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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo criar planos de aula para projetos escolares de educação 

em cidadania, com o recorte para crianças e adolescentes que cursam o Ensino Fundamental 

Anos Finais, portanto, entre 11 e 14 anos de idade. Ancorado na obrigatoriedade do ensino de 

pautas ligadas à cidadania previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), esse projeto 

leva em consideração a dificuldade que muitos docentes e instituições de ensino têm em 

efetivamente colocar essa norma em prática, especialmente pela tradição do ensino básico 

vigente no Brasil, pautado em disciplinas convencionais, que pouca margem dá para a inserção 

de temáticas variadas. Espera-se, assim, que ao dar possibilidade a esses professores, com 

planos de aula prontos para serem adaptados e utilizados em suas práticas, além de escala a 

esses projetos, uma vez que serão disponibilizados em site aberto e gratuito, seja possível abrir 

mais espaço para essa abordagem, já indicada pela UNESCO como uma das mais importantes 

para o século XXI. 

 

Palavras-chave: Educação, Cidadania, Aprendizagem Baseada em Projetos, Currículo. 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to create lesson plans for school projects in citizenship education, to be 

used with children and adolescents attending Middle School, between 11 and 14 years of age. 

Anchored in the mandatory teaching of topics related to citizenship provided for in the Brazilian 

Common Core (BNCC), this project takes into account the difficulty that many teachers and 

educational institutions have in effectively putting this standard into practice, especially 

regarding the tradition of basic education in Brazil, which is based on conventional subjects 

that gives little space for the insertion of varied themes. It is expected, therefore, that in helping 

these teachers, with lesson plans that are ready to be adapted and used in their classrooms, in 

addition to scale to these projects, since they will be available on an open and free site, it is 

possible to open more space for this approach, indicated by UNESCO as one of the most 

important in the 21st century. 

 

Keywords: Citizenship, Curriculum, Lesson Plans, Project-Based Learning.  
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1  INTRODUÇÃO  

 

Para T.H. Marshall, em seu célebre Cidadania, Classe Social e Status, de 1963, “A 

educação das crianças está diretamente relacionada à cidadania quando o Estado garante que 

todas as crianças serão educadas.” (MARSHALL, 1963, p. 73). Assim, a hipótese sociológica 

de seu ensaio é a de que existe uma forma de igualdade humana básica associada ao conceito 

de cidadania, sendo ela “um status concedido àqueles que são membros integrantes de uma 

comunidade.” (Ibid., p. 76). A análise do terreno social e educacional vivido ou observado por 

Marshall, o qual aprofundaremos mais à frente, nos ajuda a chegar, de início, à sua compreensão 

sobre cidadania. Para o autor, é fundamental notar que ela não significa o mesmo de uma 

cidadania formal, ou seja, um indicativo de pertencimento a um Estado-nação ou a uma 

nacionalidade. Seu entendimento, por outro lado, da chamada cidadania substantiva se dá no 

que ele aborda como fruto de movimentos sociais e da participação da população em geral já 

no pós-Segunda Guerra Mundial, o que teria contribuído para um aumento significativo dos 

direitos políticos, sociais e civis. 

Muito embora, no campo teórico, a figura e os estudos de Marshall imperem como 

compreensão amplamente aceita, no campo prático ainda existe alguma dificuldade inerente ao 

processo de análise que é, antes de tudo, definir um recorte de entendimento para esse termo e 

seu significado. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), em seu documento Educação para a Cidadania Global, define-o da seguinte 

forma:  

 

Existem diferentes interpretações quanto à noção de cidadania global. Um 

entendimento comum é de que seja um sentimento de pertencer a uma comunidade 

mais ampla, além das fronteiras nacionais, que enfatiza nossa humanidade comum e 

faz uso da interconectividade entre o local e o global, o nacional e o internacional. [...] 

Para a UNESCO, cidadãos globais são indivíduos que pensam e agem para um mundo 

mais justo, pacífico e sustentável (UNESCO OFFICE IN BRASILIA, 2015, p. 2).  

 

Tal visão corrobora o entendimento de Marshall da cidadania como participação integral 

na comunidade. Para fins do trabalho em questão, vamos nos ancorar, além das abordagens 

teórico-metodológicas que serão tratadas adiante, em documentos de educação oficiais: os 

documentos da UNESCO para educação em cidadania, como o já mencionado; o Plano 

Nacional de Educação (PNE) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC); e, por fim, 

currículos de secretarias de educação de estados brasileiros.  
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É importante também frisar que a ideia inicial desta pesquisa precisou ser modificada 

em decorrência da pandemia da Covid-19, ao longo de 2020, e seu consequente isolamento 

social, que fechou escolas durante a maior parte do ano letivo. Originalmente, intentava-se 

escolher algumas instituições de ensino, públicas e particulares, de diferentes regiões do Brasil, 

que trabalhassem com projetos de cidadania e, dessa forma, acompanhar presencialmente a 

elaboração e execução dos mesmos, notando o possível impacto pedagógico nos alunos. Essa 

estrutura se daria especialmente para conseguir contrastar as realidades do ensino privado e do 

público em nosso país, tendo, dessa forma, uma visão menos enviesada e restrita do trabalho 

com cidadania. No entanto, com o fechamento das escolas em decorrência do alastramento do 

Coronavírus, tal projeto foi inviabilizado.  

Faz-se prudente, inclusive, atentar para o enorme impacto que esse fechamento das 

escolas e consequente incorporação do ensino remoto – ou, ao menos, a tentativa deste – 

ocasionou. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), que realizou a pesquisa “Resposta Educacional à Pandemia de Covid-19” 

(INEP, 2021) entre fevereiro e maio de 2021, relativa à segunda etapa do Censo Escolar 2020, 

os dados referentes à implementação do ensino remoto no Brasil são alarmantes, especialmente 

quando se leva em consideração a discrepância entre o ensino básico público e o privado. 

Segundo o INEP, 99,3% das escolas suspenderam as atividades presenciais e 90,1% não 

retornaram em 2020, sendo, dessas, 98,4% das federais, 97,5% das municipais, 85,9% das 

estaduais e 70,9% das privadas. Ou seja, ainda que em número também reduzido, as escolas 

particulares conseguiram de forma mais consistente voltar a uma normalidade presencial mais 

próxima ao que se tinha anteriormente. Além disso, quando comparado a outros países, o Brasil 

fechou suas escolas por muito mais tempo. Aqui, foram 279 dias em 2020, contrastando com 

199 de Chile e Argentina, 180 do México, 163 do Canadá e impressionantes 67 de Portugal e 

43 da França. Isso é, sem dúvidas, reflexo de uma ausência de estratégias públicas, articuladas 

nas esferas federais e estaduais, que possibilitassem um combate mais efetivo à pandemia, com 

respeito a regras sanitárias mundialmente aceitas, o que poderia resultar em menores taxas de 

contágio e mortes, como foi o enfrentamento em outros locais do mundo. 

Para além da questão temporal, a gestão da pandemia no Brasil também evidenciou os 

abismos que separam a educação pública da privada no que tange à oferta das aulas e a 

qualidade destas. O INEP também mostra que apenas 43,4% das escolas estaduais e 19,7% das 

municipais disponibilizaram equipamentos para os docentes, como tablets e notebooks, e 

somente 31,9% das instituições da rede municipal apresentaram aulas síncronas, algo muito 
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mais frequente nas privadas. Nesse sentido, entende-se que o panorama escolar de 2020 não era 

favorável à implementação de quaisquer projetos paralelos, dado que seguir os programas 

oficiais já foi um desafio por si só. 

Por conseguinte, repensou-se o formato teórico-metodológico para a presente pesquisa, 

e esse novo contorno se deu com três diferentes frentes. A primeira é a substituição da análise 

empírica pela documental, a fim de traçar um panorama de contexto. A segunda, o arcabouço 

teórico referente à educação e à cidadania. E a terceira, o estudo aprofundado de técnicas e 

metodologias pedagógicas de projetos, a fim de pautar o formato dos planos de aula. Vale, antes 

de prosseguir, levantar um breve histórico sobre a presença do assunto cidadania em 

documentos educacionais no Brasil. 

No dia 9 de janeiro de 2001, ainda no governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, foi sancionada a Lei de nº 10.172, que versava a respeito da aprovação do Plano 

Nacional de Educação, o PNE. Essa lei estabelece diretrizes e metas de desenvolvimento 

nacionais, estaduais e municipais para a educação no Brasil, e assumiu o lugar de planos 

menores e/ou mais regionalizados para a educação que já existiam em nosso país desde 1930, 

e cuja criação já estava prevista no artigo 214 da Constituição de 1988. Leia-se:  

 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o 

objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e 

definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 

federativas que conduzam a:     

I – erradicação do analfabetismo; 

II – universalização do atendimento escolar; 

III – melhoria da qualidade do ensino; 
IV – formação para o trabalho; 

V – promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

VI – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do produto interno bruto (BRASIL, 1988) 

 

 Em sua primeira versão, o PNE já trazia a preocupação com o ensino voltado para a 

cidadania, presente na primeira prioridade do documento:  

 

1. Garantia de ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas as crianças de 7 a 

14 anos, assegurando o seu ingresso e permanência na escola e a conclusão desse 

ensino. Essa prioridade inclui o necessário esforço dos sistemas de ensino para que 

todas obtenham a formação mińima para o exercício da cidadania e para o usufruto 

do patrimônio cultural da sociedade moderna. O processo pedagógico deverá ser 

adequado às necessidades dos alunos e corresponder a um ensino socialmente 

significativo. Prioridade de tempo integral para as crianças das camadas sociais mais 
necessitadas (BRASIL, 2001).  
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Por ser um uma lei de caráter periódico, contou com outras versões desde então. O PNE 

em vigor no momento, correspondente à Lei nº 13.005/2014, foi aprovado em 2014, com 

vigência de 10 anos.  

Vale destacar que é sabido que existem muitas críticas e problemas que circundam o 

Plano. Salomão Barros Ximenes (2016), em seu artigo “O CAQ na meta 20 do Plano Nacional 

de Educação: Um novo regime jurídico para a realização do padrão de qualidade do ensino”, já 

aponta para a problemática de o PNE ser visto como um plano de governo, e não um plano de 

Estado, o que dificulta a perpetuação do mesmo com as mudanças de governante. Já em 2017, 

como uma espécie de continuidade do PNE e da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), foi 

homologada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para as etapas de Educação Infantil 

e Ensino Fundamental. A Base, documento do Ministério da Educação (MEC) cuja observância 

é obrigatória tanto p3ara a rede pública quanto para a privada, tem como objetivo direcionar os 

objetos de conhecimento, habilidades e competências que devem ser, como o nome indica, 

básicos e comuns para todos os alunos desses segmentos, o que significa cerca de 60% dos 

currículos das escolas. Nesse documento norteador, constam como mandatórios tópicos e 

conteúdos relacionados – direta ou indiretamente – à cidadania, que aparecem mesmo nas 

competências gerais para a educação básica, as quais, por meio das diversas disciplinas 

escolares, devem ser desenvolvidas nos alunos. É o caso das competências 1, 6, 7 e 10, 

totalizando 40% das principais diretrizes para todos os estudantes, como observa-se a seguir: 

 

Competência 1: Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 

sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 

continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva. 

Competência 6: Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-

se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias 

do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 

projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 
Competência 7: Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 

formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem 

e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação 

ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

Competência 10: Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios 

éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários (BRASIL, 2017) 

 

No entanto, apesar de exigido por parâmetros oficiais, pode-se observar que o ensino da 

cidadania ainda não se deu de forma plena nas instituições de ensino do país, especialmente 
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pela ausência desse conteúdo nas grades curriculares. Um dos motivos para isso é o que 

Ximenes (2016, p. 33) aponta: a desarticulação na comunicação entre governo federal e estados 

e municípios no que tange à adesão, implementação e acompanhamento de políticas 

educacionais. A BNCC pode ter vindo como a formalização de uma intencionalidade nesse 

sentido. No entanto, como base curricular, ela não é exatamente normativa por princípio, e sim 

mais diretiva e norteadora das grandes competências e habilidades que devem ser desenvolvidas 

em alunos da educação básica. Por sua natureza, não traz direcionamentos a respeito 

necessariamente da sua implementação e acompanhamento, ficando isto como tarefa das 

secretarias de educação. Se, por um lado, essa dinâmica garante mais liberdade e autonomia 

aos estados e municípios para colocar em prática, ainda que respeitando a Base, as prioridades 

e particularidades concernentes a cada região, por outro lado ela segue incentivando o 

desalinhamento. 

Além disso, é importante pensar como a precária sistematização e aprofundamento de 

práticas e conteúdos em escolas brasileiras pode dificultar ainda mais esse processo. É o que 

sugerem os resultados do maior estudo em educação do mundo, o Programa Internacional de 

Avaliação dos Estudantes (PISA). De acordo com os resultados de 2018, 68,1% dos estudantes 

brasileiros não possuem o nível básico de Matemática, o que, para a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), é o mínimo para o exercício pleno da 

cidadania. Em leitura, o índice é de 50% e, em ciências, 55%. Nesse sentido, o objetivo da 

presente pesquisa, ao viabilizar um currículo transversal e planos de aulas estruturados e abertos 

em um blog para professores de todo o Brasil, é possibilitar a inserção de conteúdos de 

cidadania nas práticas escolares de crianças de 11 a 14 anos, obedecendo à BNCC. Com isso, 

objetiva-se efetivamente trabalhar para levar o ensino de cidadania para escolas de todo o país 

e auxiliar na incorporação e propagação de seus preceitos não só na vida escolar, mas 

principalmente na prática cívica dos indivíduos. Por fim, penso que este blog tem o potencial 

para eventualmente se tornar um portal colaborativo entre professores de todo o país, a partir 

de financiamentos privados aos quais pretendo submetê-lo. Nesse sentido, percebe-se que essa 

pesquisa é um trabalho de uma vida com objetivos no médio e longo prazos, tão necessário 

dado o panorama atual de crise social em que vivemos no Brasil, que precisará, mais do que 

nunca, de cidadãos coerentes e conscientes para reerguer nossa sociedade. 

