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Apresentação:  

 

 Na atualidade o tema Democracia tem sido destaque na 
mídia através de passeatas, com  participações coletivas 
em manifestações e também nas eleições. Na sala de 
aula percebo que a maioria dos alunos que irão votar 
pela primeira vez com 16 anos não tem o entendimento 
completo sobre esta  responsabilidade, e surgem muitas 
dúvidas relativas a como vivenciar a cidadania, como por 
exemplo: Porque votar em Presidente, governador, 
senador e deputado estadual, como escolher um 
governante e de que forma ele pode representar a 
população? 

O que se pretende com esse projeto é 
aproveitar da História como disciplina escolar para 
ampliar o conhecimento e a compreensão sobre o 
sentido da democracia e, consequentemente, cidadania. 
Pretende-se, desta forma, também destacar a 
importância da democracia em todos os âmbitos com 
destaque para a realidade escolar.   
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UNIDADE  DIDÁTICA 
   

ROTEIRO DO 1º ENCONTRO 

 
 
 
Disciplina/Área PDE: História 
 
IES: Universidade Estadual de Londrina 
 
NRE: Apucarana 

 
Colégio Estadual Marques de Caravelas – Ensino Fundamental,  Médio e 
Profissionalizante 
 
Profª: Lisete Von Mühlen Bolzon 
 
Orientadora: Profª. Drª. Edméia Ribeiro 
 
Ano de Aplicação: 2015 
 

TÍTULO: A importância do conhecimento histórico para a vivência 
da cidadania e da democracia. 
 

 
TEMA: 
 
Reflexões iniciais com grupos focais acerca do conhecimento que alunos e 
alunas possuem sobre pontos principais do projeto. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Partindo do princípio de que todos são sujeitos do processo 

educacional, é importante aproveitar a escola para oportunizar tempo e  espaço para 

o exercício da democracia e da cidadania, da participação e da autonomia. Através 

da  disciplina de História, é possível contribuir com a análise da prática cotidiana 

vivida pela comunidade e pelos fatos históricos que nos mostram ações 



democráticas, e se apropriar desse conhecimento significativo para que o aluno e 

aluna possa olhar de outra forma para sua  realidade e por sua vez participar de 

uma nova construção. Como afirma Paulo Freire, “o conhecimento não é neutro. Ele 

possui uma função social”.  (FREIRE, 1991, p.16). 

E como lembra Isabel Barca (2002, p.983) citando o “Currículo Nacional do Ensino 

Básico” (Abrantes, 2001) que integram os documentos oficiais de Portugal e as 

Metas e Aprendizagem em História, 

O saber se constrói a partir das experiências dentro e fora da escola: o 
meio familiar e os media fornecem aos alunos ideias mais usadas, mais ou 
menos fragmentadas, sobre a História. Compete à escola explorar estas 
ideias e ajudar o aluno a desenvolvê-las numa perspectiva de conhecimento 
histórico.(BARCA, 2002, p.983) 

 

OBJETIVOS 

 

Verificar  o conhecimento existente sobre  o sistema político brasileiro . 

Contribuir para o esclarecimento sobre Cidadania e Democracia. 

Identificar os pré conceitos existentes nos alunos e alunas sobre os termos 

propostos para o trabalho. 

Envolver todos os alunos e alunas do grupo no debate, desde a gravação, até 

a escrita no quadro. 

 

ESTRATÉGIAS 

 

 Apresentação do projeto: A importância do conhecimento histórico para a 

vivência da cidadania e da democracia.  

 Conversa informal com grupos de estudantes, referente ao assunto, dando 

oportunidade aos alunos e alunas de expressarem suas ideias prévias acerca 

de alguns termos como:  Democracia, Cidadania, Política, Eleição, Voto, 

Participação política. 

. 

ATIVIDADES 

 Debate e reflexões sobre o tema. 

 

 



RECURSOS 

Sala, quadro de giz, gravador.   

