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                                                      IDENTIFICAÇÃO 

Colega professor, esta Unidade  Didática foi  desenvolvida em  03 módulos, os quais estão 
relacionados ao nosso conteúdo sobre a Grécia Antiga, sua cultura e sua forma de organização 
política. Nesse contexto busca-se inserir à vida do educando a importância da sua participação 
política, quer na rua onde reside, na escola ou até mesmo em âmbito municipal, como é o caso 
da participação dos alunos  na Câmara de Vereadores Mirins, como acontece no município de 
Prudentópolis. Também trago sugestões de atividades, filmes e sites que poderão ser utilizados 
pelos colegas caso considerem relevantes. 

Despertar o interesse do nosso aluno pela compreensão ou participação política nos dias 
atuais é muito importante porque a criança que inicia o ensino fundamental (séries finais) 
ainda não se dá conta do seu pertencimento à sociedade e sobre o verdadeiro significado e  valor 
da  palavra Democracia. Pretendo tratar sobre política de forma amena para levá-los a 
compreensão do verdadeiro significado da mesma, sendo que a visão mais comum que as 
crianças têm sobre o assunto é no que diz respeito a corrupção, portanto considero 
extremamente importante que a partir dos nossos estudos eles possam perceber que existe a 
maneira correta de se fazer política e que todos fazemos parte desse processo. 

  O tema escolhido para a realização desse trabalho, faz parte do cotidiano 
de todos os envolvidos com o projeto, a ponto de se estender às famílias dos 
educandos, à comunidade escolar e também às autoridades municipais os quais 
serão convidadas a participar em forma de debates e reuniões.      Algumas aulas 
serão ministradas na Câmara de Vereadores, o que já leva às crianças a um 
conhecimento e uma maior proximidade com a realidade do poder público da 
nossa cidade. Conhecer o ambiente e algumas autoridades considero ser um ato 
de motivação para a realização dos trabalhos propostos; participaremos também 
com as famílias e a comunidade escolar de uma reunião semanal da Câmara de 
Vereadores proporcionando assim um contato entre a comunidade e a realidade 
política municipal, visto que essas reuniões geralmente não têm a participação 
popular que deveriam ter. 

Dessa forma o trabalho procura contribuir para o desenvolvimento da 
conscientização política de nossas crianças e adolescentes, a fim dar  
continuidade nos anos seguintes  e assim, formar  cidadãos críticos,  
responsáveis e comprometidos com o bem estar de nossa sociedade. 

 
                                                                                               Carla Stiegler Pereira dos Santos 
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Platão, o filósofo grego, discípulo 

de Sócrates dizia: “Não há nada de 

errado com aqueles que não 

gostam de política. Simplesmente 

serão governados por aqueles que 

gostam”. 

 

 

 

 

Apesar de a política fazer parte da nossa vida diariamente, de estarmos 

constantemente envolvidos direta ou indiretamente com o assunto, este tema muitas 

vezes não é bem-vindo no cotidiano das famílias brasileiras, tanto nas rodas de 

conversa entre amigos, quanto nos assuntos relacionados a ela nas emissoras de 

rádio e televisão. O fato das discussões políticas gerarem polêmicas e a mesma ser 

vista periodicamente como sinônimo de corrupção e politicagem, leva muitas pessoas 

a manifestarem repulsa sobre  o assunto, e é justamente nesse ponto que devemos 

retomar nossos conhecimentos, através de leituras, debates, estudos, e 
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conscientização sobre o que é a política e de que forma fazemos parte dela, que 

estaremos preparados para sermos cidadãos responsáveis pelo desenvolvimento do 

nosso país. 

 

 

 

Mas enfim, é possível fazer com que as crianças e os adolescentes 

gostem deste assunto? De que forma podemos despertar o senso crítico 

e o interesse dos nossos educandos no que se refere a essência da 

política?     

     

                                                   

                                       

                                                          Imagem 01     

    

 Desta forma, a partir do estudo dos conceitos sobre política e democracia, o 

presente trabalho pretende despertar o interesse dos alunos pelo assunto, visando 

formar um cidadão crítico, consciente e reflexivo, o qual perceba que, apesar de ser 

ainda uma criança também faz parte da sociedade como um ser político, podendo 

participar da vida da comunidade de forma ativa e responsável. 
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   A partir dos objetivos que são esperados alcançar e com o intuito de 

desenvolver um trabalho que tenha fundamentos seguros, o presente material 

pedagógico foi embasado em algumas importantes obras históricas e filosóficas, 

incluindo também artigos, sites, constituições e legislações. 

 Segundo o dicionário Aurélio, política é “Ciência do governo dos povos. / 

Direção de um Estado e determinação das formas de sua organização. / Conjunto dos 

negócios de Estado, maneira de os conduzir. / Fig. Maneira hábil de agir; astúcia; 

civilidade.” No dicionário francês de Emile Littré, encontramos a seguinte definição 

para o termo política: “é o conjunto de normas seguidas por cada um, na sua família, 

nos seus negócios e na sua maneira geral de lidar com as outras pessoas”.        

Aristóteles diz que “o homem é por natureza um animal político” (FONTES, 

1998, p.5), ele observou que os humanos tinham uma tendência natural a formar 

unidades sociais, portanto devemos observar aqui, que desde quando nascemos 

estamos inseridos em uma comunidade onde a atividade política ocorre desde o 

ambiente familiar até as mais diversas atividades humanas.  

Esse universo fará sentido na vida das pessoas a partir do momento em que 

elas comecem a ter uma participação mais direta na vida de sua comunidade, como 

podemos observar: 

O aparecimento da polis constitui, na história do pensamento grego, um 
acontecimento decisivo. Certamente, no plano intelectual como no domínio 
das instituições, só no fim alcançará todas as suas consequências; a polis 
conhecerá etapas múltiplas e formas variadas. Entretanto, desde seu 
advento, que se pode situar entre os séculos VIII e VII, marca um começo, 
uma verdadeira invenção; por ela, a vida social e as relações entre os homens 
tomam uma forma nova, cuja originalidade será plenamente sentida pelos 
gregos. (VERNANT, 2003, p. 53) 
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 Foi na cidade-estado de Atenas, onde os políticos eram escolhidos por sorteio 

entre os “cidadãos” - minoria da população,  homens  livres acima  de 30 anos, cujos 

 pais eram atenienses; mulheres, escravos, crianças, jovens e estrangeiros eram 

excluídos -  que surge o sistema da democracia (palavra de origem grega:                                 

Demos        povo - Kratos        governo),  onde as decisões eram tomadas por uma 

assembleia democrática, quando pelo menos alguns cidadãos podiam participar de 

seu governo. Teve seu apogeu por volta do século V a. C.. 

 Com relação a participação das pessoas nessa atmosfera política, 

encontramos novamente as palavras de Aristóteles:  

Uns não dão nenhuma importância aos cargos políticos e consideram a vida 
de um homem livre muito superior à que se leva na confusão do governo; 
outros preferem a vida política, não acreditando que seja possível não fazer 
nada, nem portanto ser feliz quando não se faz nada, nem que se possa 
conceber a felicidade por inação. Uns e outros têm razão até certo ponto e se 
enganam sobre o resto. (FONTES, 1998, p.62) 

Podemos observar então que “o ato de fazer política é uma atividade que vai 

muito além do que se possa imaginar. A sua prática não está somente atrelada à 

militância partidária ou a cargos eletivos” ( KOSTESKI, 2006, p.8). A participação de 

todos fará da comunidade um lugar mais justo, melhorando as condições de vida 

daqueles que ali habitam, procurando fazer as transformações sociais necessárias 

para que haja um ambiente saudável a todos.  

No Brasil atualmente podemos participar do processo político, votando e 

elegendo nossos representantes a partir do momento em que temos a idade mínima 

para sermos eleitores (16 anos). Temos em nosso país três poderes que formam a 

estrutura da nossa Democracia, eles são poderes independentes e coerentes entre si:  

o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Faz-se necessário que haja esse 

conhecimento entre os nossos alunos, pois da sua formação política nascerão os 

próximos representantes do povo brasileiro. O que acontece infelizmente é que muitas 

crianças, por desconhecerem o real objetivo da política, não gostam e não se 

interessam pelo tema. Talvez isso decorra dos muitos acontecimentos desvirtuados 
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da história política desde o seu nascimento, como também do que a mídia nos 

transmite sobre os acontecimentos atuais. Platão já se mostrava insatisfeito com 

acontecimentos políticos a seu tempo: 

Pois bem! A mansidão das democracias para com certos condenados não é 
elegante? Não viste ainda num governo desta natureza homens feridos por 
uma sentença de morte ou de exílio continuarem na sua pátria e circularem 
em público? O condenado, como se ninguém se preocupasse com ele, nem 
o visse, passeia como um herói invisível. (CORVISIERI, 2004, p. 275). 

