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Antes de falarmos sobre os princípios da  
democracia, precisamos entender alguns conceitos...

Foto: Murilo Siqueira



democracia , ética e 
cidadania



Não existe uma definição do conceito de democracia 
que seja aceita universalmente. Ao longo da história, 

diferentes pensadores a conceituaram de  
formas diversas. 

Democracia provém do grego: demo (povo) e 
kratos (poder).

Assim, democracia seria o regime político no qual  
o povo delegaria as funções de poder a seus  
representantes, mas todos participariam do  
processo decisório sobre aquilo que tivesse  
consequência na vida de toda a coletividade.

democracia



No entanto, para que isso seja realidade é  
fundamental que, entre outras coisas:

• os sistemas políticos contemplem todos os setores  
sociais e populacionais, como mulheres, pessoas negras, 

povos indígenas, LGBT, classe trabalhadora, juventude, etc; 

• que os sistemas eleitorais sejam confiáveis;  

• que existam mecanismos eficazes de participação social; 
que haja uma cultura política disseminada na sociedade; 

• que todos exerçam sua cidadania. 

É preciso ainda que a sociedade seja permeada por  
valores éticos.

democracia



democracia se gundo Betinho

“A democracia se constrói em torno 
de alguns princípios fundamentais, 

simples em seu enunciado,  
complexos e radicais em sua  

realização histórica: igualdade, 
liberdade, diversidade,  

solidariedade, participação.  
Separados eles se negam, juntos eles 

constroem o processo que leva  
à democracia.”

 “Cidadania e democracia se fundam 
em princípios éticos e, por isso, têm 

o infinito como seu limite.”



Mas como a ética 
se relaciona 

com a democracia?



Ao convivermos em sociedade, os conflitos de vontades,  
interesses, ideologias são  inevitáveis. 

Numa sociedade verdadeiramente democrática é fundamental 
que a solução desses conflitos tenha como base a ética.

Ética deriva do grego ethos (caráter, modo de ser de uma  
pessoa).

Ela se difere de moral, pois esta se fundamenta na obediência a 
normas, costumes ou mandamentos culturais, hierárquicos ou 

religiosos. É mutável.

Já a ética define como o homem deve comporta-se diante do 
meio social. É permanente.

Assim, ética é um conjunto de valores morais e princípios que 
norteiam a conduta humana na sociedade.

ética



ética se gundo Betinho
“Ética é um conjunto de princípios e 

valores que guiam e orientam as  
relações humanas. Esses princípios 

devem ter características  
universais, precisam ser válidos para 

todas as pessoas sempre.”

“A ética é uma espécie de  
cimento na construção da  

sociedade: se existe um sentimento 
ético profundo, a sociedade se  

mantém bem estruturada,  
organizada; e quando esse  

sentimento ético se rompe, ela  
começa a entrar numa crise  

autodestrutiva.”



É preciso um senso ético forte para buscarmos uma 
sociedade mais justa, para todos. Essa busca se dá 

pelo exercício da cidadania.

Vamos saber mais?



Cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade.  
Antigamente, cidadão era aquele que fazia parte da cidade 

(polis), tendo direitos e deveres por nela habitar.

Pelo conceito contemporâneo de cidadania, o cidadão não 
é apenas aquele que vota, mas aquela pessoa que tem 

meios para exercer o voto de forma consciente  
e participativa.

Portanto, cidadania é a condição de acesso aos direitos 
sociais (educação, saúde, segurança, previdência) e  

econômicos (salário justo, emprego) que permite que  
o cidadão possa desenvolver todas as suas  

potencialidades, incluindo a de participar de forma ativa, 
organizada e consciente, da construção da vida coletiva no 

Estado democrático. 

cidadania



cidadania se gundo Betinho
“Cidadania é a consciência de  

direitos democráticos, é a prática de 
quem está ajudando a construir os 
valores e as práticas democráticas.”

Quando o cidadão descobre que ele 
é o princípio do que existe e pode 

existir com sua participação,  
começa a surgir a democracia.

“Um cidadão com sentido ético  
forte e consciência de cidadania não 
abre mão do poder de participação.”



Agora que entendemos os principais conceitos 
relacionados à democracia e vimos o pensamento de 

Betinho sobre cada um deles...

Vamos falar dos 5 princípios da democracia  
segundo Betinho!



5 princípios da democracia
igualdade

diversidade
participação
solidariedade

liberdade



igualdade
Betinho dizia que a igualdade é o primeiro princípio da democracia. 

“Como este mundo é desigual! Os países são desiguais. Uns  
extremamente ricos, outros na indigência. Mas quem condena a 

igualdade? Este é o grande desafio do mundo moderno. Como fazer 
um mundo para toda a humanidade?”, questionava. 

“O princípio da igualdade questiona todas as relações  
existentes de forma permanente e em profundidade, e não existe 

uma relação social, econômica, política ou cultural que possa  
escapas dessa verificação. Todas as questões concretas de nossa  

sociedade têm como ponto de referência a realização (ou não) desse 
princípio, da reforma agrária até a luta pelos direitos humanos das 

menores minorias...”



