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10) OBJETIVO –
Contribuir na formação de profissionais construtores ativos da sociedade, capazes de viver uma cidadania
consciente e crítica, partindo da reflexão e discussão dos valores e princípios éticos que orientam a vida social.
11) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Os Valores Éticos e o Direito à Educação : Reconhecimento da Educação como direito social básico do ser
humano que deve ser garantido pelo Estado.
Reflexão crítica sobre a realidade da educação no Brasil e nos outros países latino-americanos. Ações
concretas orientadoras à promoção de uma educação libertadora e democrática.
Os Valores Éticos e o Direito à Saúde : Construção do conceito amplo de saúde , considerando a relação do
ser humano consigo mesmo, com o outro e com o ambiente em que vive, valorizando a dignidade da pessoa e
os direitos humanos; o significado que o grupo atribui a saúde , confrontando-o com as condições de vida na
sociedade brasileira e latino-americana.
Os Valores Éticos e o Direito à Moradia : Reflexão sobre as desigualdades de moradia existentes no Brasil e
a questão dos “sem-terra” . Análise das circunstâncias em que se dão as desigualdades , que geram um alto
índice de famílias “sem-terra” e de habitações impróprias ao homem, para a maioria da população brasileira e
de toda a América Latina. Ações orientadoras para reverter o quadro dos “ sem-terra” e de falta de moradia
digna no Brasil.
Os Valores Éticos e o Direito à Alimentação : Reflexão sobre a realidade de pobreza e miséria no Brasil,
sobre as condições de vida dos que não têm acesso a uma cesta básica mínima mensal; Análise crítica da
desigualdade estrutural da sociedade brasileira e latino-americana que produz a realidade de probreza e
miséria; Análise do exercício de cidadania como promoção dos valores éticos, liberdade, igualdade,
participação e solidariedade e defesa de justiça social; Ações orientadoras para reverter o quadro de miséria
e fome do Brasil.
Os Valores Éticos e o Direito a um Meio Ambiente Saudável : Discussão das relações do ser humano com
meio em que vive; Reflexão sobre os atuais interesses dos países , grupos ecológicos e sociedade organizada,
respeito do problema ambiental. A importância da preservação ambiental , com base na realidade brasileira
na América Latina, visando a defesa da vida. Ações que contribuem individualmente e em grupo, para
mudança de mentalidade e da realidade, enfatizando a importância da Educação Ambiental.
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Os Valores Éticos e o Direito ao Trabalho : O trabalho como um direito social básico do ser humano.
Reflexão crítica sobre a realidade do trabalho no Brasil e nos outros países da América Latina, ressaltando as
condições insalubres e a exploração do trabalhador. A importância do trabalho como gerador de renda que
delimita as classes sociais, meio de sobrevivência e de promoção de justiça e dos direitos humanos. Ações
orientadoras para reverter o quadro de desemprego e as condições impróprias à dignidade do trabalhador no
Brasil.
Os Valores Éticos e o Direito à vida : Reflexão sobre o valor da vida, estruturador de todos os demais
direitos, como direito primordial e básico de todas as pessoas; Análise do exercício da cidadania como
promoção dos valores éticos, liberdade, igualdade, justiça , participação, solidariedade e defesa do direito à

vida; A visão crítica em relação às estruturas sociais que determinam as condições de vida das pessoas e
grupos sociais na sociedade brasileira, no contexto da problematização latino-americana. Ações concretas de
solidariedade que busquem promover o direito à vida.
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