Voltando, pois, à presente pesquisa, a tríade teórico-metodológica se dará com análise 

de referenciais curriculares nacionais, aprofundamento de teorias de cidadania e educação e 
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exame de técnicas pedagógicas para criação de projetos. Esses assuntos serão aprofundados no 

item a seguir.  

 

2  DISCUSSÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA  

 

2.1  UM OLHAR CONTEMPORÂNEO PARA A EDUCAÇÃO 

 

“A nova revolução cognitiva escapa da armadilha do dualismo e concebe o estudo 

adequado do homem através de uma aproximação mais interpretativa da cognição preocupada 

em criação de significado”. É assim que o psicólogo estadunidense Jerome Bruner, em sua obra 

The Culture of Education (1996), vislumbra o destino de uma educação menos pautada em 

conteúdos e mais norteada pela ressignificação do que se aprende: mais do que saber, é preciso 

saber fazer. Ou seja, para além de objetos de conhecimento, são necessárias habilidades e 

competências. Tal proposta, todavia, não dialoga com o que José Murilo de Carvalho, em 

Cidadania no Brasil: O longo caminho (2018), analisa sobre a educação em nosso país nas 

décadas de 1920 e 1930, apesar de, mesmo ali, já evidenciar alguma aspiração de caminho 

alternativo: 

 

Na área da educação também houve tentativas de reforma. A influência maior veio 

dos Estados Unidos, sobretudo do filósofo John Dewey. As propostas dos defensores 

da Escola Nova, entre os quais se salientavam Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo 

e Lourenço Filho, tinham um lado de pura adaptação do ensino ao mundo industrial, 

que se tornava cada vez mais dominador. O ensino devia ser mais técnico e menos 

acadêmico. Mas tinha também um lado democrático, na medida em que apontavam a 

educação elementar como um direito de todos e como parte essencial de uma 

sociedade industrial e igualitária (CARVALHO, 2018, p. 96).  

 

A proposta de Bruner prosseguiu para além da década de 90, perdurando e se 

aprofundando até a contemporaneidade, evidenciada na tendência presente nos principais 

documentos oficiais de educação do Brasil, como a Base Nacional Comum Curricular e os 

currículos referenciais das secretarias estaduais de educação, que dão ênfase a habilidades e 

competências desejáveis para estudantes das mais diversas faixas etárias. 

Nesse sentido, entende-se como um objetivo relevante da educação propiciar crianças e 

jovens a se tornarem pessoas com discernimento cognitivo, socioemocional e crítico para se 

engajarem e participarem das decisões relativas à sociedade, ainda que isso extrapole os limites 

físicos de uma nação. Afinal, situações de grande notoriedade na atualidade, como o 
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aquecimento global e a corrida pelas vacinas para a Covid-19, nos mostram que as decisões de 

grande impacto para cada indivíduo não devem ser pensadas apenas individualmente. Afinal, 

como já foi visto que, para a Unesco, “cidadãos globais são indivíduos que pensam e agem para 

um mundo mais justo, pacífico e sustentável” (2015). Assim, nota-se um direcionamento de 

pensadores pedagógicos para uma aprendizagem menos pautada primordialmente em 

conteúdos ou objetos de conhecimento, mas sim usando-os como catalisadores da criação de 

habilidades e competências nos jovens. Metodologias nesse sentido serão explanadas no item 

três do presente relatório.  

 

2.2  O CAMINHO PARA A CIDADANIA DE MARSHALL 

 

Para Lea Guimarães Souki (2006), cidadania é essencialmente um método de inclusão 

social. Desde a Revolução Inglesa no século XVII, a cidadania vem representando o 

aparecimento do homem como unidade política e, inspirando outros grandes movimentos, como 

a Revolução Francesa, e amarra esses caminhos pela coesão dos direitos naturais que, assim 

sendo, são anteriores ao estabelecimento do poder civil. Nesse sentido, pondera-se fazer a 

observação de que Marshall, sendo inglês, participa de forma mais ativa do aprofundamento da 

visão desse local, apesar de a experiência inglesa do desenvolvimento da cidadania não ser a 

regra, e sim a exceção. Afinal, o desenvolvimento da industrialização que caminhou ombro a 

ombro com o crescimento e ampliação da democracia só se deu, da forma trabalhada por 

Marshall (1963), na Inglaterra. Apesar disso, muito embora se trate de um caso pontual, para 

Souki, “o modelo de Marshall é um recurso teórico importante e continua sendo referência para 

os estudos comparativos do desenvolvimento da cidadania em outros países” (SOUKI, 2006, 

p.42). Isso porque o principal aspecto que deve ser levado em consideração na imensa 

contribuição de Marshall não é o empírico, mas o de natureza teórica.  

Além disso, Souki procura quebrar uma tendência de personificação do conceito de 

cidadania:  

O primeiro ponto a chamar a atenção é sua reificação como se a cidadania tivesse 

corpo visível e material e fosse, ao mesmo tempo, capaz de ter vida própria (Carvalho, 
1998). Afirmações como, por exemplo, “a cidadania reagiu favoravelmente a tal 

candidatura ou deixe a cidadania chegar ao seu bairro, a cidadania não tolerará tal 

coisa” e dezenas de outras formulações similares revelam um conceito carregado de 

conteúdos e projeções. Esta espécie de ficção, do ponto de vista teórico, traz alguma 

obscuridade ao conceito e o impregna de senso comum e estereotipia que, embora seja 

compatível com a atividade política, não favorece a sua precisão conceitual nem 

tampouco a sua compreensão (Ibid., p. 40).  
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 Essa observação será de extrema valia para a elaboração dos produtos de cidadania 

desse projeto, pois, ao conversar com a metodologia de projetos, explicitada de maneira mais 

aprofundada no próximo item, o grande protagonismo do fazer da cidadania deve vir do próprio 

indivíduo – nesse caso, o aluno –, não sendo ela um ente por si só.  

 São muitos os historiadores, economistas e demais estudiosos que hoje falam sobre o 

caminho histórico que, ao ser observado por Marshall, o levou a fazer suas constatações, que 

se tornaram célebres. Para Paul Singer, em seu artigo “Direitos sociais: Cidadania para todos”, 

ensaio presente em História da Cidadania (2003), a partir de 1875, observou-se o fenômeno de 

uma série de leis, em diversos países, que começaram a assegurar a instituição do bem-estar 

como direito. Essa ideia será retomada por Marshall posteriormente. De acordo com Singer 

(2003, p. 235), em 1886, o governo alemão enviou ao Parlamento um “projeto de lei que 

obrigava os patrões a assegurar-se contra os acidentes de trabalho de seus empregados numa 

Caixa Imperial, a ser gerida e subvencionada pelo Estado”. O Parlamento acabou aprovando o 

projeto sem a subvenção. Pouco tempo depois, na Grã-Bretanha de Marshall:  

 

A volta ao poder, em 1906, dos liberais e a eleição de 29 deputados trabalhistas mais 

14 representantes dos mineiros e uma dúzia de lib-labs (deputados trabalhistas eleitos 

na chapa liberal) permitiu alcançar nos anos seguintes uma pletora de leis de bem-
estar social. Em 1906, ainda foi aprovada lei que autorizava autoridades locais a 

fornecer merenda aos escolares em distritos necessitados. No ano seguinte, foi 

aprovada lei instituindo exames médicos dos alunos nas escolas e, em 1908, outra lei 

regulava o emprego de alunos fora do horário de aulas. Essas leis visavam a proteger 

os escolares (Ibid., p. 236). 

 

 Singer prossegue a análise com o fato de que, antes do início da Primeira Grande Guerra, 

em 1914, o Estado de bem-estar social, entendido como o aglomerado de direitos sociais e 

amparo a trabalhadores e suas famílias, já estava tendo suas raízes fincadas em alguns países 

da Europa, sendo a Alemanha pioneira. De acordo com Singer:  

 

Em 1913, véspera da guerra, os gastos públicos com proteção social como 

porcentagem do PIB eram 4,1% na Alemanha, 4,2% da Grã-Bretanha e 3,8% na 

Suécia, sendo insignificantes ou desconhecidos nos demais países. Mas, em termos 

mundiais, o primeiro país a reconhecer direitos sociais sob esse prisma foi a Nova 

Zelândia, se considerarmos não só as datas das leis, mas a abrangência dos benefícios 

(Ibid., p. 238). 

 

 Com o fim da Guerra e a fundação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

esse processo se maximizou e, desde a sua fundação, a OIT aprovou mais de 184 Convenções 

Internacionais do Trabalho. Esse crescimento da noção de cidadania não ficou apenas na 
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Europa. Ele faz, ainda, um paralelo com o Brasil, o que é importante para o nexo com o presente 

trabalho: 

Certos direitos sociais também foram introduzidos por países em desenvolvimento, 
cuja crescente industrialização havia suscitado a formação de um proletariado 

numeroso e de um movimento operário que em pouco tempo levantou a bandeira dos 

direitos sociais. O Brasil pode ser considerado um bom exemplo. Salário mínimo, 

sistema de previdência social para os trabalhadores urbanos regularmente assalariados 

e o direito de organização sindical já estavam legalmente garantidos antes de 1945, 

mas durante a ditadura do Estado Novo (1937-1945) sua efetivação era muito restrita 

(Ibid., p. 251).  

 

 Nesse sentido, Carvalho (2018, p. 114) completa:  

 

O período de 1930 a 1945 foi o grande momento da legislação social. Mas foi uma 

legislação introduzida em ambiente de baixa ou nula participação política e de 
precária vigência dos direitos civis. Este pecado de origem e a maneira como foram 

distribuídos os benefícios sociais tornaram duvidosa sua definição como conquista 

democrática, e comprometeram em parte sua contribuição para o desenvolvimento de 

uma cidadania ativa. 

 

 E prossegue: 

 

A Constituição de 1946 manteve as conquistas sociais do período anterior e garantiu 

os tradicionais direitos civis e políticos. Até 1964, houve liberdade de imprensa e de 

organização política (Ibid., p. 131). 

 

Voltando ao escopo mais amplo, após o fim da Segunda Guerra Mundial, para Singer, 

as condições políticas eram bastante favoráveis à “concessão de novos e abrangentes direitos 

sociais, de acordo com o desenho esboçado no Plano Beveridge e ratificado na Declaração da 

Filadélfia da OIT” (SINGER, op. cit., p.248). É nesse terreno que Marshall vai, pouco tempo 

depois, lançar o clássico que até hoje serve de alicerce para o estudo da cidadania, não sem 

deixar de levar em consideração um quadro histórico no qual, desde a Revolução Industrial, 

impera a necessidade da qualificação da mão de obra para produção nas fábricas. Foi a reação 

contrária a isso que, na segunda metade do século XIX, culminou na aspiração democrática de 

uma educação para além da prática, mas que também valorizasse a teoria, de forma universal e 

pública.  

Chega-se, assim, à definição de Marshall para cidadania, que deve-se dar em três 

elementos: o primeiro deles é a cidadania civil, que são os direitos necessários à liberdade 

individual (liberdade de ir e vir, de imprensa, de pensamento e fé, direito à propriedade e a 

celebrar contratos válidos, e o direito à justiça). O segundo elemento diz respeito à cidadania 
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política, como o direito de participar do exercício do poder político, seja como membro, seja 

como eleitor. E, por fim, o terceiro deles é a cidadania social, que vem a ser o direito a um 

estado mínimo de bem-estar econômico e segurança. 

Por ser essa compreensão amplamente reconhecida como recorte e repertório viáveis 

para cidadania, ela será o suporte para a sugestão de currículo unificado e para os planos de 

aula deste projeto, que serão mais bem trabalhados no item três. 

 

2.3  ANÁLISE CURRICULAR DOS ESTADOS 

 

Tendo sido discorrido a respeito do protagonismo que vem ganhando, na 

contemporaneidade, a abordagem pedagógica e metodológica que se baseia na construção de 

habilidades e competências, inclusive presente na BNCC, e que essa também advoga a favor 

do ensino de cidadania, faz-se importante analisar como isso se dá na prática. 