 Portanto, não nos admira a falta de interesse entre muitos brasileiros pela 

política expressa em nossos dias. Cabe a nós como educadores fazer com que nossos 

alunos compreendam o que é correto e despertem o gosto pela participação política 

no meio em que vivem.  

Rubem Alves em seu livro Ensinando Política à Crianças e Adultos, de uma 

maneira simples, lúdica e objetiva trata do assunto sobre a estrutura política de nosso 

país tornando a leitura agradável e prazerosa, através de estórias contadas por ele: 

Hans Crhistian Andersen foi um dinamarquês que gostava de contar estórias 
para grandes e pequenos. Todos conhecem a estória do Patinho Feio. 
Imagino que ele a inventou para consolar um menino feio, sem amigos, 
motivo de zombaria. Contou também a estória de uma menininha que, numa 
véspera de Natal, a neve caindo, tentava vender fósforos numa esquina da 
cidade. Ninguém parava. Ninguém comprava. Todos caminhavam 
apressados para suas casas onde uma lareira acesa, o vinho, a ceia e os 
presentes esperavam. Todos queriam celebrar o nascimento de Jesus. É uma 
estória triste. De manhã a menina estava morta na calçada, gelada pelo frio. 
É uma estória bem brasileira: não temos menininhas vendendo fósforo sob a 
neve que cai, mas temos muitas crianças, adolescentes e velhos vendendo 
balas de goma nos semáforos. Eu também gosto de inventar estórias. E tenho 
prazer especial em recontar estórias conhecidas, dando-lhes um fim 
diferente. (ALVES, 2009, p 38). 

 Este livro é um primor, tratando política e democracia com palavras acessíveis 

aos nossos educandos: 

É fácil entender. Imaginem uma coisa doida: um jogo de futebol em que não 
haja regras e nem haja um juiz que apite as faltas. Tudo é permitido. Tapas, 
murros, rasteiras, xingamentos, levar a bola com a mão, mudar de time no 
meio do jogo. Ao final de cada jogo o número de mortos e feridos é grande. 
Os amantes de futebol queriam continuar a jogar futebol, mas sem medo da 
violência. Eles se reuniram e disseram: “Não é possível continuar assim. 
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Vamos fazer regras para o futebol. E vamos ter, no campo, um homem que 
faça com que as regras sejam cumpridas.” E assim fizeram. E o futebol se 
transformou num jogo civilizado (às vezes...). Pois os homens daqueles 
tempos chegaram à mesma conclusão. Não valia a pena continuar a viver 
daquele jeito. Eles se reuniram numa grande assembleia e chegaram a um 
acordo: “Só há uma solução. É preciso que cada um deixe de fazer o que lhe 
dá na telha. Precisamos de leis. Mas, para ter leis, precisamos de um homem 
que faça as leis. E não só isso: um homem que tenha o poder para punir 
todos aqueles que quebram a lei. Os homens, assim, abriram mão das suas 
pequenas vontades individuais para poderem viver uns com os outros em 
paz. (ALVES, 2009, p. 18). 

 A forma como o texto é apresentado explica às crianças vários termos com 

definições acessíveis ao seu entendimento:  

Tão bonita, a ideia da democracia! Melhor não há. Os cidadãos, educados, 
conscientes das suas necessidades, no exercício da sua liberdade, sem 
compulsões, sem enganos, escolhem por meio do voto aqueles que serão os 
seus representantes. Na cidade, os vereadores, no estado, os deputados 
estaduais, no país, os deputados federais e os senadores. Nada mais 
transparente. Nada mais honesto. E os representantes do povo, dominados 
por um único ideal: trabalhar para o bem comum. No ato de se aceitarem 
como representantes do povo eles deixam de lado a sua vontade, os seus 
interesses privados, particulares. Tornaram-se depositários da vontade do 
povo. Quando pensam e agem não pensam e agem de acordo com os seus 
interesses. Apenas uma pergunta informa o seu pensar e o seu agir: “É do 
interesse do povo? (ALVES, 2009, p.28). 
 

 Dessa forma, a partir do momento em que a criança tome conhecimento do que 

é a verdadeira política, no sentido puro e honesto do termo a qual cabe o seu 

verdadeiro valor, ao educador cabe a conscientização sobre a importância da 

participação, inclusive das crianças, no meio social em que estão inseridas, levando 

ao conhecimento das mesmas o verdadeiro papel de cada representante político da 

comunidade. Sobre essa questão, podemos remeter à Alegoria da Caverna de Platão 

descrita em seu livro “A República”. Neste mito ele se refere a nós como espectadores 

de uma realidade muitas vezes distorcida, quando acreditamos em imagens que nos 

são impostas pela cultura, conceitos e informações durante toda a vida. Cabe a nós 

mesmos o desejo pela mudança, saindo da caverna e buscando o conhecimento além 

daquilo que fomos induzidos a aprender: 

— A educação é, pois, a arte que se propõe este objetivo, a conversão da 
alma, e que procura os meios mais fáceis e mais eficazes de o conseguir. 
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Não consiste em dar visão ao órgão da alma, visto que já a tem; mas, como 
ele está mal orientado e não olha para onde deveria, ela esforça-se por 
educá-lo na boa direção. ( CORVISIERI, 2004, p. 229). 

 Percebemos a necessidade dessa conscientização política frente aos nossos 

educandos que são o futuro do nosso país. Não devemos desacreditar de termos um 

mundo melhor sendo que a possibilidade está todos os dias a nossa frente. Paulo 

Freire nos dá uma grande lição quanto a isso: 

O que não é porém possível é sequer pensar em transformar o mundo sem 
sonho, sem utopia ou sem projeto. As puras ilusões são os sonhos falsos de 
quem, não importa que pleno ou plena e boas intenções, faz a proposta de 
quimeras que, por isso mesmo, não podem realizar-se. A transformação do 
mundo necessita tanto do sonho quanto a indispensável autenticidade deste 
depende da lealdade de quem sonha às condições históricas, materiais, aos 
níveis de desenvolvimento tecnológico, cientifico do contexto do sonhador. 
Os sonhos são projetos pelos quais se luta. Sua realização não se verifica 
facilmente, sem obstáculos. Implica, pelo contrário, avanços, recuos, 
marchas às vezes demoradas. Implica luta. Na verdade, a transformação do 
mundo a que o sonho aspira é um ato político e seria uma ingenuidade não 
reconhecer que os sonhos têm seus contra sonhos. É que o momento de que 
uma geração faz parte, porque histórico, revela marcas antigas que envolvem 
compreensões da realidade, interesses de grupos, de classes, preconceitos, 
gestação de ideologias que se vêm perpetuando em contradição com 
aspectos mais modernos. (FREIRE, 2000, p. 53) 

 No Estado do Paraná o nosso trabalho é fundamentado nas Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica (DCEs) Neste documento que contém as normas 

que orientam o planejamento curricular de modo a efetivar o conhecimento socializado 

e sistematizado na instituição escolar. Em relação ao conteúdo proposto sobre a 

política e a participação da criança como agente transformador de sua sociedade 

vemos em (DCEs, 2008, p.20) “Fundamentando-se nos princípios teóricos, propõe-se 

que o currículo de Educação Básica ofereça, ao estudante, a formação necessária 

para o enfrentamento com vista à transformação da realidade social, econômica e 

política de seu tempo.” 