 

DURAÇÃO 

 2 horas aulas 
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legislativa-1/educacao-para-a-democracia-1/apresentacao/textos-

http://www.dicionariodoaurelio.com/
http://www2.camara.leg.br/responsabilidade-social/edulegislativa/educacao-legislativa-1/educacao-para-a-democracia-1/apresentacao/textos-1/Educacao%20para%20a%20Democracia%20-%20Maria%20Victoria%20Benevides.pdf
http://www2.camara.leg.br/responsabilidade-social/edulegislativa/educacao-legislativa-1/educacao-para-a-democracia-1/apresentacao/textos-1/Educacao%20para%20a%20Democracia%20-%20Maria%20Victoria%20Benevides.pdf
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GOMES, Cristiana, Democracia, disponível em: 

 http://www.infoescola.com/sociologia/democracia/   acesso em: 06/07/2014 
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ROTEIRO DO 2º ENCONTRO 

 
 
 
Disciplina/Área PDE: História 
 
IES: Universidade Estadual de Londrina 
 
NRE: Apucarana 
 
Colégio Estadual Marques de Caravelas – Ensino Fundamental,  Médio e 
Profissionalizante 
 
Profª: Lisete Von Mühlen Bolzon 
 
 
Orientadora: Profª. Drª. Edméia Ribeiro 
 
Ano de Aplicação: 2015 
 
TÍTULO: A importância do conhecimento histórico para a vivência 
da cidadania e da democracia  
  

 
 
TEMA: Um breve relato sobre a cidadania na história do Brasil.  
 
 

http://www.infoescola.com/sociologia/democracia/%20%20%20acesso


INTRODUÇÃO 
 

                         Após leitura da obra “Cidadania no Brasil” de Jose Murilo de 

Carvalho, 2004 pode-se entender que no início da colonização brasileira, os 

portugueses impuseram, neste território, sua  língua, cultura e religião. Deixaram o 

povo analfabeto, uma sociedade escravocrata, uma agricultura alicerçada em 

grandes fazendas baseadas na monocultura e no trabalho escravo. Legitimada em 

um Estado absolutista, até a época da Independência não havia uma ideia de Pátria 

nem de cidadão brasileiro. (CARVALHO, 2004, p.34) 

   Embora as ações de algumas pessoas tenham sido um grande passo 

para combater a desigualdade na disputa pelo poder, e permitir que a população no 

período Colonial tivesse acesso a uma nação democrática, percebe-se que não teve 

um êxito imediato. Foi necessário percorrer um grande caminho para que isso fosse 

possível e sobre esse caminho, levar um esclarecimento com base nas leituras 

históricas. Caminho que perpassa toda a estrutura de poder. 

 

OBJETIVOS 

 

Refletir sobre a vivência da cidadania no início da Colonização brasileira. 

Debater sobre a participação das mulheres e escravos na sociedade colonial. 

Reconhecer a importância da representatividade na sociedade. 

Relacionar a vivência da cidadania no período colonial e a atualidade e 

destacar sua evolução. 

 

ESTRATÉGIAS 

 

 Leitura de um texto de José Murilo de Carvalho:  Cidadania no Brasil. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. Pg. 15 e 16. 

 Explicar o processo histórico da colonização brasileira e o período imperial e 

a forma de governo vigente. 

 

 

 

 



ATIVIDADES 

 

 Promover um debate, com questionamentos sobre a forma de governo no 

período colonial e Imperial no Brasil. Identificar vivência da cidadania dentro 

desse período histórico, e fazer um paralelo com a atualidade. 

 

RECURSOS 

 

Sala, quadro e giz,  texto xerocado. 

 

DURAÇÃO 

 

2 horas aulas para explanação do conteúdo e questionamentos. 

 

REFERÊNCIAS 
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Ano de Aplicação: 2015 
 

TÍTULO: A importância do conhecimento histórico para a vivência 
da cidadania e da democracia  
  

 
 
TEMA:  De onde vem e para onde vai a democracia  
 

  
INTRODUÇÃO 
 
 

                      A Democracia surgiu na Grécia entre os séculos VII e VI a.C. (do grego 

demos, "povo", e kratos, "autoridade"). Um dos principais responsáveis pela 

instituição da democracia em Atenas foi Clístenes, que introduziu o regime 

democrático, cujo princípio básico dizia que “todos cidadãos tem o mesmo direito 

perante as leis” trata-se do princípio da isonomia. Porém a democracia ateniense era 

elitista, só uma minoria tinha direitos, era patriarcal porque excluía as mulheres e 

escravista porque eram os escravos que sustentavam a riqueza dos senhores. 

                    Eram realizadas reuniões em praça pública para tratar de vários 

assuntos e problemas -  a chamada Democracia Direta. Gomes comenta: 

 
Neste tipo de democracia, as decisões são tomadas em assembleias 
públicas. Com o crescimento das populações, as reuniões em praça pública 
ficaram impossíveis de acontecer, surgiu, então um novo tipo de 
Democracia, a Democracia Representativa, onde o povo se reúne e escolhe 
– por meio do voto - os representantes que irão tomar decisões em seu 
nome. Este é o processo mais comum de tomada de decisão nos governos 
democráticos, também chamado de mandato político. (GOMES, [s/d], [s/p])  
 

 
 

.  
 