Como apontado anteriormente, foi necessário adequar a pesquisa em questão por conta 

do contexto de pandemia que se instaurou no Brasil e no mundo em 2020. Nesse sentido, no 

lugar da análise in loco de projetos escolares, inviável com as escolas fechadas boa parte dos 

anos de 2020 e 2021, optou-se pelo exame das disposições curriculares das secretarias de 

educação de diferentes estados brasileiros. Assim, a ideia era constatar a presença ou a ausência 

de orientações relativas a tópicos centrados no tema da cidadania nesses documentos. Para isso, 

optou-se pela seleção de estados baseada no Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira 

(IDEB) em seus resultados concretos mais recentes até o presente momento, ou seja, o ano de 

2019, uma vez que ainda é incipiente entender e tratar dos efeitos da pandemia com os números 

de 2021. Escolheu-se, pois, os cinco estados que obtiveram os melhores resultados (na ordem, 

do melhor para o pior resultado: São Paulo, Ceará, Paraná, Goiás e Distrito Federal), e os cinco 

com piores resultados (na ordem, do pior para o melhor resultado: Amapá, Pará, Sergipe, Rio 

Grande do Norte e Bahia). Vale, aqui, enfatizar que o critério utilizado foi a média obtida no 

IDEB e, para desempate, a distância entre a nota obtida e a meta estabelecida para aquele estado. 

Por esse motivo, Santa Catarina, que teve a mesma nota que o Distrito Federal, ficou de fora da 

lista, pois ficou mais distante de sua meta. Já nos piores resultados, Rio Grande do Norte, 

Sergipe e Bahia obtiveram a mesma nota, mas estão em posições diferentes também a partir do 

delta em relação a meta. Com isso, objetiva-se analisar se há alguma diferença substancial na 

quantidade de menções entre os bem e os mal avaliados que poderia ajudar a traduzir esses 

resultados.  
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Nessa análise, notou-se que todos os estados trazem a cidadania em suas orientações 

curriculares específicas. De forma resumida, observa-se a tabela a seguir. A primeira coluna 

indica o estado analisado. O segundo traz a quantidade total de páginas dos documentos 

trabalhados. A terceira indica a quantidade total de vezes em que a palavra cidadania apareceu 

ao longo do texto. Por fim, a última coluna traz uma média de quantas páginas se passam até 

que a palavra cidadania apareça no documento. Ou seja, no caso do Ceará, por exemplo, 

cidadania é mencionada uma vez a cada nove páginas. 

 

Tabela 1 – Menções ao Termo Cidadania nos Currículos Estaduais (casos selecionados) 

Estado Total de páginas Menções à Cidadania Média Menções/Página 

(aprox.) 

Goiás 380 62 1 / 6 págs 

Ceará 931 102 1 / 9 págs 

Distrito Federal 316 33 1 / 9 págs 

Bahia 482 49 1 / 10 págs 

Amapá 614 49 1 / 12 págs 

Pará 620 44 1 /14 págs 

São Paulo 526 31 1 / 17 págs 

Sergipe 657 34 1 / 19 págs 

Rio Grande do Norte 153 7 1 / 22 págs 

Paraná 901 38 1 / 24 págs 

Fonte: Elaboração própria a partir da análise dos currículos estaduais (casos selecionados). 

 

Nessa tabela, nota-se que é constante a presença do termo “cidadania” nos currículos 

trabalhados – em média, a palavra aparece uma vez a cada doze páginas -, tendo Goiás como o 

estado que, proporcionalmente, mais o menciona, seguido pelo Ceará, que, inclusive, tem o 

maior número de páginas entre os casos selecionados e, ainda assim, se destaca na recorrência 

das menções, enquanto o Paraná é o segundo maior currículo em número de páginas, mas o que 

menos apresenta o termo de maneira proporcional. No Anexo 1, observam-se tabelas 

específicas de cada estado, nas quais as menções foram divididas em três categorias recorrentes 

nas análises curriculares: menção direta à Constituição Federal, menção a outros documentos 

oficiais (ex.: BNCC) e menção genérica à ideia de cidadania, como, por exemplo, em sugestões 

de objetos de conhecimento a serem estudados.  

Apesar de uma presença quantitativa considerável – na média total, a palavra cidadania 

aparece uma vez a cada doze páginas –, uma análise qualitativa apresenta um quadro mais 

problemático. É possível perceber alguns importantes pontos em comum nas orientações 

curriculares que dificultam que ela se ratifique e se integre plenamente à prática didática em 
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sala de aula. Primeiramente, à exceção de São Paulo e Sergipe, todos os demais currículos 

analisados trazem menções diretas à Constituição Federal. Ao todo, foram doze menções, o que 

representa quase 3% das menções. A título de exemplo, vê-se o Amapá:  

 

A Constituição Federal (CF) de 1988, em seu Artigo 205, determina que [...] a 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercićio da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

(BRASIL, 1988). (12) 

 

A CF, em seu Artigo 6º, garante o direito de todos à educação, e esse direito deve 
levar ao “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho” (Art. 205), e nomeia a educação como um dos 

princípios para o ensino, a “igualdade de condições de acesso e permanência na 

escola” (Art. 206, Inc. I), delegando ao Estado o dever de garantir acesso aos “niv́eis 

mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de 

cada um” (Art. 208, Inc. V). Portanto, toda escola deve atender os princiṕios 

constitucionais, não excluindo nenhuma pessoa por etnia, sexo, origem, idade ou 

deficiência (AMAPÁ, 2018, p. 23, grifos meus). 

 

 A seguir, o mesmo exemplo, porém no currículo baiano: 

 
A Constituição Federal de 1988, inspirada pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), no art. 205, reconhece a educação como: “[...] direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo ao exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BAHIA, 2019, p. 38, grifo meu). 

 

  

 

E o mesmo ocorre em currículos de estados que obtiveram boas performances no IDEB, 

como é o caso do Ceará: 

 

[...] Importância para o país, como é o caso da Constituição Federal de 1988, lei magna 

da nação brasileira. Nesta lei acima mencionada, a Constituição Federal, merecem 

destaque: 

• o Artigo 205, que determina, “a educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.” (CEARÁ, 2018, p. 30, grifo meu). 

 

 As menções, todavia, apresentam-se tão somente como trechos da Constituição, sem 

virem necessariamente acompanhadas de uma análise trabalhada a partir de cada currículo. 

Além disso, há também menções diretas a outros documentos oficiais, como a BNCC e o PCN. 

Nesses casos, os números são mais expressivos, representando 147 ocorrências do total, o 
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equivalente a quase 33% do total. No entanto, o mesmo padrão das menções à Constituição 

aparece aqui. Quando fala-se na Base ou nos Parâmetros, os currículos citam partes e trechos 

dos mesmos, mas não engajam um trabalho norteador no sentido de, por exemplo, como utilizar 

tais ideias no âmbito escolar efetivamente. Nota-se o exemplo de Sergipe: 

 

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos 

e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e sócio-emocionais), atitudes e 

valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho. O ensino de lińgua inglesa, na escola, buscará 

garantir a aprendizagem das competências, à medida que viabiliza contextos em que 

o aluno possa mobilizar os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários 

ao desenvolvimento dessas competências (SERGIPE, 2021, p. 229, grifo meu).  

 

 O mesmo ocorre, por exemplo, no currículo paulista: 

 

Reiterando os termos da BNCC (2017), o Currículo Paulista define competência como 

“a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, 

cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas 

da vida cotidiana, do pleno exercićio da cidadania e do mundo do trabalho” (SÃO 

PAULO, 2018, p. 8, grifo meu).  

 

Por vezes, os currículos trazem diretamente a habilidade prevista na Base a ser 

trabalhada em determinada etapa escolar, como no caso a seguir, do Paraná, porém novamente 

sem explicitar qualquer proposta prática de trabalho: “(EF05HI04) Associar a noção de 

cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos” 

(BRASIL, 2017, p. 481, grifo meu), Os exemplos anteriores demonstram que os currículos se 

amparam em importantes documentos nacionais, nos quais a ideia de cidadania está presente.  

Por fim, há ainda uma terceira categoria observada no estudo aprofundado dos 

currículos: as menções ou direcionamentos genéricos que, por sua vez, são pouco assertivos, o 

que dificulta o trabalho de transposição, por parte do professor, da teoria para a prática. Essas 

menções genéricas correspondem a 290 citações no total, ou seja, 64,5%. Em alguns desses 

momentos, elas surgem como objeto de conhecimento e/ou aspectos pertencentes a conteúdos 

a serem ensinados e aprendidos. Todavia, mais uma vez, isso ocorre apenas como tópico, sem 

qualquer orientação para sua realização por parte do docente. A título de exemplo, São Paulo: 

 

Cada vez mais, os conhecimentos matemáticos tornam-se imprescindíveis para as 

diversas ações humanas, das mais simples às mais complexas, o que faz com que a 

Matemática assuma um papel fundamental para o pleno acesso dos sujeitos à 

cidadania (SÃO PAULO, 2018, p. 303, grifo meu).  
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E também no Paraná: 

 

Assim espera-se que o currículo mińimo de História seja entendido como ponto de 
partida para se iniciar os estudantes no processo de compreensão histórica, o qual não 

pode ser aplicado como um roteiro de conteúdos fixos a serem transmitidos em sala 

de aula. Desse modo, espera-se que o ensino e a aprendizagem de tais conteúdos 

contribuam para que os estudantes desenvolvam uma reflexão crit́ica sobre a 

sociedade onde estão inseridos, bem como do mundo em sua complexidade, e, saibam 

exercer a sua cidadania fortalecendo a democracia (PARANÁ, 2018, p. 225, grifo 

meu).  

 

 Dessa forma, observa-se que esses documentos, independentemente do resultado do 

estado no IDEB, apresentam referências constantes ao exercício da cidadania como algo 

relevante a ser trabalhado na educação básica. Ou seja, conclui-se que a presença do termo em 

si não é, por si só, um fator determinante para o bom ou mau resultado do estado. Todavia, o 

que falta em todos eles é chegar ao próximo nível de orientação docente, com práticas e 

sugestões de abordagem, ensino e aprendizagem em sala de aula. E esse é justamente o 

propósito do presente trabalho, ao procurar valer-se de um tópico importante a fim de unificar 

um currículo transversal de cidadania e proporcionar planos de aula facilitadores para projetos.  

 

 

3  DISCUSSÃO SOBRE O FORMATO  

 

3.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS DE CONTEXTO 

 

Para que se comece a ponderar o impacto social deste produto, é preciso ter em mente 

dois vetores: alcance e aplicabilidade. Sob a ótica semântica, por alcance, entende-se tanto a 

distância que se pode atingir, como aquilo que tem relevância pelo seu valor. Nesse sentido, 

tem-se a oportunidade de chegar e atingir o maior número possível de pessoas, de maneira 

relevante, em nosso vasto país. Já por aplicabilidade, entende-se a qualidade do que ocasiona 

um efeito, ou seja, a possibilidade de efetivamente inserir tais projetos no contexto escolar. Para 

isso, faz-se necessário, antes de apresentar o produto em si, considerar alguns contextos.  

Ao longo do ano de 2020, com a pandemia acarretada pelo novo coronavírus, algumas 

demandas e necessidades se tornaram mais latentes e perceptíveis em múltiplas áreas, e com a 

educação não foi diferente. Uma delas foi a questão do acesso à internet, tanto de alunos quanto 

de professores, desde a educação básica até o ensino superior. O Ensino à Distância (EAD), até 
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então um recurso muito pouco utilizado na educação básica, se tornou uma alternativa de seguir 

entregando conteúdos didáticos. Junto a isso, pesquisa de maio de 2020 da TIC Domicílios, 

divulgada pelo jornal Valor Econômico, indica que, em 2019, o país chegou a 134 milhões de 

usuários de internet, o que significa 74% da população com mais de 10 anos de idade. Em 2020, 

de acordo com dados da Agência Brasil a partir de pesquisa promovida pelo Comitê Gestor da 

Internet no Brasil, esse número chegou a 152 milhões de usuários. Com isso, 81% da população 

com mais de 10 anos possui acesso à internet em casa.  

Vale destacar, no entanto, que apesar de os números apresentarem uma tendência de 

crescimento ano após ano em todos os segmentos, esse acesso segue sendo bastante desigual. 

Além de a maior parte dos usuários se concentrar nas áreas urbanas, de acordo com a mesma 

pesquisa, as casas de classes D e E saltaram de 50% para 64% daquelas com acesso à internet 

na pandemia. Porém, 90% destas têm esse acesso exclusivamente pelo celular. No caso do 

ensino básico, apenas 32% das escolas de Ensino Fundamental têm acesso à internet para os 

alunos. Nesse sentido, é preciso considerar que o acesso ao EAD foi discrepante para as diversas 

classes sociais.  

Além disso, torna-se relevante tocar em levantamento feito pelo Teaching and Learning 

International Survey (TALIS), da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Humano 

(OCDE) da Organização das Nações Unidas (ONU), que mostra que, no Brasil, em média, um 

professor dá 25 horas de aula por semana, 6 horas a mais do que a média dos demais países 

avaliados pela TALIS, além de passar de 10% a 22% a mais de tempo que esses mesmos países 

em atividades extras, como correção de provas e trabalhos. Isso deixa ao docente muito pouco 

tempo restante para pesquisar, preparar aulas, testar hipóteses de ensino e aprendizagem, 

especialmente quando isso envolve o conhecimento de tópicos que fogem ao ensino das 

matérias tidas como tradicionais nos currículos obrigatórios da educação básica no Brasil, que 

são aquelas pedidas em exames de ingresso às principais universidades do país: Língua 

Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Artes, Matemática, História, Geografia, 

Sociologia, Filosofia, Física, Química e Biologia. Muito embora os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), de 1997, já antecipem temas transversais a serem trabalhados em salas de 

aula do Ensino Fundamental, tal fato não dialoga com a formação docente em programas de 

graduação e licenciaturas do país, que acabam por repetir as especializações disciplinares acima 

expostas.  