 Na disciplina de História, o conteúdo sobre política se faz presente 

constantemente nas aulas, vista a realidade social de nossos educandos e a realidade 

em que se encontra o nosso país, com a classe política constantemente envolvida em 

escândalos, o que certamente gera a desmotivação sobre o assunto. Sendo assim, o 

trabalho dos educadores é transferir o conhecimento e buscar desmistificar essa ótica 
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desvirtuada sobre a política brasileira. Segundo as Diretrizes Curriculares 

Educacionais (DCEs): 

Ao usar o método da História, o professor deve considerar, também, que as 
ideias históricas dos estudantes são marcadas pelas suas experiências de 
vida e pelos meios de comunicação. 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. Como 
tal, precisam ser consideradas na definição e problematização dos conteúdos 
específicos. (DCEs, 2008, p.72) 

Diante do exposto e perante a necessidade vista com relação à conscientização 

política de crianças e adolescentes, para que se tornem jovens e adultos 

conhecedores da verdadeira política, aquela feita de análises objetivas e reflexões 

sensatas, a qual altera e responde positivamente as necessidades de todos os 

cidadãos, a mesma que tem uma visão de garantir a vida “justa” a todos, não 

importando sua cor, religião, opção sexual ou classe social, buscamos conhecer a 

autêntica política, a qual tem como papel primordial, buscar através do uso sensato 

do poder acabar com as desigualdades sociais e tornar melhor a sociedade em que 

vivemos. É essa definição que devemos buscar priorizar em nossos ensinamentos, 

desmistificando a antiga frase que diz: Política (Religião e Futebol) não se discute.  

Imagem 02 
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QUADRO DE AULAS 

A aplicação do projeto será realizada nas seguintes turmas: 6º A, 6º B e 6º C 

do período Matutino e 6º D,  6º E  e 6º F do período Vespertino; 

Reunião com os pais e alunos para exposição do projeto 01 aula 

Conteúdo sobre a Grécia Antiga: 05 aulas para todas as 

turmas 

30 aulas 

Aula na Câmara de Vereadores com todas as turmas 

reunidas juntas ( 3 turmas pela manhã e 3 a tarde) 

08 aulas 

Conteúdo sobre o livro de Rubem Alves – Ensinando política 

à crianças e adultos - 04 aulas para todas as turmas 

24 aulas 

Total 63 aulas 
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A primeira atividade a ser desenvolvida para a implementação deste projeto 

será uma reunião informativa, onde serão convidados todos os pais dos alunos do 6º 

ano do Colégio Estadual Alberto de Carvalho a participar. A mesma tem por finalidade 

comunicar aos pais dos educandos quais serão os objetivos que se pretende alcançar 

com a realização deste trabalho, para que os mesmos percebam que o principal intuito 

de nossas aulas será, além do conhecimento dos conteúdos priorizados, a busca pela 

conscientização política das nossas crianças, para que as mesmas se tornem desde 

já pessoas conhecedoras do seu papel como cidadãos responsáveis pela verdadeira 

democracia do nosso país. Nesta reunião também, como parte do projeto, será 

estendido aos pais o convite para a participação de uma reunião na Câmara de 

Vereadores da nossa cidade, as quais acontecem nas segundas-feiras a partir das 19 

horas, atividade esta que finalizará a implementação deste projeto, com a participação 

da comunidade escolar. 

No que diz respeito ao trabalho em sala de aula, poderá ser aplicado um 

questionário com questões sobre o conteúdo a ser estudado ao longo da 

implementação do projeto. A sugestão é que os alunos não recebam nenhuma 

informação de antemão, pois ao final do trabalho um questionário igual ao anterior 

poderá ser aplicado, o que permitirá a avaliação do quanto cada aluno compreendeu 

sobre os textos, filmes e atividades trabalhadas sobre o tema do projeto. A aplicação 

deste segundo questionário, contendo as mesmas questões poderá ocorrer depois da 

reunião na Câmara de Vereadores, a qual contará com a participação das famílias 

envolvidas, sendo assim, poderemos perceber se no decorrer do desenvolvimento do 

projeto o assunto tratado em sala de aula foi debatido também no seio da família, e 

se desta forma ocorrer teremos alcançado nosso principal compromisso, que é o de 

levar o conhecimento adquirido dentro de sala de aula, para dentro da casa de nossos 

educandos. 
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                                                                                                                                                                  Imagem 03 
 
 
 
 
 
 

Você gosta de política? Por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Para você, o que é política? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Política é assunto de criança? Por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
No dia a dia, você age de forma política? Em que situações?       
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Em casa, você fala sobre política com a sua família? 
___________________________________________________________________ 
 
Na sua opinião, o que é: 
 
Voto:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Democracia:_________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Corrupção:___________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Poder Legislativo: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Poder Executivo: _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Poder Judiciário:______________________________________________________        
___________________________________________________________________ 
 
Você saberia me dizer qual é a função dessas pessoas: 
 
Vereador:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Prefeito:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Deputado: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Senador:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Presidente da República: _______________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

                          Imagem 04 
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Imagem 05 

 Imagem 06 
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Despertar o interesse e a curiosidade dos alunos em conhecer a história da 

Grécia Antiga e estabelecer relações entre o passado e o presente no que se refere 

ao legado cultural grego; 

 

Aproximadamente 05 aulas; 

 

Apresentar aos alunos os slides ( Modelo 01 e Prezi - Apêndice) nos quais 

encontramos imagens e textos referentes à localização geográfica, os aspectos 

culturais, econômicos e sociais correspondentes à Grécia Antiga e a partir do diálogo 

sobre o assunto fazer a introdução ao conhecimento sobre as principais 

características daquele povo, como  suas guerras, sua religião, suas principais 

cidades, monumentos e mitologia. 

Após esse momento poderão ser trabalhados os seguintes textos, ou se 

desejar apenas parte deles: 

Texto 01 

 

                 Período Arcaico 

O período Arcaico inicia-se com a reunião dos genos em unidades políticas maiores, 

chamadas pólis ou cidades-estados. 

Nesse tipo de organização não existia um governo único, cada cidade-estado tinha 

suas leis, seu governo, sua economia e sua sociedade própria e independente. O 

palácio do governo e os templos eram construídos em uma colina fortificada, a 

acrópole. 

                                     

As pólis gregas possuíam uma arquitetura parecida. Na parte baixa ficava uma praça, 
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a ágora, onde aconteciam as assembleias dos cidadãos e as transações comerciais. 

Era também onde os juízes da cidade julgavam os criminosos e onde se realizavam 

os festivais de poesias e os jogos praticados em honra aos deuses. As duas pólis mais 

importantes foram Esparta e Atenas. 

 

         Esparta: uma cidade militar 

Esparta foi fundada pelos dórios por volta do século IX a.C. Situava-se em uma região 

chamada Lacônia. As condições naturais da região onde ficava Esparta eram muito 

áridas: o solo montanhoso e seco dificultava o abastecimento da cidade. Essas 

condições adversas levaram os espartanos a conquistar terras férteis por meio de 

guerras. 

O poder em Esparta era exercido por um pequeno grupo ligado às atividades militares. 

Apenas uma minoria participava das decisões políticas e administrativas – os 

esparciatas - que se dedicavam única e exclusivamente à política e à guerra. 

A vida em Esparta girava em torno da guerra. Os espartanos temiam que os povos 

que haviam conquistado se rebelassem; temiam também que os escravos se 

revoltassem. A necessidade de garantir o poder dos esparciatas e o medo de que 

ideais vindas de fora colocassem em xeque esse poder faziam com que as viagens 

fossem proibidas e os contatos comerciais fossem quase inexistentes. Esparta 

fechava-se em torno de si mesma, impondo aos seus habitantes um modo de vida 

autoritário e de subordinação aos interesses do Estado. 

A agricultura, o artesanato e o comércio eram praticados pelos periecos, uma camada 

de homens livres, mas sem direito de participar da política em Esparta. Os escravos 

eram chamados de hilotas, pertenciam ao Estado e trabalhavam para os esparciatas. 

Os jovens eram educados pelo Estado. Desde os sete anos deixavam as casas de 

suas famílias e se dirigiam para locais de treinamento militar. 

        Atenas e a democracia: o avesso de Esparta 

Atenas, hoje a capital da Grécia, localizava-se no centro da planície Ática, às margens 

do Mar Egeu. Foi o avesso de Esparta: teve uma vida urbana e aberta às novidades. 
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A atividade comercial foi a base de sua economia e os atenienses praticaram intenso 

comércio com diversos povos. 

A sociedade ateniense era dominada pelos eupátridas, que eram grandes 

proprietários de terras. Contudo, o poder dos eupátridas era constantemente 

desafiado pelas camadas menos favorecidas e pelos comerciantes, que exigiam maior 

igualdade de direitos. 

