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PREÂMBULO

"Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional

Constituinte, para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,

fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e

internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob

a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do

Brasil".



CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988

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:

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.





HOLOCAUSTO





LIBERDADE DE EXPRESSÃO



CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios:

I - independência nacional;

II - prevalência dos direitos humanos;

III - autodeterminação dos povos;

IV - não-intervenção;

V - igualdade entre os Estados;

VI - defesa da paz;

VII - solução pacífica dos conflitos;

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;

X - concessão de asilo político.

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, 
social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade 
latino-americana de nações.



DIREITO DE MANIFESTAÇÕES

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais
abertos ao público, independentemente de autorização, desde que
não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo
local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

Relacionar com a atitude da polícia



MUTILAÇÃO 
FEMININA



MUTILAÇÃO FEMININA EM ALGUNS PAÍSES 
AFRICANOS



DITADURA



TORTURA



DEMOCRACIA

Democracia Indireta/Representativa

Cláusula Pétrea:

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais



DEMOCRACIA



CALE-SE



CENSURA X LIMITE DA LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO

"quando existe uma lei ou determinação estatal 

impedindo uma mídia, quando uma arte que tem 

que passar por um crivo prévio"



RACISMO



RACISMO



PRIMAVERA ÁRABE



É (SÓ) POR 20 CENTAVOS?



SERÁ?



ARGENTINA 



O PODER DA INTERNET

Alan Kurdi



DISCURSO DO ÓDIO



TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA: DEFENDE 
QUE TODOS DEVEM DEBATER AS REGRAS DE 
TODOS



QUESTÃO

1. (ENEM 2014) “Uma norma só deve pretender validez quando
todos os que possam ser concernidos por ela cheguem (ou possam
chegar), enquanto participantes de um discurso prático, a um
acordo quanto à validade dessa norma”.(Habermas, J.Consciência
moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
1989) Segundo Habermas, a validez de uma norma deve ser
estabelecida pelo:.



ALTERNATIVAS

a) Liberdade humana, que consagra a vontade

b) Razão comunicativa, que requer um consenso

c) Conhecimento filosófico, que expressa a verdade.

d) Técnica científica, que aumenta o poder do homem

e) Poder político, que se concentra no sistema partidário



IGUALDADE MATERIAL

Igualdade se refere a situações idênticas e equivalentes para todas as pessoas e
situações. Enquanto equidade se refere à capacidade de apreciar julgar com retidão,
imparcialidade e justiça.



FIM