Por fim, entende-se, ainda, o ensino básico no Brasil como calcado nessas mesmas 

disciplinas, previstas também em outros documentos oficiais, como a Lei de Diretrizes e Bases 
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(LDB), e cobradas no principal exame de ingresso no ensino superior, o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), deixando pouco espaço para inovação ou incorporação de outros 

saberes.  

Sendo assim, para estruturar o produto para a entrega do presente trabalho, pensou-se 

especificamente nessas dores e realidades, ou seja, no aumento progressivo do acesso à internet 

no Brasil e normalização da presença das redes com o efeito da pandemia, falta de tempo do 

professor para criar estratégias novas para sua prática e pouco espaço nas grades escolares para 

disciplinas que fogem ao padrão tradicional. 

Nesse sentido, o produto é um blog aberto, com acesso disponível para todo e qualquer 

professor do Brasil, no qual ele encontra planos de aula de projetos relacionados à cidadania 

para turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A escolha de criar um site aberto se deu 

para garantir que qualquer professor no país, seja ele de escola pública ou privada, nas capitais 

ou na periferia, possa acessar os planos de aula livremente, o que seria dificultado caso o 

produto fosse, por exemplo, uma série de orientações curriculares física e impressa, que não 

teria o mesmo alcance. Já a escolha pelos anos finais do Ensino Fundamental se deu pela atual 

situação dos outros segmentos escolares. A pandemia da Covid-19 trouxe inegáveis impactos 

para a educação, mas ela se mostrou ainda mais danosa na Educação Infantil e nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. De acordo com estudo realizado pelo Datafolha em parceria com a 

Fundação Lemann, de junho de 2021, 51% das crianças em estágio de alfabetização da rede 

pública permaneceram no mesmo nível de aprendizagem, isto é, não evoluíram na sua 

capacidade de decodificação e leitura e não aprenderam nada de novo durante a pandemia, 

apresentando um enorme desafio para os docentes desses segmentos (CRUZ, 2021). Por outro 

lado, no Ensino Médio, será implementado, a partir de 2022, o Novo Ensino Médio, grande 

processo de reconfiguração estrutural e curricular que durará, pelo menos, três anos, e que 

também será um grande desafio. Com isso, é possível afirmar que inserir mais uma demanda 

nesses segmentos seria sobrecarregar algo que já precisará de muita atenção e cuidado nos 

próximos anos. Com isso, os anos finais do Ensino Fundamental se mostram como a opção 

atualmente mais adequada devido ao contexto apresentado.  

 

3.2  ESCOLHA DA METODOLOGIA DE PROJETOS 

 

 No contexto educacional contemporâneo, são muitas as discussões a respeito de 

metodologias eficazes para o aluno atual, inserido em uma era de aprendizagens dinâmicas e 
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autônomas. Um dos aspectos considerados mais importantes no direcionamento do aluno é 

estimular seu engajamento com o que está aprendendo. Para Bacich e Moran (2018, p. 2), “O 

que constatamos, cada vez mais, é que a aprendizagem por meio da transmissão é importante, 

mas a aprendizagem por questionamento e experimentação é mais relevante para uma 

compreensão mais ampla e profunda”. As metodologias ativas, como são chamadas essas 

práticas, são, portanto, ainda nas palavras de Moran, “estratégias de ensino centradas na 

participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem de forma 

flexível, interligada e híbrida)”.  

 Em 1963, o psicólogo estadunidense David Ausubel formulou a Teoria da 

Aprendizagem Significativa como parte da sua obra Psicologia Educacional. Para Ausubel, a 

aprendizagem significativa acontece quando existe a interação entre conhecimentos prévios e 

conhecimentos novos. Para ele, quanto mais sabemos, mais aprendemos, porque o fator mais 

importante no aprendizado é aquilo que o indivíduo já conhece. Esse conhecimento prévio, 

chamado de âncora, se incorpora ao significado do que está sendo aprendido e o amplia. Isso é 

o contrário do que Ausubel chamava de Aprendizagem Mecânica, que, por sua vez, se baseava 

apenas na memorização de conteúdos e significados. Apesar de essas formas não serem 

antagônicas, e sim fazerem parte de um processo contínuo, a aprendizagem significativa acaba 

sendo mais duradoura, porque com a memorização da mecânica, as informações novas não 

interagem com conhecimentos prévios e não se ancoram. Já era, portanto, o embrião de um 

pensamento voltado menos para o conteúdo e mais para a prática, ou, no limite, do aprendizado 

do conteúdo como catalisador da aplicação prática. José Moran (2018), já no século XXI, 

retoma e enraíza essa formulação: 

 

A aprendizagem mais profunda requer espaços de prática frequentes (aprender 

fazendo) e de ambientes ricos em oportunidades. Por isso, é importante o estímulo 
multissensorial e a valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes para 

ancorar os novos conhecimentos (BACICH, MORAN, 2018, p. 3).  

.  

 Em paralelo, ainda na década de 1960, foi criada a metodologia Problem-Based 

Learning, ou Aprendizagem Baseada em Problemas. Originalmente trabalhada na McMaster 

University, no Canadá, e na Maastricht University, na Holanda, essa prática ganhou corpo em 

escolas de medicina, uma vez que o foco era a pesquisa de múltiplas causas possíveis para uma 

problemática de teor médico. Nesse método, o objetivo não é a criação de uma solução, e sim 
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o descobrimento das origens. Porém, ele foi decisivo para a formulação de outra metodologia 

que acaba por compartilhar a mesma sigla.  

É nessa perspectiva, pois, que o Project-Based Learning (PBL no idioma original, e 

usado como ABP no português – Aprendizagem Baseada em Projetos) surge como uma 

ampliação pedagógica e uma formalização estrutural como herança de Ausubel e da 

Aprendizagem Baseada em Problemas. Para Moran, “Aprendizagem baseada em projetos é uma 

metodologia [...] em que os alunos se envolvem com tarefas e desafios para resolver um 

problema ou desenvolver um projeto que tenha ligação com a sua vida fora da sala de aula” 

(Ibid., p. 16). Nesse sentido, formalmente: 

 

Os projetos de aprendizagem também preveem paradas para reflexão, feedback, 
autoavaliação e avaliação de pares, discussão com outros grupos e atividades para 

“melhoria de ideias”. Diferentemente de uma sequência didática, em um projeto de 

aprendizagem há preocupação em gerar um produto. Porém, esse produto não precisa 

ser um objeto concreto. Pode ser uma ideia, uma campanha, uma teoria, etc. (Ibid., p. 

17).  

 

 Ele prossegue com comprovações oriundas de pesquisas estrangeiras: 

 

De acordo com o Buck Institute for Education (2008), os projetos que se apresentam 

como efetivos têm os seguintes atributos: 

1. Reconhecem o impulso para aprender, intrínseco dos alunos; 
2. Envolvem os alunos nos conceitos e princípios centrais de uma disciplina; 

3. Destacam questões provocativas; 

4. Requerem a utilização de ferramentas e habilidades essenciais, incluindo 

tecnologia para aprendizagem, autogestão e gestão do projeto;  

5. Especificam produtos que resolvem problemas;  

6. Incluem múltiplos produtos que permitem feedback; 

7. Utilizam avaliações baseadas em desempenho; 

8. Estimulam alguma forma de cooperação (Ibid., p. 17).  

   

   Já no século XXI, o grande nome do PBL se tornou William Bender. Para Bender 

(2014), a motivação aumenta porque as questões motrizes evidenciam cenários pertinentes ao 

contexto real do aluno, o mundo como ele o conhece, além do fato de haver poder de escolha 

dos alunos em diversas atividades.  

 Desde o início da década de 2010, como evidencia Bender (2014), diversas pesquisas 

têm sido realizadas na direção de comprovar esse como um método eficaz. Duas das vantagens 

da PBL que nelas se destacam são: a PBL aumenta a motivação e o interesse dos alunos em 

completar o trabalho que lhes foi solicitado. Esse interesse, que se traduz em motivação, se dá 

pelo fato de os alunos perceberem que não estão lidando com problemas intangíveis, mas sim 
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aqueles presentes no mundo real e, por isso, as soluções por eles propostas também são soluções 

reais.  

 Nesse sentido, poderia-se questionar por que, então, a PBL é superior em eficácia em 

relação a projetos tradicionais. Para Bender, modelos convencionais conseguem montar 

conexões conceituais entre eventos singulares de uma unidade de aprendizagem ou objeto de 

conhecimento, e assim os alunos são capazes de entender as ideias principais do currículo. 

Porém, como veremos em termos de formato adiante, esses projetos não podem ser 

considerados efetivamente PBL, uma vez que não incluem, via de regra, a formulação de uma 

questão-motriz para aquele estudo e, portanto, não engajam um processo reflexivo. Além disso, 

os projetos tradicionais dão pouco espaço para escolhas dos alunos inerentes a abordagens de 

pesquisa, pois costumam trazer orientações muito claras dos professores do que deve ser o 

formato final apresentado. Ainda, os aspectos de cooperação e publicação final dos resultados 

dos trabalhos dos alunos também são colocados como diferenciais no modelo PBL, uma vez 

que desenvolvem habilidades socioemocionais de estímulo ao trabalho em grupo, bem como o 

sentimento de realização da materialização dos esforços em prol de uma resolução.  

 

 

3.3  CARACTERÍSTICAS GERAIS DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS 

 

 Ainda para Bender, há algumas características pertinentes a todo projeto no formato 

PBL. Nota-se que não se trata necessariamente de etapas, mas de propriedades do modelo. As 

explicações que seguem os itens são da autora: 

 

(a)  Âncora: Dá-se o nome de âncora à introdução e às informações básicas para 

contextualizar o tema e gerar o interesse dos alunos. Múltiplos suportes podem ser 

utilizados para isso, como vídeos, textos científicos, reportagens, etc. 

Normalmente, é a âncora que inicia o trabalho com o projeto, sendo o primeiro 

contato dos alunos com a temática com a qual trabalharão; 

(b)  Trabalho em equipe cooperativo: Na PBL, é profundamente estimulado que não 

exista uma divisão de tarefas de forma individualizada e apartada das demais, 

justamente para incitar o desenvolvimento da habilidade socioemocional da 

cooperação e simular, em um aluno de ensino básico, experiências que ele terá na 

vida adulta, trabalhando em equipe para resolver problemas;  
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(c)  Questão motriz: A questão motriz resume o problema abordado dentro da temática 

escolhida para o projeto. Deve estimular e nortear os alunos, focando seus esforços;  

(d)  Feedback e revisão: Para o PBL, é de suma importância a assistência estruturada 

constante e rotineira. Os feedbacks podem ser dados tanto pelo professor quanto 

pelos próprios colegas de grupo. Ele serve para constante aprimoramento do 

trabalho;  

(e)  Investigação e inovação: Com a questão motriz analisada e entendida, os grupos 

precisarão formar outras questões, agora menores, de forma a focar nas tarefas do 

projeto. O processo investigativo pode se dar pelos mais diversos meios, a depender 

das oportunidades e dos acessos dos alunos (livros, internet, entrevistas, etc.). No 

início desse processo, o grupo desenvolve linhas do tempo e metas para a conclusão 

do projeto. Assim, fica claro que é importante que essa investigação se dê de forma 

estruturada; 

(f)  Oportunidades de reflexão: Muito embora não seja uma etapa específica, a 

capacidade reflexiva deve ser trabalhada ao longo de todas as fases da PBL. Para 

Bender, “Criar oportunidades para a reflexão dos alunos dentro de vários projetos 

é aspecto enfatizado por todos os proponentes da PBL” (BENDER, 2014, p. 32);  

(g)  Resultados apresentados publicamente: O ponto alto do PBL é a apresentação dos 

resultados dos grupos para além das fronteiras da sala de aula. O objetivo desses 

projetos é justamente serem exemplos autênticos de problemas com os quais os 

alunos lidam ou, pelo menos, visualizam no mundo real. Dessa forma, os resultados 

também costumam ser reais e, por isso, é ainda mais motivador para eles que o fruto 

do seu trabalho seja divulgado. Isso pode se dar por diversos meios, como escrita e 

distribuição de manuais, criação de blogs e redes sociais, cartas para autoridades 

com os resultados, etc, canais de YouTube, etc. 

 

 Por fim, é importante notar, ainda, mais dois aspectos: diferentemente do ensino 

tradicional, voltado para o professor, que é o responsável por passar o conhecimento, no 

contexto da PBL, ele é um facilitador. Não deve caber ao docente a tarefa de ensinar conceitos, 

mas sim orientar os alunos de forma a otimizar o processo criado e realizado por eles. Isso leva 

ao segundo ponto: a voz dos alunos. É muito importante que ela exista e esteja presente em 

algumas etapas do projeto, especialmente aquelas que se dão após a análise da questão motriz 
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e início dos planejamentos. Os alunos devem ser encorajados a fazer escolhas durante toda a 

PBL.  

 

3.4  EXPERIÊNCIA EMPÍRICA 

 

3.4.1  Finlândia 

 

Na primavera brasileira de 2017, respondi a uma demanda de trabalho de ir à Finlândia, 

a fim de, ao longo de dez dias, visitar escolas e assistir a workshops que pudessem de alguma 

forma explicar o êxito admirável que esse pequeno país escandinavo vem tendo ao longo das 

últimas décadas na área da educação. O objetivo, para a empresa que trabalho, era coletar 

metodologias e práticas que pudessem ser adaptadas e incorporadas em livros didáticos e 

soluções educacionais brasileiras. Eu já havia lido muito sobre os resultados finlandeses, mas 

foi bastante interessante conseguir observá-los de perto e na prática.  

