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Título: Cidadania no Brasil  

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Famílias, comunidades, cidades, nações: o ser humano vive coletivamente. Para que seja sus-

tentável, a vida em grupo requer algum grau de organização. Atualmente, em muitos países a 

Constituição Nacional é uma forma de regulamentar essa organização. A Constituição é um conjunto 

de normas que expressa as leis de determinado território e população, representando a forma como 

o Estado e a sociedade se organizam. Por isso, a análise desse documento fornece ferramentas não 

apenas para compreender a história e o contexto político de uma sociedade, mas também para 

apreender a própria ideia de cidadania. O tema desta sequência didática é a Constituição e a cidada-

nia no Brasil. 

Objetivos de aprendizagem 

Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas – (EF05HI04) 

Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade e à pluralidade; (EF05HI05) 

Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, compreenden-

do-o como conquista histórica. 

Recursos e materiais necessários  

• Lousa e giz (ou quadro e caneta);  

• caderno; 

• lápis grafite; 

• borracha;  

• material de consulta (separado previamente na biblioteca da escola) ou laboratório de 
informática. 
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Desenvolvimento  

Aula 1 – As Constituições e os cidadãos brasileiros  

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em duplas 

Desenvolva a aula na sala de informática ou na biblioteca da escola (caso seja na biblioteca, 

separe previamente o material para pesquisa do tema em questão). Oriente a turma a se dividir em 

duplas.   

Proponha uma discussão a respeito da cidadania, destacando seu principal significado: é o 

exercício consciente dos direitos civis, sociais e políticos de todas as pessoas, assim como o cumpri-

mento dos deveres para com a sociedade. Com base nessa definição, questione o que os alunos 

entendem por “direitos políticos”. Diga que, entre outras coisas, se trata do direito de votar, de ser 

votado e de se organizar em partidos políticos. Em seguida, pergunte se eles acham que a Constitui-

ção sempre garantiu direitos políticos a todos ou se esses direitos foram conquistados ao longo da 

história.  

Explique que o Brasil já teve sete Constituições (há divergência se seriam sete ou oito, pois a 

Emenda nº 1, outorgada pela junta militar, à Constituição Federal de 1967, teria sido a oitava 

Constituição; aqui leva-se em conta informação do site do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=97174>. Acesso em: janeiro 

de 2018). Comente que cada uma delas revela características da sociedade de determinado período, 

apontando avanços, preconceitos, grupos dominantes e marginalizados. Proponha aos alunos que 

pesquisem essas Constituições a fim de descobrir quem era considerado cidadão e como cada época 

possui expectativas e definições distintas sobre como a cidadania deveria ser exercida: 

• Constituição de 1824; 

• Constituição de 1891; 

• Constituição de 1934; 

• Constituição de 1937; 

• Constituição de 1946; 

• Constituição de 1967; 

• Constituição de 1988. 

Peça a cada dupla que escolha uma dessas Constituições e faça uma pesquisa sobre ela. Após 

a distribuição das Constituições, observe se todas foram selecionadas para serem pesquisadas, na 

hora de distribuí-las entre as duplas. Oriente os alunos a efetuarem suas pesquisas com base nas 

seguintes perguntas:  
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1. O que estava acontecendo no país no período em que essa Constituição foi elaborada? 
(Se necessário, efetue uma explicação prévia ou auxilie na contextualização sobre algum 
evento internacional relevante para o período.) 

2. Quem era o líder político do país na época?  

3. Quem tinha direito de votar?  

4. Quem tinha o direito de ser votado? 

5. A organização de partidos era livre?  

6. Havia direito de expressão para todos?  

Auxilie os alunos com dúvidas que eventualmente surjam durante a pesquisa. Uma aula não 

será tempo suficiente para efetuar a pesquisa e responder às questões, por isso peça a turma que 

anote as respostas no caderno para usá-las na aula seguinte.  