 

OBJETIVOS 

 

Conhecer o surgimento da Democracia e o processo histórico do seu 

surgimento.  

Compreender a realidade vivenciada pelas populações gregas e europeias 

durante o surgimento e evolução da Democracia em seus mais variados 

campos. 

http://www.infoescola.com/historia/grecia-antiga/


Despertar o interesse dos alunos e alunas pela Democracia e participação 

política. 

 

 

ESTRATÉGIAS 

 

 Explicar processo histórico do surgimento da Democracia na Grécia e na 

Europa. Utilizar algumas imagens da Grécia (Imagens de domínio Público do 

Portal da  Secretaria da Educação do Paraná- Seed) 

 Vídeo:  documentário sobre o surgimento da democracia - youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=P3yVRkvP-  

 

ATIVIDADES 

 

 Após explicação e assistir o vídeo, promover um debate, com 

questionamentos sobre a Democracia e forma de governo na Grécia e na 

Europa e comparar com a atualidade. 

 Em duplas de alunos e alunas, encenar um telejornal para a turma de alunos 

da sala de aula, apresentando os itens que mais lhes chamaram atenção na 

aula expositiva e no documentário sobre o surgimento da Democracia e a 

Grécia.  

 

RECURSOS 

Imagens da Grécia (Imagens de domínio Público do Portal da  Secretaria da 

Educação do Paraná Seed). 

Quadro e giz  

TV Pen drive. 

Documentário:  https://www.youtube.com/watch?v=P3yVRkvP-w4 

 

DURAÇÃO 

  

1 hora aula para explanação do conteúdo e questionamentos. 



1 hora aula para apresentação encenação do telejornal. 

 

REFERÊNCIAS 
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Ano de Aplicação: 2015 
 
TÍTULO: A importância do conhecimento histórico para a vivência 
da cidadania e da democracia  

  
 
TEMA: “O nascimento de um Cidadão” -  “Governo dos homens ou Governo 
das Leis”  
 

  
INTRODUÇÃO  
 
                     Para Vieira o termo cidadania não é um conceito definitivo, mas um 

conceito histórico, que vem mudando durante o tempo e espaço - vale lembrar o 

direito do voto às mulheres que há alguns anos passados era considerado absurdo e 

hoje não há democracia ocidental que a mulher não participe da eleição. Também 

https://www.youtube.com/watch?v=P3yVRkvP-w4


lembramos que havia um período que o direito ao voto estava vinculado à 

propriedade de bens, a títulos ou funções. Nota-se uma evolução da cidadania nos 

países, porém, não de forma igualitária. A cidadania se consolida a partir dos 

processos de lutas que resultaram na Independência dos Estados Unidos da 

América do Norte e na Revolução francesa.  (VIEIRA, 2005, p.38)  

  

 

ATIVIDADE 

 

  Partindo do princípio de que a investigação histórica passou a 

considerar e utilizar variados métodos de interpretação que abrangem vários 

registros produzidos além do oral, vamos nesse trabalhos utilizar a produção escrita, 

sem intenção de glorificar personagens detentores do poder político, econômico ou 

cultural. Procuraremos ressaltar uma perspectiva crítica sobre a forma como esses 

personagens responderam às pressões de seu tempo.   

  Os textos que serão utilizados são: Conto “O nascimento de um 

cidadão”, de Moacyr Scliar, Do livro Cidadania e Democracia no Brasil, do autor 

Norberto Bobbio  6ª ed, 1986, p. 586 – “Governo dos homens ou governo das Leis” 

de Liszt Vieira do livro:  Cidadania e Globalização, p.151-171, 8ª Ed.Rio de Janeiro: 

Record, 2005. 

 

 

OBJETIVO 

 

Comparar problemáticas atuais com de outros momentos históricos. 

Levar o aluno a tomar posição diante de questões contemporâneas, utilizando 

interpretações históricas. 

Incentivar a oralidade. 