Localizada ao norte da Europa, a Finlândia é um país nórdico com cerca de 5,3 milhões 

de habitantes, sendo sua maioria concentrada no sul do país. Com um Índice de 

Desenvolvimento Humano de 0.938, é o 9º maior do mundo, o que a coloca como um dos dez 

melhores países do mundo em renda, educação e saúde.  

Desde o ano 2000, a Finlândia vem apresentando destaque no Programa Internacional 

de Avaliação de Alunos (PISA), conduzido a cada três anos pela Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Essa prova avalia as competências e conhecimentos 

de alunos de 15 anos em três esferas: leitura, ciências e matemática. No último resultado 

divulgado, referente ao ano de 2018, o país obteve o segundo lugar na primeira esfera, o terceiro 

na segunda e o sétimo na terceira, configurando o 6º lugar entre os melhores países do mundo 

em educação.  

Por esses resultados destacados, a Finlândia vem atraindo educadores do mundo inteiro 

para tours instrutivos e direcionados a trocas de experiências, palestras e visitas a algumas de 

suas escolas. Com isso, pretende-se ensinar a esses profissionais algumas das técnicas mais 

recorrentes nas instituições finlandesas e que potencialmente podem ser importadas e 

incorporadas em seus respectivos países. Uma das instituições que promove essas visitas é o 

Council for Creative Education (CCE Finland), e foi por ela que tive a oportunidade de viver 

essa experiência. 
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Timothy D. Walker, autor de Teach Like Finland, é um professor norte-americano que, 

em sua publicação, destaca, primeiramente, a autonomia das crianças finlandesas: 

 

Geralmente, as crianças finlandesas parecem muito mais autônomas do que as 

crianças americanas, mas elas não possuem um gene de independência, é claro. O que 

eles têm, eu observei, são muitas oportunidades, em casa e na escola, para fazer as 

coisas sozinhos sem segurar a mão, e através dessas oportunidades, eles parecem mais 
autodirecionados como aprendizes (WALKER, 2017, p. 93).  

 

 Pude observar justamente esta característica em minhas visitas. Seja em laboratórios de 

Química ou em espaços para experiências maker (metodologia que prioriza a prática de fazer 

uso de tecnologias disponíveis para resolver problemas), os professores presentes nas salas de 

aula atuam como observadores dos trabalhos dos alunos. Assim, direcionam os estudantes por 

caminhos que julgam poder otimizar o aprendizado, que é prioritariamente feito pelos jovens, 

a partir do que eles mesmos chamam de learn by doing, ou seja, aprender fazendo. Há aulas 

expositivas, mas elas dividem espaço com metodologias ativas. 

 

Figura 1 – Alunos trabalham de forma autônoma e experimental em laboratório de Ciências em escola em 

Helsinque 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Figura 2 – Crianças utilizam a técnica do learn by doing para ter experiência sensorial com as cores do 

outono em escola em Tampere 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 

 

Ainda sobre a autonomia dos estudantes e papel orientador dos professores, Walker 

observa: 

 

Muitos adultos sabem, por experiência própria, que a melhor maneira de dominar algo 

é através da prática em um ambiente “mundo real”. O problema é que o aprendizado 

em sala de aula, tradicionalmente falando, não tem sido assim. Na escola, as crianças 

geralmente aprendem sobre ciência através de assistir vídeos, ler textos de não-ficção 

e completar exercícios, em vez de projetar e implementar seus próprios experimentos 

como cientistas reais. A prática de coaching coloca a propriedade do processo de 

aprendizagem no lugar certo, diretamente sobre os ombros dos alunos (Ibid., p. 150).  

 

 Por fim, foi bastante comum encontrar na Finlândia exemplos de PBL sendo colocados 

em prática. Na Espoo International School, em Helsinque, no momento da minha visita, em 

uma das salas de aula os alunos trabalhavam nos resultados de uma pesquisa que haviam 

acabado de realizar com os demais estudantes da escola. O projeto versava a respeito da 

alimentação de jovens na capital finlandesa, e uma das etapas do PBL foi um levantamento do 

que os estudantes daquela escola comiam durante o dia. A professora de Matemática passeava 

pela sala e instruía seus estudantes sobre como interpretar os dados que haviam coletado. 
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Figura 3 – Estudantes trabalham em uma das etapas do PBL, em Helsinque 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 Minha experiência na Finlândia foi meu primeiro contato efetivo com a PBL na prática. 

Até então, havia apenas lido a respeito da metodologia, mas não havia presenciado seu exercício 

em nenhuma escola. Observei, pois, alunos mais engajados no processo de aprendizagem, se 

comparados àqueles que, nas mesmas escolas, observavam aulas expositivas. O incentivo à 

autonomia, ao trabalho colaborativo (incentivado pelo PBL) e ao aprender na prática, 

incorporando e protagonizando o processo de ensino e aprendizagem, é previsto na reforma 

curricular pela qual a Finlândia passou e ajudou a levá-la ao destaque mundial no PISA, como, 

por fim, observa Walker: 

 

Na última reforma curricular da Finlândia, o desenvolvimento da autonomia 

estudantil, dentro e fora da escola, é uma das principais ênfases, além de priorizar a 

alegria de aprender e cultivar um ambiente de aprendizagem colaborativo (Ibid., p. 

93).  

 

3.4.2  Escola da Ponte, Portugal 

 

 No início de 2018, pouco tempo depois, portanto, da minha ida à Finlândia, ganhei o 

livro A Escola com que Sempre Sonhei sem Imaginar que Pudesse Existir, de Rubem Alves 

(2012). Nele, o escritor brasileiro, em uma série de crônicas, conta o impacto profundo que 

causou em si ao visitar a Escola da Ponte, em Portugal, instituição de ensino criada pelo 

educador português José Pacheco na década de 70 em Vila das Aves, no distrito do Porto, em 

Portugal.  
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 Inserida no sistema público de educação português, a Escola da Ponte se destacou, desde 

sua criação, por levantar três valores: solidariedade, autonomia e responsabilidade, defendendo 

a promoção da consciência cívica e independência dos alunos, sendo portanto um marco 

pedagógico na escola tradicional, regida por currículos e programas. Sobre isso, Alves aponta: 

 

O conhecimento é uma árvore que cresce da vida. Sei que há escolas que têm boas 

intenções, e que se esforçam para que isso aconteça. Mas as suas boas intenções são 

abortadas porque são obrigadas a cumprir o programa. Programas são entidades 

abstratas, prontas, fixas, com uma ordem certa. Ignoram a experiência que a criança 

está vivendo. Aí, tenta-se, inutilmente, produzir a vida a partir dos programas. Mas 

não é possível, a partir da mesa de anatomia, fazer viver o cadáver. O que vi na Escola 

da Ponte é o conhecimento crescendo a partir das experiências vividas pelas crianças 

(ALVES, 2012, p. 51).  

 

 

 Uma vez que esse estilo inovador de escola me parecia interessante, fiz questão de 

visitá-la em uma visita a Portugal em 2018. Logo ao chegar, fui surpreendida pelos meus guias. 

Não fui guiada por professores ou mantenedores da escola, mas pelos colegas de turma 

Henrique e Bernardo, de 11 e 10 anos, respectivamente. 

 

Figura 4 – Na Escola da Ponte, os alunos mostram as instalações aos visitantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

Sobre isso, faz-se necessário entender como a escola se divide. Não há, contrariamente 

ao ensino tradicional, salas de aula separadas por séries ou por faixas etárias. Os alunos são, 

portanto, separados em três núcleos: o primeiro é chamado de Iniciação e compreende crianças 
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de seis a oito anos. O segundo, a Consolidação, reúne alunos de nove a onze anos. E o último, 

o Aprofundamento, junta crianças de doze a quatorze anos. A esse respeito, Alves comenta: 

 

Escola da Ponte: um único espaço, partilhado por todos, sem separação por turmas, 

sem campainhas anunciando o fim de uma disciplina e o início da outra. A lição social: 

todos partilhamos o mesmo mundo. Pequenos e grandes são companheiros numa 

mesma aventura. Todos se ajudam. Não há competição. Há cooperação. Ao ritmo da 
vida: os saberes da vida não seguem programas (Ibid., p. 69).  

 

 Isso nos leva a um exemplo de autonomia dos alunos, presente nos valores da escola e, 

como visto anteriormente, um diferencial para um maior engajamento por parte dos estudantes. 

Uma vez que não há séries, é de se esperar que não haja, também, professores e aulas 

expositivas. Os alunos, portanto, têm tutores e, com eles, decidem o que estudarão pelos 

próximos quinze dias. E assim pesquisam, buscam conhecimento, desenvolvem competências. 

Ao final desse período, se reúnem com o tutor para apresentar o que aprenderam. Se se entender 

que eles dominam o conteúdo, podem passar adiante. Se não, passam mais um período 

trabalhando naquele tópico. Nesse sentido, os professores apenas orientam o ritmo e o modo de 

estudo dos alunos, mas são eles que aprendem de que forma podem aprender mais e melhor. 

 A colaboração sobre a qual Alves faz referência se dá na prática de pequenos cartazes 

que são espalhados em cada um dos ambientes de aprendizagem divididos pelos alunos. Nesses 

pequenos cartazes, lê-se “Eu já aprendi” e “Eu ainda não aprendi”. No primeiro, estudantes que 

entendem que já dominam determinado conteúdo colocam seus nomes e o tópico aprendido, 

para que possam ser procurados por alunos que ainda não o fizeram, a fim de tirar dúvidas. Ao 

mesmo tempo, no cartaz “Eu ainda não aprendi”, crianças que ainda não dominaram algum 

ponto podem colocar suas dúvidas para serem abordadas por alunos que já aprenderam. Alves 

observa: 

 

Na Escola da Ponte é assim. As crianças que sabem ensinam as crianças que não 

sabem. Isso não é exceção. É a rotina do dia a dia. A aprendizagem e o ensino são um 

empreendimento comunitário, uma expressão de solidariedade. Mais que aprender 

saberes, as crianças aprendem valores (Ibid., p. 45).  

  

 São, por fim, as crianças, autônomas na apreensão do saber, que definem as regras de 

convivência entre todos. Nesse sentido, o desenvolvimento da autonomia dos alunos e do 

protagonismo no processo de aprendizagem se mostram, nessas experiências empíricas, como 

provas cabais de um ensino que os engaje mais e, portanto, tenha mais resultados.  
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4  APRESENTAÇÃO DO PRODUTO  

 

Para a montagem desse produto, foram usados os três elementos constitutivos da 

cidadania segundo a teoria de Marshall, analisadas anteriormente. Assim, para cada um dos 

anos finais do Ensino Fundamental, há três projetos: um que aborde cidadania civil, outro, o 

elemento social, e o último, a cidadania política. Cada projeto terá duração de oito semanas 

(dois meses), a fim de que a escola ou o professor tenham não só tempo para entender e inserir 

a prática no currículo escolar, bem como flexibilidade para aplicar o projeto sem que isso 

interfira na dinâmica da própria instituição, uma vez que há escolas que se organizam por 

bimestres, outras por trimestres, ou demais configurações de ciclo. Todos os planos de aula dos 

projetos foram disponibilizados no blog Cidadania em Sala, concebido especialmente para este 

trabalho, na plataforma Blogger (www.cidadaniaemsala.blogspot.com). 

Abaixo, segue o quadro resumido com cada um dos temas para cada um dos anos. A 

escolha dos temas se deu, além da lógica das cidadanias de Marshall, com base nas habilidades 

previstas na BNCC para cada um dos anos, e pautados em referências metodológicas que 

guiarão a elaboração dos projetos. O detalhamento (com objetivos de aprendizagem e sugestões 

de entregas finais) de cada um se dará no item cinco do presente relatório,  onde delimito os 

planos de aula sugeridos para cada projeto. Tais temas foram discutidos e elaborados em 

colaboração com outros professores colegas meus, de disciplinas de Ciências Humanas e 

Ciências da Natureza, que atuam diretamente com alunos desse segmento e puderam certificar 

que as temáticas escolhidas são pertinentes para faixa etária e estágio cognitivo do alunado.  

 

Quadro 1 – Temas de Cidadania por Ano de Ensino 

ANO CIDADANIA CIVIL CIDADANIA POLÍTICA CIDADANIA SOCIAL 

6º Liberdade de Imprensa Participação Feminina Alimentação Sustentável 

7º Liberdade Religiosa O Que Fazem os Políticos? Direitos do Consumidor 

8º Direitos da Criança e do Adolescente Acompanhando os Políticos? Uso Sustentável da Água 

9º Combate às Fake News Participação Ativa na Política Consumo e Consumismo 

Fonte: Elaboração própria da autora 

 

O código utilizado pelo documento foi elaborado pela BNCC, e é a mesma codificação 

que será usada aqui, para facilitar a identificação de conteúdo. As duas primeiras letras (EF) do 

código indicam o segmento da educação básica, nesse caso, Ensino Fundamental. Os números 

seguintes indicam o ano previsto para o desenvolvimento daquela habilidade (exemplo: 06 

indica uma habilidade prevista para o 6º ano. Já 67, uma que funciona tanto para o 6º quanto 
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para o 7º). Em seguida, as letras indicam uma sigla para a disciplina. Nesse caso, por exemplo, 

LP é Língua Portuguesa, HI é História e GE, Geografia. Por fim, os últimos números localizam 

a habilidade na listagem geral. Assim, um código que indique, por exemplo, EF08LP18 quer 

dizer que aquela é a décima oitava habilidade da Língua Portuguesa para o 8º ano do Ensino 

Fundamental.  

