
LIÇÃO 07    LIKES E DISLIKES

Para se falar em direitos e deveres do cidadão é necessário 

primeiramente entender o que é um cidadão.

Cidadão é um indivíduo pertencente a um Estado soberano 

onde usufrui de direitos fundamentais garantidos por leis e de-

sempenha deveres para o bem próprio e do coletivo.

Por pertencer a um Estado, o cidadão possui inúmeros di-

reitos garantidos por lei, por exemplo, no Brasil estas garantias 

estão concretizadas na Constituição Federal de 1988.

Vejamos algumas garantias fundamentais de um cidadão no 

Brasil segundo a Constituição:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos es-
trangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à proprie-
dade, nos termos seguintes”.

A Constituição trata esses direitos como invioláveis, isso sig-

nifica que de forma nenhuma devem ser descumpridos, onde o 

Estado é o garantidor de que estes direitos não serão violados.

No mesmo artigo, nos é garantido o direito à liberdade de 

consciência e de crença:

“VI – É inviolável a liberdade de consciência e de cren-
ça, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religio-
sos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias”.

A Constituição também garante nossos direitos sociais:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a ali-
mentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternida-
de e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição”.
Se o cidadão tem direitos e garantias fundamentais, conse-

quentemente terá deveres a cumprir diante do Estado.

Vejamos alguns deveres que os cidadão devem cumprir:

Obedecer as leis:

II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer al-
guma coisa senão em virtude de lei, (Art 5º, Constituição 
Federal)

Dever de votar:

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I - Obrigatórios para os maiores de dezoito anos, (Art 

14º, Constituição Federal)
Dever de pagar tributos:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios poderão instituir os seguintes tributos:

I - Impostos;
II - Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou 

pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou pos-
tos a sua disposição;

III - Contribuição de melhoria, decorrente de obras pú-
blicas. (Constituição Federal)

Cuidar do meio ambiente

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado, bem de uso comum do povo e es-
sencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preser-
vá- lo para as presentes e futuras gerações. (Constituição 
Federal)
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