E por que esses segmentos desafiavam o poder dos eupátridas? Os pequenos 

proprietários, muitas vezes sem recursos, viviam constantemente ameaçados pela 

escravidão por dívidas. Já os comerciantes, artesãos e assalariados urbanos, que 

eram chamados demiurgos, estavam excluídos das decisões políticas da pólis e 

também queriam participar delas. 

O resultado dessas pressões constantes foi uma reforma nas leis feita por Sólon, um 

juiz ateniense. Por essa reforma, foi abolida a escravidão por dívidas e foi ampliado o 

direito de voto, de acordo com a riqueza que cada um possuía. 

Porém, as reformas de Sólon só beneficiaram os comerciantes ricos. O resto da 

população continuou excluída das decisões políticas da pólis. A situação em Atenas 

não era nada calma com a pressão constante dos excluídos. Além disso, a cidade foi 

dominada pelo tirano Pisistrato por mais de 30 anos. 

Com o fim da tirania, foi Clistenes, um aristocrata preocupado com os problemas das 

camadas populares, o responsável por uma nova reforma. Ampliou a participação e o  

direito de decisão política para todos os cidadãos atenienses, isto é, para todos os 

homens livres e nascidos em Atenas, maiores de 18 anos. A cidade foi dividida 

em demos, um tipo de distrito que elegia seus representantes para a assembleia. Esta, 

por sua vez, escolhia as pessoas que iriam integrar o conselho, responsável pelo 

governo da cidade. 

Continuavam excluídos da pólis os estrangeiros, as mulheres e os escravos. Como 

você pode observar, os benefícios da democracia ateniense estavam reservados 

somente aos cidadãos, o que é diferente da democracia dos nossos dias. 

A educação em Atenas era bastante diferente da adotada em Esparta. Os atenienses 

acreditavam que sua cidade-Estado seria mais forte se cada menino desenvolvesse 
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integralmente suas melhores aptidões. O ensino não era gratuito nem obrigatório, 

ficando a cargo da iniciativa particular. Os garotos entravam para a escola aos 6 anos 

 e ficavam sob a supervisão de um pedagogo, com quem estudavam aritmética, 

literatura, música, escrita e educação física. Interrompiam os estudos apenas nos dias 

de festas religiosas, e, quando completavam 18 anos, eram recrutados pelo governo 

para treinamento militar, que durava cerca de dois anos. 

As mulheres de Atenas estavam reservadas apenas as funções domésticas. Os pais 

tratavam de casar logo as filhas adolescentes, as quais, após as núpcias, ficavam sob 

o domínio total dos maridos. Nesse mundo masculino, ficar em casa e em silêncio era 

o maior exemplo de virtude para representantes do sexo feminino. 

       Fonte: http://www.sohistoria.com.br/ef2/grecia/p2.php Acesso em 28/08/14 

 

 

Texto 02: 

 

 

                                       Olimpíadas 

  Introdução 

A cada quatro anos, atletas de centenas de países se reúnem num país sede 

para disputarem um conjunto de modalidades esportivas. A própria bandeira 

olímpica representa essa união de povos e raças, pois é formada por cinco anéis 

entrelaçados, representando os cinco continentes e suas cores. A paz, a amizade 

e o bom relacionamento entre os povos e o espírito olímpico são os princípios dos 

jogos olímpicos. 

 

 

http://www.sohistoria.com.br/ef2/grecia/p2.php
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               Origem dos Jogos Olímpicos 

Foram os gregos que criaram os Jogos Olímpicos. Por volta de 2500 a.C., 

os gregos já faziam homenagens aos deuses, principalmente Zeus, com 

realização de competições. Porém, foi somente em 776 a.C. que ocorreram pela 

primeira vez os Jogos Olímpicos, de forma organizada e com participação de 

atletas de várias cidades-estado.  

     Atletas das cidades-estado gregas se reuniam na cidade de Olímpia para 

disputarem diversas competições esportivas: atletismo, luta, boxe, corrida de 

cavalo e pentatlo (luta, corrida, salto em distância, arremesso de dardo e de 

disco). Os vencedores eram recebidos como heróis em suas cidades e 

ganhavam uma coroa de louros. 

Além da religiosidade, os gregos buscavam através dos Jogos Olímpicos a 

paz e a harmonia entre as cidades que compunham a civilização grega. Isso 

mostra também a importância que os gregos davam aos esportes e a 

manutenção de um corpo saudável. 

No ano de 392 d.C., os Jogos Olímpicos e quaisquer manifestações 

religiosas do politeísmo grego foram proibidos pelo imperador romano Teodósio 

I, após converter-se para o cristianismo. 

Jogos Olímpicos da Era Moderna 

No ano 1896, os Jogos Olímpicos são retomados em Atenas, por iniciativa 

do francês Pierre de Fredy, conhecido com o barão de Coubertin. Nesta primeira 

Olimpíada da Era Moderna participam 285 atletas de 13 países, disputando 

provas de atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, 

halterofilismo, ciclismo, natação e tênis. Os vencedores das provas foram 

premiados com medalhas de ouro e um ramo de oliveira. 

 

http://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/atletismo.htm
http://www.suapesquisa.com/historia/dicionario/politeismo.htm
http://www.suapesquisa.com/imperioromano
http://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/esgrima.htm
http://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/ciclismo.htm
http://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/natacao.htm
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             Jogos Olímpicos e Política 

As Olimpíadas, em função de sua visibilidade na mídia, serviram de palco de 

manifestações políticas, desvirtuando seu principal objetivo de promover a paz 

e a amizade entre os povos. Nas Olimpíadas de Berlim (1936), o chanceler 

alemão Adolf Hitler, movido pela ideia de superioridade da raça ariana, não ficou 

para a premiação do atleta norte-americano negro Jesse Owens, que ganhou 

quatro medalhas de ouro. Nas Olimpíadas da Alemanha em Munique (1972), um 

atentado do grupo terrorista palestino Setembro Negro matou 11 atletas da 

delegação de Israel.  A partir deste fato, todos os Jogos Olímpicos ganharam 

uma preocupação com a segurança dos atletas e dos envolvidos nos jogos. Em 

plena Guerra Fria os EUA boicotaram os Jogos Olímpicos de Moscou (1980) em 

protesto contra a invasão do Afeganistão pelas tropas soviéticas. Em 1984, foi a 

vez da URSS não participar das Olimpíadas de Los Angeles, alegando falta de 

segurança para a delegação de atletas soviéticos. 

 

Você sabia? 

 

- No ano de 1916, as Olimpíadas deveriam ocorrer na Alemanha. Porém, em 

função da Primeira Guerra Mundial, os Jogos Olímpicos foram cancelados.  

- Em função da Segunda Guerra Mundial, os Jogos Olímpicos de 1940 e 1944 

também foram cancelados. 

- Críquete, golfe e cabo de guerra já foram esportes olímpicos no começo do 

século XX. Nas Olimpíadas de 1920 (Antuérpia - Bélgica), o tiro ao pombo 

também fez parte do quadro de jogos olímpicos. 

- O lema olímpico "Citius, altius, fortius" (mais rápido, mais alto e mais forte) foi 

proposto por Pierre de Coubertin em 1894. Porém, o lema só foi oficialmente 

introduzido nas Olimpíadas de Paris de 1924.  

http://www.suapesquisa.com/paises/alemanha
http://www.suapesquisa.com/cidadesdomundo/munique.htm
http://www.suapesquisa.com/paises/israel/
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                   Vale lembrar:  

- Em 2016, as Olimpíadas ocorrerão na cidade do Rio de Janeiro. 

- Em 2020, as Olimpíadas ocorrerão na cidade do Tóquio (capital do Japão). 

- No ano de 2007, ocorreu, na cidade do Rio de Janeiro, outro evento esportivo 

internacional de grande importância: Os Jogos Pan-Americanos. 

- No ano de 2008, as Olimpíadas foram realizadas na cidade de Pequim (China) 

e contou com a participação de atletas de 205 países. 

- Entre 27 de julho e 12 de agosto de 2012, ocorreram as Olimpíadas de 

Londres. 