 

4.1 TEMÁTICAS DOS PROJETOS 

 

4.1.1  Cidadania Civil  

 

4.1.1.1  6º Ano do Ensino Fundamental: Liberdade de Imprensa 

 

Retomando as definições de Marshall, entende-se como cidadania civil os direitos 

necessários à liberdade individual (liberdade de ir e vir, de imprensa, de pensamento e fé, direito 

à propriedade e de celebrar contratos válidos, e o direito à justiça). Nesse sentido, o foco nas 

liberdades e amplitude de direitos estará bastante presente nos projetos desse tipo em cada um 

dos anos.  

No primeiro dos anos finais a temática será a liberdade de imprensa. Para Eugênio 

Bucci, em A Imprensa e o Dever da Liberdade: 

 

Na imprensa, a liberdade encontra de fato uma materialização: ela se traduz no 

grau de independência dos veículos informativos (e de seus operadores) em 

relação aos interesses organizados, sejam eles econômicos, políticos, religiosos, 

sindicais, científicos e assim por diante (BUCCI, 2009, p. 109). 

 

Ainda nesse sentido, reforça-se a necessidade desse caráter independente ancorando-se 

em Dahl (1972), para quem a liberdade de expressão é condição vital para a contestação pública 

e um dos requisitos de uma democracia para um grande número de pessoas.  Assim, o projeto 

dialoga com a importância de manter a imprensa livre de interesses terceiros, ainda que isso 

seja algo potencialmente difícil em um mundo regido pelas leis capitalistas contemporâneas. 

Os alunos elaborarão um projeto que vise à observância da garantia da fala dos profissionais de 

imprensa sem a imposição de qualquer tipo de censura. Para isso, precisarão desenvolver 

habilidades socioemocionais de trabalho em grupo e abertura para diálogo, além de gestão. 

Sugere-se que eles sintam, por conta própria, como é estar nesse lugar, ao criarem uma 
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publicação informativa (um jornal, por exemplo) sobre notícias da escola ou mesmo do bairro 

onde moram. As habilidades BNCC trabalhadas são: 

 

(EF06LP01) Reconhecer a impossibilidade de uma neutralidade absoluta no relato de 

fatos e identificar diferentes graus de parcialidade/ imparcialidade dados pelo recorte 

feito e pelos efeitos de sentido advindos de escolhas feitas pelo autor, de forma a poder 

desenvolver uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos e tornar-se consciente 
das escolhas feitas enquanto produtor de textos. 

(EF06LP02) Estabelecer relação entre os diferentes gêneros jornalísticos, 

compreendendo a centralidade da notícia 

(EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes 

veículos e mídias, analisando e avaliando a confiabilidade (BRASIL, 2017).  

 

4.1.1.2  7º Ano do Ensino Fundamental: Liberdade Religiosa  

 

A temática das liberdades pertinentes ao conceito de cidadania civil segue no 7º ano, 

agora com enfoque na liberdade religiosa. De acordo com o Relatório sobre Violência e 

Intolerância Religiosa no Brasil, de 2015, divulgado pelo então Ministério das Mulheres, da 

Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, o tema da intolerância e da violência 

de cunho religioso ainda é bastante incipiente no meio jornalístico e informativo, tratando, por 

vezes, de casos pontuais – sem a preocupação de acompanhar os desdobramentos do fato 

ocorrido -, ou com a tendência de uma presença maior relacionada a eventos internacionais, 

com destaque para o Islamismo no Oriente Médio e na Europa. Aqui no Brasil, o que temos são 

constantes atos de violência e discriminação em relação, especialmente, a religiões de matriz 

africana, denunciando um problema de marginalização de crenças que não sigam o cânone 

católico-cristão. De acordo com o relatório, 53% das vítimas evidenciadas nas parcas 

reportagens são adeptos de religiões de matriz africana, seguidas por evangélicos.  

Sidnei Nogueira (2020), inclusive, data da década de 1970, com a fundação da primeira 

Igreja Universal do Reino de Deus, no Rio de Janeiro, o início de um novo ciclo de espetáculo 

de violência contra tudo que, litúrgica e identitariamente, se relaciona a influências africanas 

no Brasil. Assim, e valendo-se da laicidade prevista por lei em nosso país, os alunos serão 

convidados a visitar a história das religiões no Brasil e trabalharão com as múltiplas vertentes 

religiosas em nosso país na direção da garantia da possibilidade do exercício do credo sem 

preconceitos. As habilidades que justificam a escolha temática são: 

 

(EF07HI05) Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os 

processos culturais e sociais do período moderno na Europa e na América. 
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(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para 

as populações ameríndias e identificar as formas de resistência. (BRASIL, 2017).  

  

4.1.1.3  8º Ano do Ensino Fundamental: Direitos da Criança e do Adolescente 

 

No 8º ano, os alunos dialogarão com as liberdades e direitos previstos para as crianças 

e os adolescentes no Brasil, bem como analisarão a problemática dos principais crimes 

cometidos contra pessoas dessas faixas etárias, como trabalho infantil e turismo sexual, e de 

que forma isso vai contra esses mesmos direitos. Para o Fundo Internacional de Emergência 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em artigo divulgado na ocasião dos 30 anos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 2020, são inegáveis os avanços que o Estatuto 

conseguiu, como redução da mortalidade e do trabalho infantil. No entanto, os avanços não 

foram suficientes para reduzir as desigualdades e, especialmente na atualidade, existe uma forte 

preocupação de todos os desafios existentes se agravarem com a pandemia, com impactos da 

crise no médio e no longo prazos inclusive na educação, dado que 4,8 milhões de crianças 

vivem em domicílios sem acesso à internet. Será fundamental, pois, que os alunos entendam 

esses direitos como seus e de todos os outros jovens do país. Para isso, deverão se amparar no 

ECA e, dentro dele, focarão no direito à educação, cultura, esporte e lazer, ao serem 

incentivados no projeto a criarem programas de inclusão de práticas de esporte e cultura no 

bairro onde vivem. 

 Para ancorar a escolha, seguem as habilidades: 

 

(EF89LP17) Relacionar textos e documentos legais e normativos de importância 

universal, nacional ou local que envolvam direitos, em especial, de crianças, 

adolescentes e jovens – tais como a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição 

Brasileira, o ECA –, e a regulamentação da organização escolar – por exemplo, 

regimento escolar –, a seus contextos de produção, reconhecendo e analisando 

possíveis motivações, finalidades e sua vinculação com experiências humanas e fatos 

históricos e sociais, como forma de ampliar a compreensão dos direitos e deveres, de 

fomentar os princípios democráticos e uma atuação pautada pela ética da 

responsabilidade (o outro tem direito a uma vida digna tanto quanto eu tenho). 

(EF89LP20) Comparar propostas políticas e de solução de problemas, identificando 

o que se pretende fazer/implementar, por que (motivações, justificativas), para que 
(objetivos, benefícios e consequências esperados), como (ações e passos), quando etc. 

e a forma de avaliar a eficácia da proposta/solução, contrastando dados e informações 

de diferentes fontes, identificando coincidências, complementaridades e contradições, 

de forma a poder compreender e posicionar-se criticamente sobre os dados e 

informações usados em fundamentação de propostas e analisar a coerência entre os 

elementos, de forma a tomar decisões fundamentadas (BRASIL, 2017).  
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4.1.1.4  9º Ano do Ensino Fundamental: Combate às Fake News 

 

Por fim, no 9º ano do Ensino Fundamental, será trabalhado o combate às notícias falsas, 

amplamente proliferadas na contemporaneidade, nesta nossa era de redes sociais e pós-verdade. 

Para Christian Dunker (2017, p. 5), o termo pós-verdade implica, subjetivamente, uma reação 

negativa à própria ideia de verdade. Benevenuto (2021) afirma que o WhatsApp, por exemplo, 

conecta mais de dois bilhões de usuários em todo o mundo e já é a principal forma de discutir 

e compartilhar notícias no Brasil. Todavia, para ele, a checagem tradicional de fatos – aquela 

que é feita pelo cidadão comum, e não pelos veículos de imprensa, não é capaz de acompanhar 

o gigantesco volume de informações que, todos os dias, são criadas no ambiente online.  Nesse 

sentido, os alunos serão convidados a investigar os motivos por trás desse fenômeno e como 

ele se manifesta, a fim de pensarem um modo de contribuir para a educar a população na direção 

de saber diferenciar notícias falsas de verdadeiras. Essa temática é prevista na seguinte 

habilidade: 

 

(EF09LP01) Analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais 

e desenvolver estratégias para reconhecê-las, a partir da verificação/avaliação do 

veículo, fonte, data e local da publicação, autoria, URL, da análise da formatação, da 
comparação de diferentes fontes, da consulta a sites de curadoria que atestam a 

fidedignidade do relato dos fatos e denunciam boatos etc (BRASIL, 2017).  

 

4.1.2  Cidadania Política 

 

4.1.2.1  6º Ano do Ensino Fundamental: Participação Feminina na Sociedade 

 

No primeiro momento dos anos finais do Ensino Fundamental, no âmbito da cidadania 

política da Marshall, ou seja, aquela à qual compete a participação política, os alunos refletirão 

essa presença sobre a representação das mulheres em nosso país, conforme indica as seguintes 

habilidades: 

 

(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na 

Grécia e Roma antigas. 

(EF06HI19) Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo 

antigo e nas sociedades medievais (BRASIL, 2017). 

 

 Para Audre Lorde: 
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De modo geral, dentro do movimento das mulheres hoje, as mulheres brancas se 

concentram em sua opressão como mulheres e ignoram as diferenças de raça, 

preferência sexual, classe e idade. Existe a falsa aparência de uma homogeneidade de 

experiência sob a capa da palavra irmandade que de fato não existe (LORDE, 2019, 

p. 241). 

 

 Nesse sentido, inviabiliza-se a ideia de que existe um feminismo único, e abre-se espaço 

para uma discussão mais ampla, das múltiplas vozes e representações das mulheres na 

contemporaneidade. No projeto, os alunos serão convidados a mergulhar na história da presença 

das mulheres na política de nosso país, refletindo sobre formas de garantir voz a todas as 

mulheres. 

 

4.1.2.2  7º Ano do Ensino Fundamental: O Que Fazem os Políticos? 

 

As funções dos diferentes cargos políticos não são objeto de conhecimento obrigatório 

presente na Base Nacional Comum Curricular para as Ciências Humanas. Além disso, para 

Zulini (2018), existe um hiato na própria literatura especializada, uma vez que os estudos 

legislativos em nosso país focam na esfera federal, com as assembleias locais sendo tratadas, 

via de regra, como estudos de caso. Nesse sentido, não é uma surpresa constatar que existe uma 

confusão acerca dos limites e das possibilidades dos diferentes gestores públicos. Para dirimir 

isso, os alunos trabalharão com a visibilidade da organização política brasileira e a função de 

cada um dos cargos políticos, comparando-os com os países vizinhos e maximizando esse 

conhecimento, conforme indicam as seguintes habilidades: 

 

(EF08HI12) Caracterizar a organização política e social no Brasil desde a 

chegada da Corte portuguesa, em 1808, até 1822 e seus desdobramentos para 

a história política brasileira. 

(EF08HI13) Analisar o processo de independência em diferentes países latino-

americanos e comparar as formas de governo neles adotadas (BRASIL, 2017).  

 

 

4.1.2.3  8º Ano do Ensino Fundamental: Acompanhando os Políticos  

 

Já no 8º ano, tendo trabalhado as funções dos cargos públicos no ano anterior, o projeto 

levará os alunos a endereçar a necessidade de acompanhamento dos políticos, a fim de observar 

o cumprimento das propostas de campanha. Para Corrêa (2015), há fatores que aumentam ou 

diminuem o grau de accountability em disputas eleitorais, porém, para que ela exista, não é 
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suficiente que os representantes prestem contas sobre seu desempenho, ou que múltiplas fontes 

de acesso a informações estejam disponíveis para os eleitores, pois é preciso que esses tenham 

a capacidade de sanciona-lo. Como visto anteriormente, de maneira geral, nota-se uma 

cobertura política mais voltada para o âmbito federal, uma vez que o alcance de interesse acaba 

tocando mais pessoas. Por isso, os alunos serão incentivados a criarem formas de acompanhar 

o que os vereadores do município e os deputados do estado em que vivem, e de que forma estão, 

ou não, cumprindo com suas obrigações e suas promessas de campanha.  

Ancora-se, pois, nas seguintes habilidades: 

 

(EF07HI08) Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo 

da conquista com vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e 

resistências.  

(EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, 

painéis, artigos de divulgação científica, verbetes de enciclopédia, podcasts científicos 

etc.  

(EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o uso 

adequado de paráfrases e citações (BRASIL, 2017). 

