostaria de iniciar este nosso bate-papo lembrando um fato que ocorreu no final de 

2012, em Navarra, Espanha, e que tomou proporções consideráveis ao ser divulgado.  

Em uma corrida de cross-country, o queniano Abel Mutai, medalha de ouro nos três mil metros 

com obstáculos em Londres, estava a pouca distância da linha de chegada e, confuso com a 

sinalização, parou para posar para fotos pensando que já havia cumprido a prova. Logo atrás 

vinha outro corredor, o espanhol Iván Fernández Anay e o que fez ele? Começou a gritar para que 

o queniano ficasse atento, mas este não entendia que não havia ainda cruzado a linha de 

chegada. O espanhol, então, o empurrou em direção à vitória. 

Bom, afora o ato incrível de fair play, há uma coisa maravilhosa que aconteceu depois. Com a 

imprensa inteira ali presente, um jornalista, aproximando o microfone do corredor espanhol, 

perguntou: “Por que o senhor fez isso?”. O espanhol replicou: “Isso o quê?”. Ele não havia 

entendido a pergunta – e o meu sonho é que um dia possamos ter um tipo de vida comunitária em 

que a pergunta feita pelo jornalista não seja mesmo entendida –, pois não pensou que houvesse 

outra coisa a ser feita que não aquilo que ele fez. O jornalista insistiu: “Mas por que o senhor fez 

isso? Por que o senhor deixou o queniano ganhar?”. “Eu não o deixei ganhar. Ele ia ganhar”. O 

jornalista continuou: “Mas o senhor podia ter ganho! Estava na regra, ele não notou...”. “Mas qual 

seria o mérito da minha vitória, qual seria a honra do meu título se eu deixasse que ele 

perdesse?”. E continuou, então, dizendo a coisa mais bonita que eu li, envolvendo a questão da 

ética do cotidiano: “Se eu ganhasse desse jeito, o que ia falar para a minha mãe?”. Como mãe é 

matriz de vida, fonte de vida, ela é a última pessoa que se quer envergonhar. Porque a ética tem a 

ver com vergonha na cara, com decência, e, repito, a última pessoa que se quer envergonhar é a 

mãe. É curioso, mas até bandido pode ser prova disso. Por exemplo, já houve situações de 

assalto a banco com reféns em que o sujeito, mesmo com a polícia toda em volta fazendo o 

cerco, não se rende. Aí a polícia chama a mãe dele. Ela chega, com a bolsinha no braço, e diz: 

“Sai daí, menino!”. E ele sai.  (Fonte: CORTELLA, 2017, p. 9). 
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3.3. A DIFERENÇA ENTRE ÉTICA E MORAL  
 

 Ao fazer um paralelo da ética com a moral, ambas compartilham de 

conceitos bem próximos, ou seja, estão ligadas, onde suas origens vem da 

palavra costume. Mas mesmo assim, existe diferença: a ética determina os 

valores fundamentais do comportamento humano, já a moral, se refere a esses 

valores como sendo, regras ou mandamentos. (Felizardo, 2012, p. 18).  

A Moral é uma espécie de conjunto de hábitos e costumes de uma 

sociedade, segundo Antunes (2018) para encontrar o padrão moral em uma 

sociedade é através do julgamento normativo daquele ambiente. Trata-se dos 

valores latentes nas condutas que se esperam das pessoas envolvidas em 

uma sociedade. Através desse julgamento é possível identificar o 

comportamento desejado em um certo momento em determinado meio social.  

Com base nas afirmações de Antunes (2018) esse julgamento ocorre 

normalmente na infância, como segue exemplos: você só vai assistir esse filme 

essa semana, refrigerante apenas aos domingos de forma moderada, hoje 

você não vai comer doce, só vai sair de  intervalo após concluir a tarefa. Muito 

se ouve isso dos professores, dos pais, dos tutores e até líderes religiosos. 

Segundo a autora essas frases apesar de ter sentido de ordem, tem conotação 

com comportamento esperado. 

 

3.4. OS VALORES HUMANOS E A ÉTICA 
 

 Afirma Antunes (2018) quando se trata do que é errado ou certo, justo 

ou injusto, bom ou mau, nem sempre as pessoas que estão envolvidas no 

conflito vão ter o mesmo entendimento, e isso cria uma enorme dificuldade 

para definir quem está correto ou quem está errado! Ainda a autora afirma que 

cada um se estriba em seus próprios valores. Os valores são pessoais onde 

cada indivíduo tem o seu, podendo ser diferente de todo um grupo que ele 

pertence. Exemplo, um indivíduo de um mesmo povoado, pode achar que 
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precisa levar seus filhos na escola todos os dias, e outro pode entender que 

apenas pagando um transporte está fazendo a parte dele da melhor maneira.   