• Como seria o Brasil se houvesse mais igualdade de diretos?
• Importância da igualdade no acesso à cidade (direito de ir e vir, 

acesso à cultura, ao lazer, etc)
• Diferentes aspectos relacionados à convivência com a igualdade:  

- igualdade social 
- igualdade de gênero 
- igualdade de direitos 

- igualdade racial 
- igualdade no trabalho 

- igualdade religiosa 
- igualdade no acesso à Justiça

ideias relacionadas a igualdade



diversidade
O segundo princípio da democracia, na visão de Betinho, é o da  

diversidade. “Nós queremos a igualdade, mas queremos também  

respeitar as diferenças. Igualdade e diferença podem vir juntas, porque 

toda a igualdade que elimina a diferença acaba com a igualdade.”

Betinho ressaltava que é preciso fazer distinção entre diferença e  

desigualdade. Segundo ele, “desigualdade deriva de um tipo de privação 

social, por exemplo, quando um é rico e o outro é pobre. Isso não  

significa que os dois sejam diferentes, mas que, diante da riqueza, um 

tem e o outro não tem. (...) A igualdade e a desigualdade são princípios 

éticos.(...) Um pessoa pode ser diferente da outra, e não ser desigual.”  

E exemplifica: “a nossa história escravocrata não fez do negro um  

diferente, mas um desigual, dominado pelo branco e excluído  

da sociedade.”



• Globalização e diversidade
• Diferentes aspectos relacionados à convivência com  

a diversidade: 
- diversidade de gênero 
- diversidade religiosa 
- diversidade cultural 
- diversidade étnica 

- diversidade e pessoa com deficiência

ideias relacionadas a diversidade



Participação, para Betinho, é o terceiro princípio da democracia.  
“Eu não quero receber de graça, nem como dádiva, nem a minha  

liberdade, nem a minha igualdade. Eu quero que isso seja construído 
com a minha participação.”

“Falamos aqui de participação em todos os níveis, sem exclusão  
prévia de nenhum grupo social, sem limitações que restrinjam o 
direito e o dever de cada pessoa tomar parte e se responsabilizar 

pelo que acontece no planeta. Em resumo, cada um de nós é  
responsável pelo que acontece nas questões locais, nacionais e  

internacionais. Somos cidadãos do mundo e, portanto,  
corresponsáveis por tudo o que ocorre. A única forma de  

transformar este direito em realidade é através da participação.”

par ticipaçao



• Iniciativas e mobilizações, recentes e antigas, nas quais a  
participação foi fundamental para atingir os resultados pretendidos
• Mecanismos existentes de participação popular na vida pública 

(características, potencialidades e limitações)
• Relação entre participação e democracia

• Exemplos recentes de conquistas sociais obtidas 
pela participação

• Diferentes aspectos relacionados com participação: 
- participação política 

- ativismo

ideias relacionadas a par ticipaçao



solidariedade
O quarto princípio, segundo Betinho, é o da soliedariedade. Ele afirmava que 

os princípios de uma verdadeira democracia “têm de ser permeados pelo 

sentimento e pela emoção de ser solidário. A solidariedade é a  

emoção mais forte que a humanidade pode viver e experimentar.  

Solidariedade significa a convicção de que não estamos isolados; 

é aceitar a relação.”

Ele advertia, no entanto, que é preciso distinguir assistencialismo de  

solidariedade. “Solidariedade é que nós fazemos com nossos amigos, até 

mesmo com nossos filhos, com os nossos vizinhos. Solidariedade é o que 

acontece numa nação quando ocorre uma catástrofe, um terremoto ou uma 

grande enchente, por exemplo. Ninguém questiona a distribuição de  

alimentos aos flagelados, ou chama esse ato de assistencialismo.” 



• Projetos, iniciativas sociais baseadas na solidariedade, a exemplo 
de mutirões, campanhas, trabalho voluntário, etc

• Relação entre solidariedade e democracia
• Sororidade (aliança/irmandade entre mulheres para  

fortalecimento da luta feminista)

ideias relacionadas a solidariedade



liberdade
O quinto princípio da democracia, na concepção de Betinho, é a liberdade. 

“Não quero que ninguém outorgue a minha liberdade. Quero conquistar 

a minha liberdade através da participação. Todo homem e toda mulher 

precisa ser livre. Quantos são hoje realmente os cidadãos e cidadãs livres 

neste mundo? Somos poucos.”

Ele também percebia a liberdade como “uma conquista diária, que  

vivenciamos momento a momento, na participação com os outros”. E dizia 

que deveríamos “pensar a liberdade, o que acontece em sua falta e o que 

se pode fazer com sua presença.”



• Limites entre a liberdade individual e a liberdade do outro
• Relação entre liberdade e cidadania

• O quê acontece quando não se tem libedade num país
• Diferentes aspectos relacionados à convivência com  

a liberdade: 
- liberdade de expressão 
- liberdade de imprensa 

- liberdade religiosa 
- liberdade de ir e vir 
- liberdade de gênero 

- liberdade de pensamento 
- liberdade político-ideológica

ideias relacionadas a liberdade



“...Uma economia que organizasse a produção para produzir de tudo 
para todos (igualdade e diversidade), fundada em todos os níveis, 
em todos os momentos na participação de todos os atores sociais, 
movida pelo compromisso real de incluir em seu processo todas as 

dimensões de todas as pessoas (solidariedade) e fundada no respeito 
concreto à liberdade de cada um”.

Betinho propoe que imaginemos...



Para saber mais sobre  
os 5 princípios da democracia acesse 

www.celebrarbetinho.org.br/os-principios-da-democracia 
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