 

ESTRATÉGIAS 

 

 Primeiramente a professora fará alguns apontamentos, apresentação 

referente ao assunto e em seguida, leitura e discussão dos textos: Conto “O 



nascimento de um cidadão”, de Moacyr Scliar,  Do livro Cidadania e 

Democracia no Brasil, do autor Norberto Bobbio  6ª ed, 1986, p. 586 – 

“Governo dos homens ou governo das Leis” de Liszt Vieira do livro: 

 Cidadania e Globalização, p.151-171, 8ª Ed.Rio de Janeiro: Record, 2005. 

  Trabalho em grupos para leitura e discussão dos textos citados. 

 

ATIVIDADES 

 

 Formação de grupos para leitura e discussão dos textos citados. 

 Cada grupo irá narrar oralmente sua compreensão do texto. 

 Por meio de debate coletivo, destacar pontos dos textos que mais lhes 

chamam a atenção e que consideram relevantes, justificando cada item. 

 

RECURSOS 

 

Quadro e giz. 

Textos impressos. Conto  “O nascimento de um cidadão”, de Moacyr Scliar,  

Do livro Cidadania e Democracia no Brasil, do autor Norberto Bobbio  6ª ed, 

1986, p. 586 – “Governo dos homens ou governo das Leis” de Liszt Vieira do 

livro:  Cidadania e Globalização, p.151-171, 8ª Ed.Rio de Janeiro: Record, 

2005. 

  
 

DURAÇÃO 

  

1 hora aula para explicação sobre o tema da aula e o que será feito, e leitura 

dos textos. 

1 hora aula para retomar o conteúdo, separação dos grupos e elaboração do 

relatório. 

1 Hora aula para debate do tema.  
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TÍTULO: A importância do conhecimento histórico para a vivência 
da cidadania e da democracia  

 
 
 
TEMA: Ensinar Democracia na Escola, conhecer os três Poderes: Executivo, 
Legislativo e Judiciário 

  
 
INTRODUÇÃO 
 

  Segundo Benevides (1996) a Constituição Brasileira prevê um Plano 

Nacional de Educação a ser estabelecido por lei e, portanto, como um programa de 

toda a comunidade nacional, e não de um determinado governo.  



É, pois, objetivo de um extenso programa de transformação da sociedade. 
Assim foi e ainda é nos países que já têm, minimamente consolidados, 
direitos, liberdades e práticas de cidadania ativa, pois o processo 
democrático é dinâmico e supõe a possibilidade, sempre em aberto, de 
criação de novos direitos e novos espaços para sua reivindicação e seu 
exercício. (BENEVIDES, [s/d], [s/p]).   

   Rousseau, um clássico educador político afirma que: 
 

A pátria não subsiste sem liberdade, nem a liberdade sem a virtude, nem a 
virtude sem os cidadãos (...) Ora, formar cidadãos não é questão de dias, e 
para tê-los adultos é preciso educá-los desde crianças" (Sur L´économie 
politique). (BENEVIDES, [s/d], [s/p]).   

  
     

  Para Benevides (1996) a Educação para a Democracia na dimensão 

de formação de governantes significa, concretamente, a preparação para o 

julgamento político necessário à tomada de decisões. Trata-se de encarar 

problemas - dos mais variados tipos - e o critério para o julgamento será sempre o 

da justiça - decorrente dos valores da liberdade, da igualdade e da solidariedade. 

Trata-se de  uma formação para a discussão, para a argumentação, com o propósito 

da tolerância. Segundo Benevides nesta ordem de considerações, deve-se entender 

por valores republicanos, basicamente: (BENEVIDES, [s/d], [s/p] 

 

OBJETIVOS 

 

Conhecer  os 3 poderes representados em nossa cidade: Judiciário (Fórum), 

Legislativo (Câmara de vereadores) e executivo (Prefeitura). 

Entender o Funcionamento dos respectivos órgãos públicos. 

 

 

ESTRATÉGIAS 

 

 Pesquisa no Laboratório de informática e na Biblioteca sobre os três poderes: 

Judiciário, Legislativo e Executivo. 

 Formação de grupos para elaboração de perguntas com base na pesquisa 

realizada. 

 Visitar os 3 poderes representados em nossa cidade: Judiciário (Fórum), 

Legislativo (Câmara de vereadores) e executivo (Prefeitura). 



 

ATIVIDADES 

 

 Pesquisa no Laboratório de informática sobre os três poderes: Judiciário, 

Legislativo e Executivo. 

 Pesquisar outras literaturas na Biblioteca sobre o tema em questão. 

 Em grupos elaborar 2 perguntas para serem questionadas em cada visita. 