 Analisando desse prisma a autora enfatiza que, as pessoas não 

enxergam na maioria das vezes da mesma forma que ambos do que é certo ou 

errado, onde elas dão valores diferentes a situações e objetos, o valor dos 

objetos não está neles próprios mas sim, como enxergamos esse valor, os 

objetos tomam valores de acordo com quem atribui valor a ele. Se um grupo de 

pessoas que são veganos falar para um grupo de pessoas veganas que foram 

a uma churrascaria e ficaram um bom tempo se alimentando de carne, o grupo 

de veganos, vai discordar totalmente dessa ação, mas afinal quem está certo 

ou errado? Ninguém, por que cada um dá valor para ação ou situação de forma 

particular. Essa particularidade dos valores faz dele diferente da ética, onde a 

ética por sua vez norteia o indivíduo através de princípio, a definir o que é certo 

ou errado.       

 

3.5. A RELAÇÃO ENTRE ÉTICA E AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Segundo Felizardo (2012) a atual sociedade tem nos últimos anos 

priorizado mais ter bens e objetos para ser alguém importante na sociedade, do 

que valorizar a si mesmo e seus semelhantes pelo que realmente são. Alguns 

motivos que influenciam isso são o, individualismo, livre comércio, a produção 

em massa, a troca incrivelmente rápida de moda e tendência como celulares, 

calçados, roupas, jogos e etc. E o ato de comprarmos demais, e no final não 

usar todos os produtos que compramos, este é o ato de descartar a 

durabilidade das coisas.  

Para Felizardo (2012) estas ações desencadeiam inúmeros problemas 

que afetam a todos nós, já que somos uma sociedade, como por exemplo; 

depressão, baixa autoestima, complexo de inferioridade, consumismo extremo 

e etc.. 
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Segundo Felizardo (2012) e para que nenhum destes problemas ocorra 

é necessário ter total controle sobre nossos impulsos ao fazermos escolhas, a 

mesma escolha que faz parte de nossa ética pessoal e cultural e que também 

reflete na ética profissional. 

Ainda para Felizardo (2012) uma das características mais importantes 

na profissão, é a ética, seja para um bom funcionamento das atividades dentro 

da empresa, ou seja, as relações dos funcionários, desta forma cria um bom 

ambiente de trabalho, onde se pode trabalhar em equipe e poder ter o 

crescimento profissional de cada funcionário. Mesmo assim, atualmente ainda 

é procurado muitas maneiras e valores éticos de tornar o ambiente de trabalho 

da empresa harmonioso, e no fim as próprias empresas criam e auxiliam o 

crescimento profissional do seu funcionário. 

 De acordo com Felizardo (2012) a sociedade, tende a ter relações 

passíveis de modificação indo de acordo com sua vivência humana, seu 

momento histórico de sua nação ou povo, e seu paradigma social. No fim, o 

princípio de igualdade e liberdade andam praticamente juntos, por que quando 

se possui igualdade, também pode se ter a liberdade de ir e vir e viver 

igualmente dentro da sociedade. 

 Segundo Felizardo (2012) o estudo é algo essencial na vida da criança e 

adolescente, e mostra como valorizar as outras pessoas e ter uma mente 

aberta sobre diversos assuntos, também ensina a ter o devido respeito e 

interação da criança e adolescente criando assim adultos mais preparados 

para o futuro, adultos que vão ajudar a tornar nossa atual sociedade melhor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ética é questão de opinião? - Mario Sergio Cortella 

https://www.youtube.com/watch?v=IDJ2mwSZPNs 
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3.6. SUGESTÃO DE ATIVIDADE 
 

Com base no texto, ética e vergonha na cara do professor: Mario Sergio 

Cortella, coloque a sala em formato de círculo e faça um debate com os alunos 

sobre o acontecido entre o queniano Abel Mutai e o espanhol Iván Fernández 

Anay, enfatize a pergunta do jornalista com relação a atitude do espanhol Iván 

Fernández Anay.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais 

 lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim 

 evoluir a um novo nível." Disponível em: https://lelivros.love/. Acessado 

 em: 16/02/2020. 
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