Aula 2 – Diferentes ideias de cidadão 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em duplas 

Retome com a turma a atividade de pesquisa da aula anterior. Circule pela sala e atente a 

possíveis dúvidas das duplas. Dê tempo suficiente para que os grupos terminem a atividade e reserve 

alguns minutos para a reflexão a seguir.  

Quando as pesquisas estiverem finalizadas, proponha um debate a partir das respostas en-

contradas para as questões da aula anterior. Estimule os alunos a se basearem nas informações 

encontradas para responder às seguintes perguntas:  

1. Todos os brasileiros sempre puderam votar e ser votados?  
Não, havia limitações raciais e econômicas. 

2. Quando os negros adquiriram direito ao voto?  
Em 1891, mas ainda havia a restrição econômica. Ou seja, na prática, eles puderam vo-
tar apenas quando o voto foi universalizado. 

3. Que época era essa? 
O início da República no Brasil. 

4. Qual foi a primeira Constituição a assegurar o voto feminino? 
A de 1934. 

5. Que época era essa?  
O início da Era Vargas. 
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6. O que estava acontecendo na época da Constituição de 1967?  
Ditadura militar no Brasil. 

7. Essa Constituição garantia os direitos políticos do povo?  
Não, havia uma série de restrições aos direitos políticos. 

8. Quando os direitos e as liberdades civis passaram a ser garantidos de forma plena ao 
povo brasileiro?  
A partir da Constituição de 1988. 

9. Como essa Constituição é conhecida? 
Constituição cidadã. 

O intuito das perguntas acima é que os alunos visualizem as informações das suas pesquisas 

de uma perspectiva diferente e, assim, reflitam e as compreendam melhor. Portanto, caso eles não 

saibam responder a uma ou outra questão, diga a eles a resposta correta. O importante é que a 

turma seja orientada a discutir e analisar os dados obtidos.  

Para finalizar, comente com os alunos que o conceito de cidadania se modificou e continua a 

se modificar ao longo da história do Brasil, conforme a própria sociedade passa por mudanças 

decorrentes dos processos históricos. Ressalte que a conquista da cidadania é um processo perma-

nente que demanda a participação de todos, inclusive para que não haja retrocessos, como já 

ocorreu no passado.    

Abaixo seguem algumas sugestões de fontes de pesquisa que podem auxiliar o professor no 

desenvolvimento dessa sequência didática: 

• CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil – O longo caminho. Rio de Janeiro: Civili-
zação Brasileira, 2016. 

• PINSK, Jaime. Cidadania e educação. São Paulo: Contexto, 2001. 

• TV Escola. Disponível em: <https://tvescola.mec.gov.br/tve/home>. Acesso em: janeiro 
2018. 
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Aferição de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento dos alunos nesta sequência didática, é importante observar se 

eles identificam as mudanças entre as Constituições como marcos históricos e produtos de seu 

tempo. Verifique se conseguem perceber o conceito de cidadania como algo socialmente desenvol-

vido, sem, no entanto, deixar de lado a perspectiva crítica sobre questões como o preconceito racial 

e os direitos das mulheres. Observe também se eles associam a ampliação da cidadania a uma 

conquista da sociedade.  

Por fim, para aferir a aprendizagem, acompanhe a participação dos alunos no desenvolvi-

mento da pesquisa e nas discussões propostas na sequência didática. 

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas  

habilidades enfocadas na sequência didática.  

1. Como é conhecida a Constituição de 1988? Por que ela recebe esse nome?  

2. Com base no que foi pesquisado e discutido nas aulas, qual das Constituições mais respeita a 
pluralidade e a diversidade? Por quê? 

3. Marque a alternativa que apresenta quem é o maior beneficiado pela ampliação e pela constan-
te evolução do conceito de cidadania: 

a) os presidentes. 

b) os militares.  

c) todos os políticos.  

d) o povo.  

 

Gabarito das questões 

1. Constituição cidadã; porque é considerada a mais democrática da história do Brasil, buscando 
tornar o país mais justo e com menos desigualdade social. 

2. A Constituição de 1988, pois ela possui uma perspectiva mais democrática. 

3. d) o povo 