Fonte: http://www.suapesquisa.com/olimpiadas/ Acesso em 02/09/14 

 

 

                                   Imagem 07 

 

 No decorrer do conteúdo, pode-se utilizar trechos dos seguintes filmes e  

documentários: 

http://www.suapesquisa.com/rio2007
http://www.suapesquisa.com/geografia/cidade_pequim.htm
http://www.suapesquisa.com/olimpiadas/
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Democracia Antiga e Democracia Moderna 

https://www.youtube.com/watch?v=__AoHsBKphY 

Grandes civilizações: 

https://www.youtube.com/watch?v=mLBUQ6njoTc 

Deuses gregos: 

https://www.youtube.com/watch?v=52x1veAdYMo 

Mitologia: 

https://www.youtube.com/watch?v=52x1veAdYMo 

https://www.youtube.com/watch?v=jQYf2gWJ7TM 

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

Construindo um Império: 

https://www.youtube.com/watch?v=LKmFt-Wi1AI 

Jogos Olímpicos: 

https://www.youtube.com/watch?v=PZfiEDZUyzA#t=23 

Navegantes: Grécia: 

https://www.youtube.com/watch?hl=pt&gl=BR&v=cfSiFBvxtdw 

Educação Espartana: 

https://www.youtube.com/watch?v=cXv9Iv9Kj3Q 

 

 

 

#FICAADICA: 

https://www.youtube.com/watch?v=__AoHsBKphY
https://www.youtube.com/watch?v=mLBUQ6njoTc
https://www.youtube.com/watch?v=52x1veAdYMo
https://www.youtube.com/watch?v=52x1veAdYMo
https://www.youtube.com/watch?v=jQYf2gWJ7TM
https://www.youtube.com/watch?v=fHlITP-Weco
https://www.youtube.com/watch?v=LKmFt-Wi1AI
https://www.youtube.com/watch?v=PZfiEDZUyzA#t=23
https://www.youtube.com/watch?hl=pt&gl=BR&v=cfSiFBvxtdw
https://www.youtube.com/watch?v=cXv9Iv9Kj3Q
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ATIVIDADES PROPOSTAS

4.1 Atividade 1:   

         

                    Agora vamos trabalhar:  

           Escreva em seu caderno um texto 

   sobre o que mais te chamou a atenção   no                                 

      conteúdo que estudamos nas aulas sobre  

      a Grécia Antiga. Você pode fazer também 

             um lindo desenho para ilustrar o 

                         seu texto. Capriche!!   

 

                                                                           

                                                                                                                  Imagem 08 
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4.2 – Atividade 2: 

Na próxima atividade, com a ajuda do seu livro didático, você deverá responder ao 

quadro comparativo sobre as duas principais cidades gregas do mundo antigo:

 

 

 

 

ATENAS 

 

ESPARTA 

 

 

LOCALIZAÇÃO 

GEOGRÁFICA 

 

  

 

 

ECONOMIA 

 

  

 

 

ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL 

 

  

 

 

EDUCAÇÃO 

 

  

 

ORGANIZAÇÃO 

POLÍTICA 
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4.3 – Atividade 3: 

 

                                                      Encontre no caça palavras todas as  

                                                  palavras que estão grifadas  no texto 01: 

 

  Imagem 09 

 

  Z Y P J G P M P N U J S N O G R R X A X  

  P X M M H R E D V C A E G C Q Q A T E E  

  V T O B K R Y X A D V F C A I F C P W K  

  B U G F I X Q B I X Q G C A N Z R Z K O  

  U D N E T A T R A P S E Z R V G Ó H M N  

  F S C N K N T U M K G T M W V S P L G J  

  B O Y M U Á D E M O C R A C I A O U X G  

  S P H X P A S G Q A P D K S O N L J T C  

  S F I U E C O A D O W R V K R E E G Z L  

  L R E B L V L B T W S A C P C T X J K D  

  D T J A O Z L X A O N G E H X A A R W I  

  M E J V J M B D Y S L Q E W C H B W P T  

  D N M E Q U X L E T A I W R V V R X K R  

  C S X I S N T K G M M Z H L H B H W H P  

  E R K I U R Y R S E O Q H F A I U J Y R  

  T R L N Q R Á G O R A S W N Q O S K W I  

  C Ó H N B L G D M P N V V J C C T N J B  

  P M Q E X K V O Y W R M H X V W T V F N  

  X P U M H X U W S M E P J U D P C K Y C  

  Y H K A R R U I K U X W J K S T A V P Z 
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4.4 – Atividade 4: 

   Ajude o nosso bravo soldado espartano a se juntar ao seu grupo de guerreiros!                                                                                                                        

                   

 

    4.5 -  Atividade 05 

 

 

 

                                                                                                        Imagem 10        

                                                                                     

                                                                               Agora vamos descobrir  

                                                                                        quem são os filósofos 

                                                                                         e   quais são suas  

                                                                                         principais frases, para 

                                                                                         isso, tente decifrar os 

                                                                                        criptogramas a seguir:  
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Além das atividades propostas, os sites a seguir também podem ajudar você professor 

a preparar diversas formas de atividades para os seus alunos sobre o conteúdo 

estudado: 

#FICAADICA     

http://www.smartkids.com.br/passatempos/grecia-antiga.html 

http://dani-alfabetizacaodivertida.blogspot.com.br/2013/02/mitologia-grega.html 

http://www.colorirgratis.com/desenhos-de-grecia-antiga-para-colorir.html 

http://rachacuca.com.br/quiz/3032/grecia-antiga-i/ 

http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/ 

 

 

 

http://www.smartkids.com.br/passatempos/grecia-antiga.html
http://dani-alfabetizacaodivertida.blogspot.com.br/2013/02/mitologia-grega.html
http://www.colorirgratis.com/desenhos-de-grecia-antiga-para-colorir.html
http://rachacuca.com.br/quiz/3032/grecia-antiga-i/
http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/
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                                                               Imagem 11 

 

 

Conhecer o funcionamento da Câmara de Vereadores e mostrar aos estudantes, 

através da cartilha Vereador: a base da democracia - Claudino Kosteski, como se 

desenvolvem os trabalhos dentro de uma câmara de vereadores, seus  poderes e 

funções e sua importância perante a sociedade, e a partir disso fazer um estudo sobre 

a distribuição dos poderes políticos brasileiros.
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4 aulas

 Para estudar esse módulo os alunos serão convidados a ir até a Câmara de 

Vereadores do Município. Portanto, será necessário que os pais autorizem essa saída 

do Colégio assinando a permissão para que seu filho possa participar juntamente com 

seus colegas, equipe pedagógica, sua professora e demais professores convidados, 

da aula onde o conteúdo será sobre Política. 

 No mês de agosto de 2014 realizei uma visita a Câmara de Vereadores e em 

conversa com o Presidente da Casa, Sr. Júlio Makuch, com o intuito de informar que 

pretendo usar o espaço da Casa de Leis para a realização do meu trabalho com as 

crianças, expus o tema do projeto e os objetivos a serem alcançados através dos 

estudos que serão realizados no decorrer da aplicação do mesmo. A proposta foi 

ouvida pelo mesmo, o qual nos ofereceu seu apoio e todo aparato necessário, como 

por exemplo as cartilhas que usaremos, um lanche, à visita aos departamentos e 

também à prefeitura (que se localiza no prédio ao lado) e também se dispôs, na 

medida do possível a data, de fazer um contato com os alunos e em uma mesa 

redonda ouvir as dúvidas ou as curiosidades que os alunos tenham em referência ao 

papel do legislador. 

 Portanto o dia de aula em visita a Câmara de Vereadores deverá ter a data 

marcada previamente, sendo encaminhado  no início de fevereiro um ofício em nome 

do Colégio agendando a data, que será provavelmente na segunda quinzena de 

março. No que diz respeito a aula, será dado destaque primeiramente ao civismo que 

o lugar exige, portanto iniciaremos o nosso trabalho com a execução do Hino Nacional. 

A partir deste momento, trabalharemos com o conteúdo proposto pelo projeto no que 

se refere a Direitos e Deveres do cidadão, Democracia, Política, Corrupção, bem como 

as funções cabíveis ao Legislativo, Executivo e Judiciário. O estudo, os debates e os 

questionamentos que certamente surgirão, podem ser pautados em textos e nos 

slides propostos no Modelo 03 inseridos no Apêndice. 
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Texto 01 

 

         O QUE É POLÍTICA? 

