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Como se faz a democracia? 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 3, Capítulos 8 e 9 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é que os alunos reconheçam alguns dos principais legados 

deixados pela Grécia antiga, como o exercício da cidadania e a democracia ateniense, refletindo sobre 

a influência dessas contribuições políticas nas sociedades contemporâneas. Os alunos serão também 

estimulados a aprender e refletir sobre cidadania, exercitando a participação política em sala de aula. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer características da formação da democracia ateniense. 

• Compreender como era o exercício da política em Atenas. 

• Estimular o exercício da cidadania. 

• Compreeender ações individuais e coletivas, suas consequências e responsabilidades. 

• Estimular a autonomia para tomar decisões e o respeito aos princípios éticos e 
democráticos. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidades 

As noções de cidadania e política na 
Grécia e em Roma 

(EF06HI10) Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da pólis e 

nas transformações políticas, sociais e culturais. 

(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na 
Grécia e Roma antigas. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Conhecendo a política e a democracia da Grécia antiga 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: em fileiras 

Recursos e/ou material necessário: quadro, giz e dicionário etimológico 

Material de referência:  

• Origem da palavra político. Disponível em: <www.dicionarioetimologico.com.br/politico>. Acesso em: 15 jun. 2018. 

• Etimologia de política. Disponível em: <www.gramatica.net.br/origem-das-palavras/etimologia-de-politica>. Acesso 

em: 15 jun. 2018. 

• Etimologia de democracia. Disponível em: <www.gramatica.net.br/?s=democracia>. Acesso em: 15 jun. 2018. 

Para levantar os conhecimentos prévios dos alunos e aproximá-los do tema que vai ser 

trabalhado nesta sequência didática, pergunte o que eles entendem por política e democracia. Anote 

no quadro as palavras-chave que os alunos apontarem para os dois conceitos, buscando facilitar a 

compreensão e a discussão. Após ouvir as respostas dos alunos, explique que alguns desses termos 

têm em comum o fato de terem sido criados na Grécia antiga. 

Explique aos alunos o que é política e democracia, recorra a um dicionário etimológico e 

pesquise a formação das palavras “política” e “democracia”, ambas de origem grega. “Política” vem 

da palavra grega politikos, que significa ‘tudo o que vem da cidade’. Politikos tem a sua origem em 

outra palavra grega, polites, que significa ‘cidadão’ e tem origem na palavra polis, que quer dizer 

‘cidade’. Já “democracia” vem da palavra grega demokratia, que é resultado da união de outras duas 

palavras gregas: demos, cujo significado é ‘povo’, ‘distrito’, e kratos, que significa ‘domínio’, ‘poder’. 

Pode-se concluir, com seus alunos, que o significado da palavra “democracia” seria equivalente a 

“poder do povo”.  

A partir disso, faça uma aula expositiva explicando como era exercida a política na pólis, em 

especial em Atenas, uma das mais importantes pólis da Grécia antiga. Explique como se deu a 

formação do regime democrático em Atenas a partir do governo de Clístenes (510 a.C.), mas ressalte 

que nem todos os moradores de Atenas participavam da democracia. Apenas os cidadãos podiam 

efetivamente fazer parte dos processos decisórios sobre o governo da pólis. É importante explicar que 

a abrangência dessa condição de cidadania era limitada em Atenas; assim, apenas os homens adultos, 

livres e nascidos em Atenas eram considerados aptos a participar da política – o que fazia com que 

mulheres, escravos e estrangeiros não fossem considerados cidadãos. 

Explique também de que forma se dava a participação dos cidadãos na política, descrevendo 

o funcionamento dos três órgãos políticos de Atenas: a Bulé, a Eclésia e a Heliae, responsáveis pela 

proposição de leis e a tomada de decisão sobre os assuntos da pólis. A participação dos cidadãos se 

dava principalmente por meio da Eclésia, da qual poderia fazer parte qualquer cidadão acima de 18 

anos. Uma das principais funções da Eclésia era a aprovação dos projetos propostos pela Bulé 

(conselho formado por 500 membros que tinha por função elaborar leis). A atuação da Eclésia 

configurava uma modalidade de democracia direta, uma vez que todos os cidadãos podiam participar 

efetivamente do processo de aprovação ou reprovação de uma lei.  

www.dicionarioetimologico.com.br/politico
www.gramatica.net.br/origem-das-palavras/etimologia-de-politica
www.gramatica.net.br/?s=democracia
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Proponha aos alunos que pensem e discutam as semelhanças e diferenças entre a atual 

democracia brasileira e a democracia ateniense. Na condição de mediador, use o quadro para escrever 

os aspectos que eles identificam como semelhantes e distintos entre as duas democracias e, no fim da 

atividade, corrija eventuais respostas equivocadas dadas pelos alunos e analise os pontos de vista 

trazidos pela turma. 