 Preparar um material visual, a critério de cada grupo de alunos e alunas, para            

 expor na escola, para os colegas e toda comunidade escolar, sobre a     

 vivência da democracia e cidadania na atualidade. 

 Trabalhar em grupo com elaboração de um texto sobre o conteúdo abordado 

e o conhecimento adquirido. 

 

RECURSOS 

 

Quadro e giz, Biblioteca, laboratório de informática. 

 Máquina fotográfica. Cartazes, Cartolinas, revistas para recorte e demais 

materiais necessários para as produções escolhidas pelos alunos e alunas. 

 

 

DURAÇÃO 

 

3 Aulas para pesquisas. 

1 Aula para formação dos grupos e das perguntas 

4 Aulas para visita a Câmara de Vereadores 

4 Aulas para visita a Prefeitura. 

4 Aulas para visita ao Fórum 

2 Aulas para elaboração do relatório. 

2 Aulas para apresentação do trabalho 



3 Aulas para preparar o material para exposição na escola 
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TÍTULO: A importância do conhecimento histórico para a vivência 
da cidadania e da democracia. 
 

 
 
 
TEMA: 
 
Concluir o trabalho desenvolvido: promover reflexões finais com grupos de 
alunos e alunas sobre o conhecimento que alunos e alunas adquiriram sobre 
pontos principais do projeto.  
 
 
INTRODUÇÃO 

 

“Nas narrativas produzidas pelos estudantes estão presentes as 
concepções históricas da comunidade à qual pertencem, seja na 
forma de adesão a essas ideias, seja, na sua crítica. Tais ideias 



históricas, além do caráter de pertencimento social e cultural, são 
conhecimentos que estão em processo de constante transformação.” 
(Diretrizes de História, 2008). 

 

  A sociedade reflete uma educação pública de qualidade ou não. Motivo 

este que vale a pena priorizar uma análise para averiguação se houve uma 

transformação no modo de pensar sobre os conceitos em questão e se estes 

melhoram a demanda da sociedade e se   despertam um maior  interesse político 

por parte dos alunos e alunas. 

  É sabido que se faz necessário uma grande intervenção de aulas que 

contextualizam democracia e cidadania na educação de ensino básico. 

Considerando os inúmeros desafios e envolvendo deforma participativa e 

cooperativa todos os atores da sociedade. Para legitimar qualquer diálogo e 

iniciativa no campo da educação, é necessário o envolvimento dos autênticos 

protagonistas da práxis educativa – nós os professores. 

 

 
 Isabel Barca (2002, p.983) cita o “Currículo Nacional do Ensino Básico” 

(Abrantes, 2001) que integram os documentos oficiais de Portugal e as Metas e 

Aprendizagem em História. 

   O saber se constrói a partir das experiências dentro e  fora da   
   escola: o meio familiar e os media fornecem aos alunos ideias mais  
   usadas, mais ou menos fragmentadas, sobre a História. Compete à  
   escola explorar estas ideias e ajudar o aluno a desenvolvê-las  numa  
   perspectiva de conhecimento histórico.(BARCA 2002, p.983) 

 

OBJETIVOS 

 

Verificar  o conhecimento adquirido sobre  o sistema político brasileiro . 

Identificar os novos conceitos  sobre Cidadania e Democracia. 

Analisar a evolução dos alunos sobre os temas. 

Envolver todos os alunos do grupo no debate, desde a gravação, até a escrita 

no quadro. 

Conscientizar-se sobre a importância de conhecer e entender para interagir, 

participar de forma consciente da democracia em nosso país. 

Vivência da cidadania. 

Relacionar o contexto histórico com a atualidade. 

 

 

 



ESTRATÉGIAS 

 

 Apresentação do resultado do trabalho com destaque para a importância do 

conhecimento histórico para a vivência da cidadania e da democracia.  

 Conversa informal com os alunos, referente ao assunto, dando oportunidade 

aos alunos e alunas de expressarem suas ideias e conhecimento pós 

pesquisas e visitas, sobre os termos:  Democracia, Cidadania, Política, 

Eleição, Voto, Participação política. 

. 

ATIVIDADES 

 

 Organizar com os alunos e alunas grupos e perguntas para preparar 

entrevistas  na escola e elaborar um vídeo sobre o tema. E posteriormente 

apresentar para a turma – o vídeo  deverá conter no máximo 8 minutos. 

 

RECURSOS 

 

Quadro e giz  

Celular para gravar as entrevistas. 

Tv Pen drive. 

 

DURAÇÃO 

 

2 horas aulas 
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