        Para estabelecer um conceito básico de política um caminho conveniente é 

buscar a origem da palavra, isto é, de onde ela veio e em que sentido foi usada no 

início. Tal verificação demonstra que essa palavra tem origem grega e foi usada por 

vários filósofos e escritores da Grécia Antiga, sendo especialmente importante pra 

compreensão do seu sentido primitivo a obra denominada Política escrita por 

Aristóteles, filósofo que viveu em Atenas no quarto século antes da era Cristã. 

Os gregos davam o nome de pólis a cidade, isto é, ao lugar onde as pessoas viviam 

juntas. E Aristóteles diz que o homem é um animal político, porque nenhum ser 

humano vive sozinho e todos precisam da companhia de outros. A própria natureza  

dos seres humanos é que exige que ninguém viva sozinho. Assim sendo, “política” se 

refere à vida na pólis, ou seja, à vida em comum, às regras de organização dessa 

vida, aos objetivos da comunidade e às decisões sobre todos esses pontos. 

        Partindo desses elementos alguns estudiosos do assunto concluíram que tratar 

de política é cuidar das decisões sobre problemas de interesse da coletividade, e por 

isso definiram política como “arte e ciência do governo”. Consideram que é arte porque 

comporta e exige muita invenção e uma sensibilidade especial para conhecer os seres 

humanos, suas necessidades, suas preferências, seus caprichos, suas virtudes, 

visando encontrar o modo mais conveniente de conseguir a concordância de muitos 

e promover o bem comum. E consideram como ciência porque hoje existem várias 

ciências que estudam os comportamentos humanos e assim se torna possível 

estabelecer cientificamente algumas regras à vida humana em sociedade e sobre 

como os seres humanos deverão reagir a cada situação. 

        Outros entenderam que a tomada de decisões sobre assuntos de interesse 

comum é sempre um ato de poder e, a partir daí, preferiram definir política como “o 

estudo do poder”. Outros ainda acharam que modernamente a capacidade de tomar 

essas decisões está nas mãos do Estado ou depende dele e por isso preferiram 

conceituar política como “Ciência do Estado”. 
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        Há também inúmeros cientistas políticos que acham indispensável ressaltar que 

a própria natureza humana exige a ação livre dos homens como base política. Esses 

autores entendem que é fundamental a ideia de conjugar as ações humanas e orienta-

las para a direção que seja de conveniência de todos. Com base em todos esses 

argumentos e tendo em conta esta necessidade de dar uma direção às ações 

humanas por isso podemos adotar o seguinte conceito: POLITÍCA É A CONJUNÇÃO 

DAS AÇÕES DE INDIVIDUOS E GRUPOS HUMANOS DIRIGINDO-AS A UM FIM 

COMUM. 

       Exemplo do senso comum: Quando trabalhadores de determinada categoria, não 

suportando mais a baixa remuneração e as péssimas condições de trabalho, decidem 

iniciar um movimento de protesto e reivindicação, estão tomando uma decisão política. 

Eles pretendem atingir um objetivo que é de interesse de todo o grupo. 

       Seu movimento reivindicatório, que é uma ação política, deve ser organizado. É 

provável que entre os membros do grupo existam ideias diferentes a respeito da forma 

de condução do movimento. Se cada um agir a seu modo haverá dispersão de forças 

e recursos, sendo mesmo possível que uns atrapalhem os outros. Por isso é 

necessária a coordenação de todos os elementos, o que dará coesão e força ao grupo 

e garantirá que todos os atos sejam dirigidos para o objetivo comum, que é a conquista 

de melhores condições de trabalho. Aí se tem portanto, um grupo político 

desenvolvendo uma ação política. 

       Do mesmo modo, o conjunto de todos os trabalhadores, desde que organizados 

e capazes de agir coordenadamente, é uma ordem social livre e democrática, com a 

valorização do trabalho e a garantia de igualdade de possibilidades para todos, é um 

objetivo político. 

       Assim, portanto, independentemente da forma adotada e dos meios utilizados 

para a tomada de decisões, podemos chamar de política: 

1)    A organização social que procura atender à necessidade natural de convivência 

dos seres humanos. 

2)  Toda a ação humana que produza algum efeito sobre a organização, o 

funcionamento e os objetivos de uma sociedade. 
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  Fonte: 

http://www.ufrgs.br/laviecs/edu02022/portifolios_educacionais/t_20062_m/Paulo_Briz

olla/Planejamento_das_aulas.html Acesso em 09/09/14 

 

Texto 02 

         A criança e a política 

A criança não vota; o adolescente pode votar aos 16 anos. Mas existem outras 

formas de participar e fazer política. Para isso, comece a acompanhar o noticiário para 

saber o que se passa no mundo. Informar os pais (que votam) já é um bom começo. 

Traga a política para o lar: nos pequenos conflitos familiares, aprenda a negociar, a 

ceder, a respeitar e a se fazer respeitar, pois essas atitudes são fundamentais no 

exercício da política. Estando nos espaços públicos, respeite as normas e faça valer 

seus direitos; isto é política. 

São chamadas de concidadãos as pessoas que não pertencem ao círculo 

familiar e com as quais a criança se relaciona. Cidadania exige que a criança se livre 

de preconceitos. Jamais se deve julgar de antemão as pessoas, diz o bom preceito 

de relação política. Não é porque são idosas ou portadoras de deficiência que as 

pessoas deverão ser excluídas de suas relações. É preciso lembrar: a convivência 

com a diversidade é a base da democracia. 

O bairro em que se vive deve ser preservado. Preservá-lo é um ato político. 

Não se admite que crianças e jovens se envolvam em atos de vandalismo, afinal 

equipamentos públicos são uma extensão da casa. 

Entre os equipamentos coletivos de um bairro, o que merece cuidado da 

criança é a escola. Lugar de aprendizado das mais diferentes disciplinas, a escola é 

um espaço de aprendizado político. Nela se aprende a convivência, a tolerância e a 

prática da cidadania. Nela, por exemplo, pode-se participar do Grêmio Estudantil. Este 

é um direito dos estudantes. 

   Fonte:             

http://www.camarapoa.rs.gov.br/portaldagurizada/pages/cidadania/acrianca.html             

Acesso em 10/09/14 

http://www.ufrgs.br/laviecs/edu02022/portifolios_educacionais/t_20062_m/Paulo_Brizolla/Planejamento_das_aulas.html
http://www.ufrgs.br/laviecs/edu02022/portifolios_educacionais/t_20062_m/Paulo_Brizolla/Planejamento_das_aulas.html
http://www.camarapoa.rs.gov.br/portaldagurizada/pages/cidadania/acrianca.html
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Texto 03 

 

           Como a criança exerce a cidadania política? 

A criança pode e deve exercer sua cidadania política. A política não é exercitada 

somente na vida pública, participando do processo eleitoral por meio do voto. 

A cidadania política se exerce 24 horas por dia, nos pequenos atos, na rotina do 

cotidiano. É tão importante quanto a "grande política”. 

A criança exerce sua cidadania no relacionamento com os outros, com a família, com 

o trabalho, com a escola, com os vizinhos. O modo como ela se coloca na cidade 

define o quanto a criança exerce a sua cidadania. Esse modo de relacionamento 

possui algumas características. 

- Primeiro, é preciso cultivar a responsabilidade com a coletividade. Por exemplo: jogar 

lixo no lugar certo é um ato político porque beneficia a comunidade. Ações como pedir 

e dar orientações e solicitar serviços são políticas, pois utilizam equipamentos 

fornecidos pelo Estado. Se um serviço é mal prestado, tem-se o direito de reclamar. 

Isso também é política. 

- Segundo, as ações da criança não são somente individuais, mas sociais porque 

podem interferir no mundo. A família, por exemplo, é o primeiro grupo político da 

criança. Nela coexistem limites e regras comuns a qualquer relacionamento. A criança 

precisa aprender a respeitá-los. A escola é outro grupo político porque tem suas regras 

de funcionamento. Vivendo em conjunto, temos de respeitar regras de convívio 

(deveres) e conhecer nossos direitos. 