 

Aula 2 – Instituindo uma democracia direta 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: em grupos 

Recursos e/ou material necessário: cartolinas e caneta pincel 

Relembre com a turma as discussões da aula anterior sobre a política ateniense, ser cidadão e 

o exercício da democracia direta. Pergunte a eles se já participaram de alguma atividade que possa ser 

considerada política e democrática e, caso haja respostas afirmativas, peça que eles tragam exemplos 

de como se deu tal atuação. Em seguida, faça uma proposta para que os alunos exercitem a sua 

cidadania e que, de forma democrática, pensem e criem coletivamente combinados que devem ser 

respeitados por todos, visando melhorar o ambiente escolar e solucionando eventuais problemas que 

eles vivenciam no cotidiano. 

Nesse momento, peça que eles se dividam em grupos de 6 pessoas. Cada grupo deve fazer 

duas propostas para contornar problemas existentes, que devem ser apresentadas ao restante da 

turma, que vai decidir, em maioria, se a proposta é aceita e todos se comprometem em cumpri-la (por 

exemplo, propostas que tratem da questão do respeito aos demais alunos e funcionários da escola, 

como lidar com situações de atraso, uso de dispositivos como o celular etc.). É importante orientar e 

mediar todo o processo, acompanhando se todos os alunos estão participando do debate para a 

definição das propostas que o grupo irá apresentar para a aprovação do restante da sala. 

Estabelecendo também limites do que pode ser proposto, dentre eles que as propostas devem 

respeitar os princípios e regulamentos da escola. 

Durante as discussões, peça para que os alunos escrevam em cartolinas as suas propostas de 

forma clara e objetiva. Dê aos grupos cerca de 10 minutos para que conversem e elaborem as 

propostas. Terminado o tempo, peça para que cada um dos grupos apresente as propostas que 

elaboraram. Na medida em que cada grupo faz a apresentação das suas propostas, coloque-as em 

votação aberta para o restante da sala. Os alunos que vão avaliar a proposta devem levantar as mãos 

caso queiram aprová-la (aqueles que a apresentaram não participam da votação). A decisão se a 

proposta foi considerada aprovada ou não será por maioria simples, sendo importante fazer a 

contagem dos votos e o registro das propostas aprovadas pela maioria dos alunos. 
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Terminada a apresentação e a votação das propostas, anuncie que a atividade será retomada 

na aula seguinte, com o debate sobre a viabilidade das propostas e como elas seriam colocadas em 

prática. 

Aula 3 – Consolidando os combinados 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: os alunos estarão sentados em suas carteiras, organizadas em um círculo, para que seja 

realizada uma roda de conversa, facilitando o debate 

Recursos e/ou material necessário: cartolina, pincel atômico, giz e quadro 

Em uma cartolina, apresente aos alunos os combinados que foram aprovados em decisão 

democrática. Pergunte a eles quais foram as dificuldades que encontraram durante a realização da 

proposta e como se sentiram na condição de cidadãos que exercem a cidadania. Em seguida, 

questione-os alunos sobre cada um dos combinados aprovados e pergunte a eles como essas medidas 

seriam colocadas em prática e o que seria preciso fazer para que todos se comprometessem a seguir 

essas regras. Estimule os alunos a trazer também dificuldades e, caso alguém desenvolva argumento 

coerente contrário à implementação daquela proposta, coloque o argumento em discussão e em 

votação para que o restante da turma decida se ele é válido ou não. Assim, a proposta pode ser 

descartada ou até modificada se os alunos entenderem que ela não é adequada.  

Terminado o debate e aprovadas as propostas, peça que todos os alunos assinem o cartaz com 

o texto final dos combinados propostos pela turma e afixe-o na sala. Assine também o documento, 

comprometendo-se junto aos alunos a garantir que os combinados estabelecidos sejam respeitados, 

explicando que a fiscalização do cumprimento das leis é também um atributo inerente ao exercício da 

cidadania.  

Caso seja possível, no encerramento do bimestre retome a atividade e os combinados 

construídos pelos alunos e peça que os alunos avaliem esse processo, se os combinados surtiram efeito 

e quais foram as mudanças verificadas. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento da turma, acompanhe os alunos durante as atividades e 

verifique se cada aluno: 

• compreende as características da organização política democrática de Atenas durante o 
Período Clássico; 

• compreende o que são a política e a democracia criadas pelos atenienses; 

• entende o que é uma democracia direta e de que forma os cidadãos participam dela; 

• participa das atividades propostas e entende o processo político e democrático para a 
construção e aprovação dos combinados da turma. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Qual era a participação das mulheres na política ateniense? 

2. Qual era o nome da assembleia política da qual poderiam participar todos os cidadãos atenienses, 
aprovando ou não os projetos encaminhados pela Bulé, colegiado responsável pela elaboração das 
leis? 

a) Oligarquia. 

b) Congresso. 

c) Heliae. 

d) Eclésia. 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos respondam que as mulheres atenienses não eram consideradas cidadãs 
e, por essa razão, não podiam participar da política. 

2. Alternativa correta: d. 

 


