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Como Nós Aprendemos: 

 



Algumas Dicas:  

 



Segundo a ONU: 

 



Lei 9394/96 – LDBEN  

 



 Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

estabelecem os aspectos mínimos para o 

desenvolvimento pedagógico no 

currículo brasileiro; estabelecendo 

também os critérios de avaliação e as 

prioridades necessárias. 

 

As competências são construídas 

continuamente através do exercício 

das diversas habilidades dos alunos. 

P C N s 





Para refletir... 



 

ACHO QUE 
NÃO . . . 



 



 



 



 



 



 



Queremos Ser: 
Socialmente iguais, humanamente 

diferentes,  e totalmente livres. 



 



 



 



APRENDER A VIVER JUNTOS! 



 



 



Cidadania 
Vem do latim, civitas, "cidade", é o conjunto 

de direitos e deveres ao qual um indivíduo 

está sujeito em relação à sociedade em 

que vive.  A etimologia dessa palavra tal 

como cidadão (ciudadano ou vecino no 

espanhol, ciutadan em provençal, citoyen 

em francês) vem do latim civitas.  

Estado Democrático de Direito: “a soberania, 

a cidadania, a dignidade da pessoa humana, 

os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa, o pluralismo político”  

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_castelhana
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_proven%C3%A7al
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_latina
http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ciber-democracia/democracia/


 



 



A Constituição Cidadã de 1988 

 



Pólis 

Cidade 

Político 

(bem da pólis) 

Cidadão 

Esfera  

Pública 

(poder) 

 

O que é Cidadania? 

Esfera  

Privada/Íntima 
X 



Esfera Pública 

Espaço do DIREITO 

Distorção: 

 

PRIVILÉGIOS x CARÊNCIAS 

Esfera Privada/Íntima 

INDIVIDUAL(IDADE) 

INDIVUDUAL(ISTA) 

X 



“A expressão cidadania, aqui 

indicada como fundamento da 

República, parece não se resumir 

à posse de direitos políticos, mas, em 

acepção diversa, parece galgar 

significado mais abrangente, nucleado 

na ideia, expressa por Hannah Arendt, 

do direito a ter direitos. Segue-se, 

nesse passo, que a ideia de cidadania 

vem intimamente entrelaçada com a de 

dignidade da pessoa humana”. 

https://jus.com.br/tudo/posse


Dois conceitos de Cidadania: 

FORMAL: indivíduo é pertencente a uma 

nação; existem leis que garantem 

igualdade... 

 

SUBSTANTIVA: garantia e efetivação de 

DIREITOS     

   REALMENTE UNIVERSAL (para 

todos) 



Cidadania é... 

 Criação e manutenção dos 
espaços sociais / coletivos 

 Direito à Vida no sentido 
pleno 

...e como 
conseqüência... 

 
 Transformar Carências e 

Privilégios em Direitos 

Missão 

Principal, que 

causa CRISES 



Tipos de Direitos - T.H. Marshall 
 CIVIS: livre expressão, ir e vir, contrato, 

justiça, corpo... 
 
 

 POLÍTICOS: votar e ser votado (participar 
do bem da pólis)... 
 
 
 

 SOCIAIS: bem estar, educação, saúde... 

Século 

XVIII 

Sécul

o XIX 

Século 

XX 

Liberdade 

Igualdade 

Fraternidade 



 



Dilemas: 
 

 Como pode conviver a igualdade formal 
de direitos com a desigualdade de bens 

materiais?  
 

 Como e por que esses dois 
desenvolvimentos não ocorrem em 

paralelo?  
 

 Paradoxo das visões sobre juventude:  
“juventudocêntrica” X visão negativa 



 



A Cidadania para 
todos... 

 
Constituição Brasileira 

Art. 6º- São direitos 

sociais a Educação, a 

Saúde, o Trabalho, o 

Lazer, a Segurança, a 

Previdência Social, a 

proteção à maternidade 

e à infância, a assistência 

aos desamparados, na 

forma desta 

Constituição.  



 



 



 Bobbio (2002) afirma que “a 
democracia não se refere só à 
ordem do poder público do Estado, 
mas deve existir em todas as 
relações sociais, econômicas, 
políticas e culturais. Começa na 
relação interindividual, passa pela 
família, a escola e culmina no 
Estado. Uma sociedade 
democrática é aquela que vai 
conseguindo democratizar todas 
as suas instituições e práticas”. 



Formas de participação: 

 Ações individuais; 

 Participação em campanhas; 

 Trabalhos em Organizações Sociais, 
ONGs; 

 Inserção Projetos Públicos, grupos.  

 Escolha por afinidade e com 
dedicação de tempo adequada à 
pessoa. 

 Intensificação na década de 90 



 



 



 



 



 



 



 



 







 



 



 



 



CONCURSO do MUNICÍPIO DE 

FAXINAL DO SOTURNO 

  Em conformidade com as Noções de Cidadania e de 
Consciência Ecológica, responder às questões nº 16 e nº 17. 

 Cidadania, o direito a ter direitos na clássica visão de Hanna Arendt, é 
um conceito técnico para as ciências jurídicas. 

 Com relação ao acesso da cidadania à justiça, é CORRETO afirmar 
que:  

 a) A constituição de 1988 não acreditou na solução judicial dos 
conflitos. 

 b) A pouca necessidade de documentação aproxima o queixoso da 
Justiça. 

 c) Apesar da pobreza, existe uma facilidade na comunicação do 
injustiçado com o seu advogado. 

 d) Ninguém consegue, no Brasil, aproximação com o juiz, sem a 
intermediação do advogado.  

 

 Resposta D 