      Fonte:  

http://www.camarapoa.rs.gov.br/portaldagurizada/pages/cidadania/index.html    

Acesso em 10/09/14 

 

 

 

 

http://www.camarapoa.rs.gov.br/portaldagurizada/pages/cidadania/index.html
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Para ilustrar esse conteúdo podemos usar trechos da novela Meu Pedacinho de 

Chão, exibida pela Rede Globo no horário das 18:00 horas no ano de 2014, onde a 

política é o tema central. Esta novela era muito querida pelas crianças, pois trazia um 

cenário muito infantil, como por exemplo animais de plástico, cabelos coloridos e um 

vestuário muito criativo. Escolhi cenas que podem ser utilizadas principalmente para 

debate em sala de aula, caso o professor as considere relevante: 

 (Acessos em 11 e 12/09/14) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/5/17/epaminondas-avisa-ferdinando-que-ele-sera-seu-

candidato-prefeito.html (cenas 14 e 17) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/5/19/ferdinando-nao-gosta-da-ideia-de-entrar-para-

politica.html 

(cena 3) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/5/29/padre-santo-avisa-ao-prefeito-das-antas-que-todo-

mundo-o-chama-de-ladrao.html 

(cenas 6, 7,9, 10 e 8) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/5/30/serelepe-da-primeira-aula-para-zelao.html (cena 8) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/5/31/gina-aconselha-juliana-nao-andar-sozinha-com-

zelao.html (cena 4, 5 e 17) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/6/2/juliana-comenta-com-renato-sobre-dificuldade-que-ele-

tera-de-manter-o-posto-de-saude.html (cena 9) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/6/5/zelao-diz-mae-que-ficara-com-juliana-de-qualquer-

jeito.html (cena 9) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/6/7/epaminondas-ameaca-deserdar-ferdinando-caso-ele-

se-apaixone-por-gina.html (cena 11, 17) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/6/11/giacomo-sugere-pedro-que-juliana-pode-estar-tendo-

um-caso-com-zelao.html (cena 2) 

http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/5/17/epaminondas-avisa-ferdinando-que-ele-sera-seu-candidato-prefeito.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/5/17/epaminondas-avisa-ferdinando-que-ele-sera-seu-candidato-prefeito.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/5/17/epaminondas-avisa-ferdinando-que-ele-sera-seu-candidato-prefeito.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/5/19/ferdinando-nao-gosta-da-ideia-de-entrar-para-politica.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/5/19/ferdinando-nao-gosta-da-ideia-de-entrar-para-politica.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/5/19/ferdinando-nao-gosta-da-ideia-de-entrar-para-politica.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/5/29/padre-santo-avisa-ao-prefeito-das-antas-que-todo-mundo-o-chama-de-ladrao.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/5/29/padre-santo-avisa-ao-prefeito-das-antas-que-todo-mundo-o-chama-de-ladrao.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/5/29/padre-santo-avisa-ao-prefeito-das-antas-que-todo-mundo-o-chama-de-ladrao.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/5/30/serelepe-da-primeira-aula-para-zelao.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/5/30/serelepe-da-primeira-aula-para-zelao.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/5/31/gina-aconselha-juliana-nao-andar-sozinha-com-zelao.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/5/31/gina-aconselha-juliana-nao-andar-sozinha-com-zelao.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/5/31/gina-aconselha-juliana-nao-andar-sozinha-com-zelao.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/2/juliana-comenta-com-renato-sobre-dificuldade-que-ele-tera-de-manter-o-posto-de-saude.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/2/juliana-comenta-com-renato-sobre-dificuldade-que-ele-tera-de-manter-o-posto-de-saude.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/2/juliana-comenta-com-renato-sobre-dificuldade-que-ele-tera-de-manter-o-posto-de-saude.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/5/zelao-diz-mae-que-ficara-com-juliana-de-qualquer-jeito.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/5/zelao-diz-mae-que-ficara-com-juliana-de-qualquer-jeito.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/5/zelao-diz-mae-que-ficara-com-juliana-de-qualquer-jeito.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/7/epaminondas-ameaca-deserdar-ferdinando-caso-ele-se-apaixone-por-gina.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/7/epaminondas-ameaca-deserdar-ferdinando-caso-ele-se-apaixone-por-gina.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/7/epaminondas-ameaca-deserdar-ferdinando-caso-ele-se-apaixone-por-gina.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/11/giacomo-sugere-pedro-que-juliana-pode-estar-tendo-um-caso-com-zelao.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/11/giacomo-sugere-pedro-que-juliana-pode-estar-tendo-um-caso-com-zelao.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/11/giacomo-sugere-pedro-que-juliana-pode-estar-tendo-um-caso-com-zelao.html
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 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/6/13/renato-revela-milita-que-gosta-dela.html (cena 2) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/6/13/renato-revela-milita-que-gosta-dela.html (cena 5, 9) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/6/14/renato-tem-dificuldade-de-fazer-um-parto-e-pede-

socorro-mae-benta.html (cena 3, 8) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/6/24/gina-comenta-com-juliana-que-gostou-da-cantoria-

de-viramundo-em-sua-casa.html 

(cena 2 e 16) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/6/25/ferdinando-nao-gosta-de-saber-que-viramundo-esta-

hospedado-na-casa-de-pedro.html (cena 1, 3) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/6/26/juliana-pergunta-se-gina-esta-com-ciumes-de-

viramundo.html (cena 4) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/6/27/juliana-sugere-mae-benta-que-trabalhe-no-posto-de-

saude-com-renato.html (cena 1, 4, 6 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/6/28/ferdinando-enfrenta-epaminondas-e-o-provoca-

assumir-sua-candidatura-prefeitura.html (cena 9) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/6/30/zelao-afirma-para-juliana-que-ela-mudou-sua-

vida.html (cenas 1, 3, 8) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/7/1/milita-beija-viramundo-de-forma-apaixonada.html 

(cena 4) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/7/9/pedro-alerta-juliana-para-o-perigo-que-ela-corre-caso-

desista-de-namorar-zelao.html (cena 5, 9 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/7/15/ferdinando-pede-permissao-para-namorar-gina.html 

(cena 3, 9) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/7/16/prefeito-diz-padre-santo-que-epa-teve-filho-fora-do-

casamento.html (cena 3, 8, 9) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/7/17/giacomo-avisa-viramundo-que-milita-nao-se-casara-

com-ele.html (cenas 3 e 17) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/7/26/rosinha-passa-se-dedicar-somente-giacomo.html 

http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/13/renato-revela-milita-que-gosta-dela.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/13/renato-revela-milita-que-gosta-dela.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/13/renato-revela-milita-que-gosta-dela.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/13/renato-revela-milita-que-gosta-dela.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/14/renato-tem-dificuldade-de-fazer-um-parto-e-pede-socorro-mae-benta.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/14/renato-tem-dificuldade-de-fazer-um-parto-e-pede-socorro-mae-benta.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/14/renato-tem-dificuldade-de-fazer-um-parto-e-pede-socorro-mae-benta.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/24/gina-comenta-com-juliana-que-gostou-da-cantoria-de-viramundo-em-sua-casa.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/24/gina-comenta-com-juliana-que-gostou-da-cantoria-de-viramundo-em-sua-casa.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/24/gina-comenta-com-juliana-que-gostou-da-cantoria-de-viramundo-em-sua-casa.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/25/ferdinando-nao-gosta-de-saber-que-viramundo-esta-hospedado-na-casa-de-pedro.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/25/ferdinando-nao-gosta-de-saber-que-viramundo-esta-hospedado-na-casa-de-pedro.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/25/ferdinando-nao-gosta-de-saber-que-viramundo-esta-hospedado-na-casa-de-pedro.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/26/juliana-pergunta-se-gina-esta-com-ciumes-de-viramundo.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/26/juliana-pergunta-se-gina-esta-com-ciumes-de-viramundo.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/26/juliana-pergunta-se-gina-esta-com-ciumes-de-viramundo.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/27/juliana-sugere-mae-benta-que-trabalhe-no-posto-de-saude-com-renato.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/27/juliana-sugere-mae-benta-que-trabalhe-no-posto-de-saude-com-renato.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/27/juliana-sugere-mae-benta-que-trabalhe-no-posto-de-saude-com-renato.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/28/ferdinando-enfrenta-epaminondas-e-o-provoca-assumir-sua-candidatura-prefeitura.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/28/ferdinando-enfrenta-epaminondas-e-o-provoca-assumir-sua-candidatura-prefeitura.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/28/ferdinando-enfrenta-epaminondas-e-o-provoca-assumir-sua-candidatura-prefeitura.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/30/zelao-afirma-para-juliana-que-ela-mudou-sua-vida.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/30/zelao-afirma-para-juliana-que-ela-mudou-sua-vida.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/6/30/zelao-afirma-para-juliana-que-ela-mudou-sua-vida.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/7/1/milita-beija-viramundo-de-forma-apaixonada.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/7/1/milita-beija-viramundo-de-forma-apaixonada.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/7/9/pedro-alerta-juliana-para-o-perigo-que-ela-corre-caso-desista-de-namorar-zelao.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/7/9/pedro-alerta-juliana-para-o-perigo-que-ela-corre-caso-desista-de-namorar-zelao.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/7/9/pedro-alerta-juliana-para-o-perigo-que-ela-corre-caso-desista-de-namorar-zelao.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/7/15/ferdinando-pede-permissao-para-namorar-gina.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/7/15/ferdinando-pede-permissao-para-namorar-gina.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/7/16/prefeito-diz-padre-santo-que-epa-teve-filho-fora-do-casamento.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/7/16/prefeito-diz-padre-santo-que-epa-teve-filho-fora-do-casamento.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/7/16/prefeito-diz-padre-santo-que-epa-teve-filho-fora-do-casamento.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/7/17/giacomo-avisa-viramundo-que-milita-nao-se-casara-com-ele.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/7/17/giacomo-avisa-viramundo-que-milita-nao-se-casara-com-ele.html
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http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/7/26/rosinha-passa-se-dedicar-somente-giacomo.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/7/26/rosinha-passa-se-dedicar-somente-giacomo.html
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(cena 7, 9) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/7/29/giacomo-recebe-carta-de-milita.html (cena 10, 14) 