 

4.1.2.4  9º Ano do Ensino Fundamental: Participação Ativa na Política 

 

 De acordo com o estudo de 2019 Juventudes e Conexões, da Fundação Telefônica Vivo 

em parceria com o IBOPE, 850 dos 1440 jovens entrevistados dizem não se sentir representados 

pela política vigente, o que corresponde a 59% deles. Com isso, esses jovens buscam modelos 

alternativos de participação, como coletivos, projetos sociais e até mesmo a tecnologia como 

forma de ampliar suas vozes. Uma mudança sintomática de padrão que tem animado discussões, 

na literatura especializada, sobre o impacto das novas formas de militância e associativismo 

político ante a potencial crise da democracia partidária (MANIN; 1995; 2013; URBINATI; 

2006; 2013).  

Nesse projeto para o 9º ano, trabalharemos justamente as múltiplas possibilidades de 

engajamento e participação política, para além da visão institucional. Para isso, os alunos serão 

incentivados a criar um grêmio na escola, com eleições e plataformas representativas. Tal 

necessidade é prevista nas seguintes habilidades: 

 

(EF09HI09) Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de 

movimentos sociais. 

(EF09HI22) Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira do final do 

período ditatorial até a Constituição de 1988.  
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(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição de 

1988 e relacioná-los à noção de cidadania e ao pacto da sociedade brasileira de 

combate a diversas formas de preconceito, como o racismo.  

(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 

1989 aos dias atuais, identificando questões prioritárias para a promoção da cidadania 

e dos valores democráticos (BRASIL, 2017).  

 

 

4.1.3  Cidadania Social 

 

4.1.3.1  6º Ano do Ensino Fundamental: Alimentação Sustentável 

 

Finalmente, ao chegarmos à cidadania social, ou seja, para Marshall o direito a um 

estado mínimo de bem-estar econômico e segurança, completaremos o ciclo dos tipos de 

cidadania postulados pelo autor.  

No 6º ano, pois, trabalharemos um dos vértices da sustentabilidade: a alimentação. Para 

além de uma questão de saúde, sabe-se que as indústrias contemporâneas de alimentos 

contribuem, em sua prática, para a degradação da natureza. É o que afirma Leonardo Boff 

(2015, p. 49):  

 

Analisando, porém, criticamente as causas reais da pobreza e da degradação da 

natureza, vê-se que resultam, não exclusivamente, mas principalmente, do tipo de 

desenvolvimento industrialista/capitalista praticado. Ele é que produz degradação, 

pois dilapida a natureza em seus recursos e explora a força de trabalho, pagando 

baixos salários e gerando assim pobreza e exclusão social. 

 

Nesse sentido, os alunos trabalharão a ideia de alimentação sustentável, que procura, 

por meio da criação de determinados hábitos, promover a saúde ecológica e a sustentabilidade 

nutricional, econômica e social. Ao construir uma horta na escola, eles passarão pelas noções 

de desperdício de alimentos e insegurança alimentar. Com isso, trabalharão habilidades 

previstas para a Geografia: 

 

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, 

terraceamento, aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de 

irrigação, tratamento e redes de distribuição), bem como suas vantagens e 

desvantagens em diferentes épocas e lugares.  
(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base 

na distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da 

biodiversidade local e do mundo 

(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do 

surgimento das cidades (BRASIL, 2017).  
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4.1.3.2  7º Ano do Ensino Fundamental: Direitos do Consumidor na Internet 

 

Já no 7º ano, os alunos seguirão com um trabalho direcionado para o entendimento dos 

direitos do consumidor. Porém, eles focarão na prática do comércio online. Apesar de estar se 

tornando cada vez mais comum, os direitos do consumidor na internet ainda não são 

amplamente conhecidos. Não é claro para todos, por exemplo, quais são as possibilidades de 

troca de um produto comprado online, muito embora, para Khouri (2012), um dos principais 

institutos consagrados no Código de Defesa do Consumidor (CDC) seja a garantia de 

responsabilização pelo dano. 

 Assim, os alunos serão encorajados a proliferar as noções de como garantir que o 

consumidor saiba quais são seus direitos online, elaborado uma cartilha funcional e dinâmica 

para o uso de adultos, demandas previstas nas habilidades: 

 

(EF67LP16) Explorar e analisar espaços de reclamação de direitos e de envio de 

solicitações (tais como ouvidorias, SAC, canais ligados a órgãos públicos, 

plataformas do consumidor, plataformas de reclamação), bem como de textos 

pertencentes a gêneros que circulam nesses espaços, reclamação ou carta de 

reclamação, solicitação ou carta de solicitação, como forma de ampliar as 
possibilidades de produção desses textos em casos que remetam a reivindicações que 

envolvam a escola, a comunidade ou algum de seus membros como forma de se 

engajar na busca de solução de problemas pessoais, dos outros e coletivos. 

(EF67LP17) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das 

cartas de solicitação e de reclamação (datação, forma de início, apresentação 

contextualizada do pedido ou da reclamação, em geral, acompanhada de explicações, 

argumentos e/ou relatos do problema, fórmula de finalização mais ou menos cordata, 

dependendo do tipo de carta e subscrição) e algumas das marcas linguísticas 

relacionadas à argumentação, explicação ou relato de fatos, como forma de 

possibilitar a escrita fundamentada de cartas como essas ou de postagens em canais 

próprios de reclamações e solicitações em situações que envolvam questões relativas 
à escola, à comunidade ou a algum dos seus membros. 

(EF67LP18) Identificar o objeto da reclamação e/ou da solicitação e sua sustentação, 

explicação ou justificativa, de forma a poder analisar a pertinência da solicitação ou 

justificação (BRASIL, 2017).  

 

A abordagem teórica para esse projeto se dará com base no Código de Defesa do 

Consumidor, versão atualizada de 2017.  

 

4.1.3.3  8º Ano do Ensino Fundamental: Uso Sustentável de Água 

 

No 8º ano, os alunos voltarão a trabalhar com a preservação do meio ambiente e, 

consequentemente, da vida na Terra. Dessa vez, o foco será o uso sustentável água, entendendo-

a como um bem finito. Para Boff: 



47 

 

 

 

 

As duas pressuposições da Modernidade se mostraram ilusórias. A primeira, de que 

os recursos naturais seriam infinitos, e agora sabemos que não o são. A segunda, de 

que poderíamos infinitamente rumar na direção do futuro, pois o progresso não padece 

limites; eis outra ilusão: se universalizarmos o atual bem estar dos países 

industrializados para todos os demais países, precisaríamos de vários planetas Terra. 

Os dois infinitos foram e são, portanto, falácias que moveram mentes e corações por 

muitas gerações e nos conduziram à atual crise ambiental (BOFF, op. cit., p. 44).  

 

Assim, visualizando a escassez de água como uma das maiores preocupações de 

ambientalistas no mundo inteiro, os alunos criarão formas de reutilizar a água e incentivar seu 

uso sustentável, seja na escola ou em casa, tema em consonância com as atuais demandas 

climáticas e previsto nas habilidades:  

 

(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e 

tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades. 

(EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua 

escola e/ou comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de 

sustentabilidade (consumo de energia e eficiência energética) e hábitos de consumo 

responsável.  

(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, 

hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos 
socioambientais, e como essa energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, 

casa ou escola (BRASIL, 2017).  

 

 

4.1.3.4  9º Ano do Ensino Fundamental: Consumo e Consumismo 

 

Por fim, no 9º ano, o tema será a problematização do consumismo e seus malefícios. De 

acordo com Santos e Grossi (2007), a mídia é utilizada como instrumento de consumo 

desenfreado e o excesso de ofertas vem agravando a característica de descartabilidade dos 

produtos. Por isso, os alunos trabalharão as principais diferenças entre consumo e consumismo, 

bem como os principais problemas mundiais ocasionados pelo consumo exacerbado, como 

criação de lixo, segregação social e endividamento pessoal, em consonância com as 

habilidades: 

 

(EF09GE12) Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção 

agropecuária, à expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital 

financeiro em diferentes países, com destaque para o Brasil. 

(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações 

econômicas mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à 

mobilidade. 
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(EF08GE16) Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades latino-

americanas, particularmente aquelas relacionadas à distribuição, estrutura e dinâmica 

da população e às condições de vida e trabalho.  

(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da América 

Latina, com atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zona de riscos 

(BRASIL, 2017).  

 

 Diante disso, os alunos serão estimulados a pesquisar e criar formas de incentivar o 

consumo consciente, a partir de um projeto que crie educação financeira para as finanças 

pessoais.  

 

4.2  FORMATO DOS PLANOS DE AULA 

 

Os planos de aula, que irão compor o produto do presente trabalho, serão montados 

tendo como base o template sugerido pelo PBL Works, o braço de educação da Buck Institute 

for Education, que já capacitou mais de 190 mil líderes pedagógicos e professores somente nos 

Estados Unidos, conforme exemplo a seguir: 

 

 

Figura 5 – Planos de Aula a Partir do Template Sugerido pela PBL Works 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do template disponibilizado pela PBL Works. 
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Figura 6 – Planos de Aula a Partir do Template Sugerido pela PBL Works 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do template disponibilizado pela PBL Works. 
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Figura 7 – Planos de Aula a Partir do Template Sugerido pela PBL Works 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do template disponibilizado pela PBL Works. 

 

Esse template tem como público-alvo os professores que farão uso do blog, portanto, é 

voltado para a instrução destes, que devem adaptá-lo às suas realidades antes de replicar os 

projetos com seus alunos, tendo sempre em mente o papel do docente como facilitador do 

processo do PBL. Cada projeto virá acompanhado de template e indicações de leituras e 

pesquisas para os docentes. 

 

5  APLICAÇÃO DO PRODUTO  

 

 O produto do presente trabalho foi elaborado em formato flexível para que os docentes 

que, porventura, forem utilizar o currículo e/ou os planos de aula possam ter a liberdade para 

usar como quiserem ou puderem, inclusive de forma interdisciplinar. Os templates dos projetos, 

por sua vez, devem ser encarados como norteadores do trabalho em sala, lembrando, pois, que 

a própria natureza dos projetos PBL implica em deliberações e escolhas por parte dos alunos. 

Nesse sentido, o professor atuará como orientador desse processo, acompanhando cada etapa 
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dos grupos de trabalho, até a entrega final. Recomenda-se, assim, que o docente dedique um 

tempo semanal de sua aula para esse acompanhamento.  

É importante notar que, como o blog armazenará todos os projetos, com seus planos de 

aula e orientações, não haverá uma ordem estabelecida de trabalho ao longo de cada um dos 

anos, podendo o docente escolher o melhor momento para aplicar cada projeto. Ele poderá 

escolher aplicar um, dois ou os três projetos de cada ano, em qualquer ordem, de acordo com 

sua intencionalidade pedagógica e suas possibilidades dentro do decorrer do ano letivo, 

conciliando com as demais demandas da escola. Ainda, os planos de aula trazem sugestões do 

ano de aplicação levando em consideração a faixa etária dos alunos, o grau de maturidade e 

mesmo o estágio de aplicação dos demais conteúdos disciplinares, a fim de possibilitar o 

trabalho interdisciplinar. No entanto, se for vontade do docente, ele pode escolher trabalhar os 

projetos em anos diferentes daqueles sugeridos. 

Por fim, deve-se destacar o fato de que também foi pensada uma primeira forma de 

divulgação deste blog, com o intuito de conseguir impulsionar o alcance e chegar ao maior 

número possível de docentes no Brasil. Primeiramente, a divulgação será por meio das minhas 

redes sociais, especialmente Instagram e LinkedIn, para atingir um network imediato – e com 

potencial interesse no projeto. Em seguida, os docentes serão convidados a se inscrever em um 

mailing do próprio blog, a fim de que possam receber, eventualmente, novidades a respeito de 

projetos e novas postagens, para manter o fluxo do blog funcionando. Em um segundo 

momento, esse projeto será apresentado para a holding de educação na qual trabalho, a SOMOS 

Educação. Dado que nessa empresa existe um setor dedicado a soluções complementares para 

a educação básica e um grande incentivo a EdTechs (startups de tecnologia com foco em 

educação), espera-se que possamos trabalhar na direção de transformar o blog em um site mais 

robusto, colaborativo e participativo, aumentando o alcance dos projetos, chegando a mais 

pessoas, e possibilitando que professores e professoras de todo o Brasil também possam inserir 

sugestões de projetos em cidadania, trocar experiências e, finalmente, proliferar o trabalho com 

este tópico em nosso país. 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Muito embora a expressão “cidadania global” não seja nova – ela ganhou espaço há 

cerca de dez anos, quando a Iniciativa Global Educação em Primeiro Lugar (GEFI), em 2012, 

assegurou o fomento à cidadania global como uma de suas três principais áreas de trabalho, 
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juntamente com acesso e qualidade de educação –, é bastante claro perceber que, recentemente, 

o tópico vem ganhando mais força nos debates da educação básica. Talvez isso se dê pela 

efervescência de questões globais muito graves e que demandam ações, de fato, em escala 

global: de crise climática a refugiados, de pandemia da Covid-19 a combate às notícias falsas 

na era das redes sociais. Prova disso, como foi visto, aqui no Brasil, é a presença da cidadania 

em diversas habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o principal documento 

curricular do país.  

A UNESCO entende como dimensões conceituais da Educação para Cidadania Global: 

 

Habilidades cognitivas (hard skills): Os alunos adquirem conhecimentos, 

compreensão e raciocínio crit́ico sobre questões globais e sobre a interconectividade. 