 http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-

chao/capitulo/2014/7/31/penultimo-capitulo-de-meu-pedacinho-de-chao.html 

(cena 5, 9,14, 15 e 17) 

 

 

Caro professor, neste encontro na Câmara de Vereadores você poderá também 

utilizar pequenos vídeos para ilustrar a sua aula, trago exemplos de vídeos que falam 

sobre corrupção, cidadania e política: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p7f3jhRxprY 

https://www.youtube.com/watch?v=JEW7UVG3h14&index=2&list=PLB4AB7674E0A

63DD8 

https://www.youtube.com/watch?v=F00XWr5TfsI      

 

                                                                                                                   Imagem 12 

#FICAADICA: 

http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/7/29/giacomo-recebe-carta-de-milita.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/7/29/giacomo-recebe-carta-de-milita.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/7/31/penultimo-capitulo-de-meu-pedacinho-de-chao.html
http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/7/31/penultimo-capitulo-de-meu-pedacinho-de-chao.html
https://www.youtube.com/watch?v=p7f3jhRxprY
https://www.youtube.com/watch?v=JEW7UVG3h14&index=2&list=PLB4AB7674E0A63DD8
https://www.youtube.com/watch?v=JEW7UVG3h14&index=2&list=PLB4AB7674E0A63DD8
https://www.youtube.com/watch?v=F00XWr5TfsI
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Elaborar uma redação relatando a aula de hoje: 

-  como foi o passeio, o que aprendeu, o que mais gostou? 

 

Sugestão: Professor, você pode fazer um concurso de redação envolvendo as demais 

disciplinas como Português, História e Geografia.  No meu caso a  redação escolhida 

(por uma comissão julgadora) como vencedora ganhará como prêmio um kit escolar 

e também será publicada no site e no facebook do colégio para ser prestigiada por 

toda a comunidade escolar. 

 

 

                

                                                                                                          Imagem 13                                                                 
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Imagem 14 

A partir do envolvimento das crianças com a histórias contadas por Rubem 

Alves em seu livro “Ensinando política à crianças e adultos” pretende-se que as 

mesmas se sintam estimuladas a compreender e ampliar seus conhecimentos sobre 

os conceitos que estão relacionados a política atual, reconhecendo a importância da 

participação política de toda a sociedade, inclusive desde a sua infância.  
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Aproximadamente03 aulas 

Discutir sobre política é uma questão de cidadania, apesar de o conceito andar 

meio desvirtuado devido a muitos problemas que enfrentamos na política brasileira. 

Encontramos principalmente na população jovem do nosso país o descontentamento 

com a nossa realidade, mas para que possamos mudar essa situação precisamos 

principalmente de conhecimento, de pessoas instruídas e com uma consciência 

crítica, as quais tenham por objetivo o bem comum de sua comunidade, portanto para 

isso é necessário que se desconstrua a crença de que “política não se discute”. 

 O livro “Ensinando política à crianças e adultos” de forma criativa,  didática e 

clara nos apresenta 8 pequenas histórias, onde o autor passeia com muita facilidade 

por todos os espaços da política nos explicando sobre sua estrutura em nosso país. 

Os temas das histórias são: 

- Vegetarianos X Carnívoros 

- Como funciona o Congresso 

- Como no futebol 

- Como no xadrez 

- Entre gato e rato 

-As raposas representam as galinhas  

- O rei nu 

- Compaixão  

 As turmas têm em média entre 30 e 35 alunos e em duplas, cada qual com o 

seu livro faremos a leitura e o debate das histórias. 
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Além do diálogo que acontecerá no decorrer da leitura das histórias, a cada 

aula será proposta uma atividade sobre as histórias lidas naquele dia: 

 

 

- Vegetarianos X Carnívoros 

- Como funciona o Congresso 

Realizar uma bela história em quadrinhos envolvendo os personagens e os textos 

lidos na aula de hoje. 

- Como no futebol 

- Como no xadrez 

Nesta aula, utilizando-se dos conhecimentos adquiridos com as leituras, poderá ser 

feita uma simulação eleitoral. A turma poderá ser dividida em 3 grupos, os quais 

deverão entre si decidir sobre o seu partido político, quem serão os candidatos e quais 

serão suas propostas, dando liberdade para a criação dos alunos tanto na elaboração 

de uma legenda quanto a organização de suas propostas. Elaboradas as suas 

estratégias, no dia seguinte os candidatos se apresentarão na sala de outro 6º ano e 

deverão expor suas ideias e defender suas propostas e serão votados de forma 

secreta, saindo assim de cada sala um candidato vencedor. Dessa forma os alunos 

poderão compreender a ideia de que também fazem parte da política e que não há 

uma distância tão grande entre governante e governado. 
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- Entre gato e rato 

-As raposas representam as galinhas  

- O rei nu 

A atividade referente a essas 3 histórias consistirá em uma apresentação teatral sobre 

o tema de cada  uma. Cada turma ficará responsável por um tema e fará a sua 

apresentação para as demais turmas, como encerramento do nosso trabalho. 

 

 

Professor, você pode conhecer um pouco mais do livro “Ensinando política à crianças 

e adultos” através das palavras do palestrante Luciano Pires, vale a pena ouvir os 

seus comentários sobre a obra de Rubem Alves: 

http://www.portalcafebrasil.com.br/podcasts/ensinando-politica-para-criancas/ 

(acesso em 10-11-14) 

 

A oitava história do livro, com o tema Compaixão fará parte do encerramento 

dos trabalhos pois a mesma trata da emoção a qual não está desvinculada do tema 

política. Neste contexto, podemos direcionar o nosso conteúdo à uma atividade de 

reflexão  sobre a essência da política,  que é a de promover o bem estar de todas as 

pessoas que compõem a sua sociedade. 

 “Minha neta Camila, 11 anos, estava almoçando quando, sem razão aparente, 

começou a chorar. Saiu da mesa e foi para a sala de televisão, onde se deitou num 

sofá e continuou a chorar. Fui até ela para saber o que estava acontecendo e foi isso 

que ela me disse: "Vovô, eu não consigo ver uma pessoa sofrendo sem sofrer. Quando 

vejo uma pessoa sofrendo o meu coração fica junto ao coração dela…"  Tão menina 

e já sofre da poesia. Ela pensa usando imagens: o meu coração fica junto ao coração 

dela…” Rubem Alves  - Compaixão - livro “Ensinando política à crianças e adultos”. 

 

http://www.portalcafebrasil.com.br/podcasts/ensinando-politica-para-criancas/
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