Habilidades socioemocionais (soft skills): Os alunos têm o sentimento de pertencer a 

uma humanidade comum, ao compartilhar valores e responsabilidades e possuir 

direitos / Os alunos demonstram empatia, solidariedade e respeito por diferenças e 

diversidade. 

Habilidades comportamentais: Os alunos agem de forma efetiva e responsável nos 

contextos local, nacional e global, em prol de um mundo mais pacífico e sustentável. 

(UNESCO OFFICE IN BRASÍLIA, 2015, p. 3) 

 

Com essas dimensões, espera-se que professores e educadores de todo o mundo possam 

se guiar em termos de metas educacionais e objetivos de aprendizagem para um ensino mais 

completo sobre cidadania. Foram justamente essas as vertentes que esperei imprimir no 

presente trabalho, a partir das normas e diretrizes curriculares do Brasil e a abordagem 

estimulante do PBL. A importância do tema é, pois, inquestionável. Agora, tem-se o desafio de 

fazer este blog chegar ao maior número possível de docentes e conquistá-los, engajando-os a 

inserir essa prática em suas salas de aula por todo o país. Espero que, com isso, possa ter dado 

uma contribuição no sentido de ser um primeiro passo para uma cooperação de educadores em 

nosso país para enraizar o ensino da cidadania em nossas escolas e, assim, ajudar a formar 

cidadãos mais conscientes e participativos.  
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9  APÊNDICE 

 

9.1 TRECHOS NOS QUAIS APARECE A PALAVRA “CIDADANIA” NOS CURRÍCULOS 

ANALISADOS 

 

Todos quadros adiante seguem o mesmo padrão. Na primeira coluna, da esquerda, o 

estado analisado. Na segunda coluna consta a fonte, ou seja, o nome do currículo estadual que 

foi analisado na presente pesquisa. Na terceira coluna, encontram-se os trechos dos referidos 

documentos nos quais a palavra cidadania aparece. Por fim, na última coluna, consta a 

classificação da menção: a. Menção direta à Constituição Federal; b. Menção direta a outros 

documentos oficiais (ex.: BNCC); c. Menção genérica à ideia de Cidadania. 

 

9.1.1  Amapá 

 

Quadro 2 – Menções Textuais à Cidadania no Referencial Curricular Amapaense 

UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 12  

“A Constituição Federal (CF) de 1988, em seu Artigo 205, determina 

que [...] a educação, direito de todos e dever do Estado e da famiĺia, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 

1988).” 

Menção 

direta à 

Constituição 

Federal 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 16 

“Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas 

na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o 

desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no 
âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, 

cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 

demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho.” 

Menção 
direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 17 

“6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 

apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 

entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 

alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 

liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 
p. 18 

“Ao analisar os textos que compõem a BNCC percebe-se fortemente 

presente o conceito de competências, tanto que ela aponta as 10 

competências gerais que todos os estudantes têm o direito de aprender 

na Educação Básica. Pode-se assim dizer que o foco do trabalho 

pedagógico precisa ser o desenvolvimento de competências e 

habilidades, [...] Por meio da indicação clara do que os alunos devem 

“saber” (considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, 
atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” 

(considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 

cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho) 

[...].(BRASIL, 2017).”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 
oficiais (ex.: 

BNCC) 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 23 

“A CF, em seu Artigo 6º, garante o direito de todos à educação, e esse 

direito deve levar ao ‘pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho’ (Art. 

205), e nomeia a educação como um dos princiṕios para o ensino, a 

‘igualdade de condições de acesso e permanência na escola’ (Art. 206, 

I), delegando ao Estado o dever de garantir acesso aos ‘niv́eis mais 

elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um’ (Art. 208, V). Portanto, toda escola deve 

atender os princiṕios constitucionais, não excluindo nenhuma pessoa 

por etnia, sexo, origem, idade ou deficiência (BRASIL, 1988).” 

Menção 

direta à 

Constituição 

Federal 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 24 

“O desenvolvimento para o exercićio da cidadania, da capacidade de 

participação social, política e econômica e sua ampliação, mediante o 

cumprimento de seus deveres e o usufruto de seus direitos.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 
p. 27 

“Portanto, o nosso Documento Curricular Amapaense, tem como 

normatizadora a legislação nacional vigente e visando a 

implementação da polit́ica de educação especial (dever do estado, dos 

municípios, da famiĺia e da sociedade), garantirá aos educandos com 

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação o acesso e a permanência, a apropriação do 

saber sistematizado utilizando-se da contribuição de pesquisas 
científicas, de novas tecnologias e processos pedagógicos para a 

construção do conhecimento, promovendo as condições necessárias 

em respeito às especificidades de cada educando, contribuindo, assim, 

para o pleno exercício de sua cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 
Cidadania 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 30 

“Art.10. Processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, 

na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais [...]. Art. 22. A educação básica tem por 

finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formaçaõ comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores. [...] Art. 26. Currículos 

do Ensino Fundamental e Médio devem ter uma base nacional comum, 
a ser complementada, em cada sistema de ensino [...] .” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 36 

“As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola constam na Resolução nº 8, de 11 de novembro de 2012, 

do CNE, que institui orientações para que os sistemas de ensino 

formulem Projetos Político-Pedagógicos e implementem efetivamente 

dentre das práticas pedagógicas adequados à especificidade das 

vivências, realidades e história das comunidades quilombolas do paiś, 

onde também propõe ações de inclusão produtiva, regularização 

fundiária e direitos e cidadania dessa população.”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 47 

“ ‘Educação de Jovens e Adultos, como direito deve estar articulado 

com a cidadania, o respeito à diversidade étnico racial, cultural, de 

gênero, social, ambiental e regional; com perspectiva interdisciplinar 

e intersetorial’ (PAIVA 2014).” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

AP 

Referencial 

Curricular 
Amapaense, 

p. 48 

“Neste contexto, o Parecer 11/2000 do Conselho Nacional de 

Educação - CNE, refere-se à Educação de Jovens e Adultos, como 

dívida social não reparada, o que gera uma nova função, entendida 

como ‘direito promotor da cidadania’, as demais funções garantem os 
direitos sociais de acesso e permanência (Equalizadora), a educação 

ao longo da vida (Reparadora) e a necessidade constante de 

atualização e de aprendizagem (Qualificadora) (BRASIL, 2000).”  

Menção 

direta a 

outros 
documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 50 

“Com este discurso, a EJA necessita da construção de uma proposta 

de trabalho que vise o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercićio da cidadania e sua qualificação para o trabalho ao 

longo da vida.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 59 

“[...] com qualidade social, a qual está direcionada à formação para a 

cidadania e a transformação da realidade, conquistada por meio do 

desenvolvimento das dimensões cognitivas, culturais, antropológicas, 

econômicas e polit́icas dos educandos.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

AP 

Referencial 
Curricular 

Amapaense, 

p. 145 

“A educação é direito de todos e dever do Estado e da família e será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Sua 

finalidade é o ‘pleno desenvolvimento da pessoa (as formas de 
convivência entre as pessoas, o respeito às diferenças, a cultura 

escolar, as diferentes aprendizagens requeridas ao cidadão do século 

XXI), seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho’ 

(Art. 205). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

retoma esse aspecto, incluindo-o entre os Princípios e Fins da 

Educação Nacional (Art. 2º).”  

Menção 

direta a 
outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 150 

“A aprendizagem é um processo contińuo que ocorre durante toda a 

vida do indivíduo, desde a mais tenra infância até a mais avançada 

velhice. Normalmente uma criança deve aprender a andar e a falar; 

depois a ler e escrever, aprendizagens básicas para atingir a cidadania 

e a participação ativa na sociedade. Já os adultos precisam aprender 

habilidades ligadas a algum tipo de trabalho que lhes forneça a 

satisfação das suas necessidades básicas, algo que lhes não somente 
garanta o seu sustento, mas seu desenvolvimento como cidadão.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 176 

“Conforme a LDB (1996), a Educação Básica se objetiva em 

proporcionar uma formação básica para a cidadania. Essa concepção 

também alicerça a Base Nacional Comum Curricular, que define quais 

são as aprendizagens essenciais que todos os alunos têm o direito de 

adquirir ao longo da educação básica, ela está orientada pelos 

princípios éticos [...]”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 178 

“Construção de valores: vincula-se aos conhecimentos originados em 

discussões e vivências no contexto da tematização das práticas 

corporais, que possibilitam a aprendizagem de valores e normas 

voltadas ao exercício da cidadania em prol de uma sociedade 

democrática.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

AP 

Referencial 
Curricular 

Amapaense, 

p. 183 

“Assim, o estudo da lińgua inglesa pode possibilitar a todos o acesso 

aos saberes linguísticos necessários para engajamento e participação, 
contribuindo para o agenciamento crítico dos estudantes e para o 

exercício da cidadania ativa, além de ampliar as possibilidades de 

interação e mobilidade, abrindo novos percursos de construção de 

conhecimentos e de continuidade nos estudos.”  

Menção 
genérica à 

ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 184 

“No mundo globalizado em que vivemos, o conhecimento de lińguas 

estrangeiras torna-se imprescindível para desenvolver e ampliar as 

possibilidades de acesso ao conhecimento científico e tecnológico 

produzido nas diversas culturas. Para exercer a cidadania, é necessário 

comunicar-se, compreender, saber buscar informações, interpretá-las 

e argumentar.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 184 

“Neste sentido, constituiu-se assim um papel fundamental para a 

escola, preparar o aluno para interagir e influir entre os avanços das 
diversas áreas de conhecimento a partir de uma formação básica e 

sólida, tornando-se aos poucos capaz de se ajustar as diversas 

situações cotidianas, seja dentro ou fora do âmbito familiar, sendo 

mais atuante no agrupamento social que pertence. O conhecimento em 

lińgua estrangeira é hoje considerado um direito, um requisito para o 

exercício de uma cidadania plena.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 185 

“Hoje, trabalhar uma lińgua estrangeira não se limita a conhecer 

vocabulário e a gramática da lińgua, pauta-se em um parâmetro que 

prioriza a abordagem comunicativa, conduzindo o aluno a fazer uso 

de um idioma a partir de práticas sociais e do contexto comunicativo. 

A lińgua estrangeira no Ensino Fundamental tem um valioso papel 

construtivo como parte integrante da educação formal, pois envolve 
um complexo processo de reflexão sobre a realidade social, cultural, 

polit́ica e econômica. Em outras palavras, o ensino deste componente 

curricular é parte da construção da cidadania.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 214 

“ ‘História é vital para a formação da cidadania porque nos mostra que 

para compreender o que está acontecendo no presente é preciso 

entender quais foram os caminhos percorridos pela sociedade.’ (Boris 

Fausto - Historiador).” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 214 

“Como forma específica de produção de conhecimentos, a História 

tem relevante importância para se alcançar os objetivos propostos pela 

educação voltada para emancipação, bem como, compreender as 

semelhanças e as diferenças e as transformações no modo de vida 

social, cultural e econômico de sua localidade, ou seja, a garantia de 

formação de um educando com uma concepção de cidadania, e 

sabedor do seu papel enquanto sujeito social.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 219 

“Inserida nesse processo está a preocupação mais direcionada em 
formar a identidade e a cidadania social. A primeira, fundada no 

vińculo entre o passado do grupo de convívio e a história da população 

brasileira. A última requer a compreensão de que formar o cidadão 

envolve prepará-lo para a participação social e política, para o 

exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, e para o 

desenvolvimento de hábitos e valores compatíveis com tal exercićio 

(FONSECA, 2012; OLIVEIRA, 2006, p. 78).”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

AP 

Referencial 
Curricular 

Amapaense, 

p. 224 

“O currículo de Geografia deve instituir os espaços necessários para 

uma dinâmica de compreensão, onde a interdisciplinaridade e o jogo 

conjugado de saberes com ciências/disciplinas que tornem a 

viabilidade concreta de que o conhecimento não é único, mas é 

diversificado, flexível de forma que os conceitos construídos não são 
acabados, mas sim condicionados às constantes mudanças de acordo 

com a realidade de cada cultura e de cada sociedade, dentro de um 

prisma coerente de conhecimento da realidade de cada grupo social 

que constrói suas dinâmicas espaciais, que por sua vez naõ podem 

ficar dissociados na dinâmica educacional ou curricular de um 

instrumento escolar que esteja coadunado com praticidade do processo 

de construção da cidadania.”  

Menção 
genérica à 

ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 226 

“Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais 

de vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 
p. 227 

“VI – Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e 

práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, 

de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da 
cidadania e da cultura de paz.”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 
oficiais (ex.: 

BNCC) 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 238 

“Considerando esses pressupostos, e em articulação com as 

competências gerais da Educação Básica e com as competências 

específicas da área de Linguagens, o componente curricular de Lińgua 

Portuguesa deve garantir aos estudantes o desenvolvimento de 

competências específicas. Vale ainda destacar que tais competências 

perpassam todos os componentes curriculares do Ensino Fundamental 

e são essenciais para a ampliação das possibilidades de participação 

dos estudantes em práticas de diferentes campos de atividades 

humanas e de pleno exercício da cidadania.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

AP 

Referencial 
Curricular 

Amapaense, 

p. 250 

“CAMPO DA VIDA PÚBLICA – Campo de atuação relativo à 
participação em situações de leitura e escrita, especialmente de textos 

das esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e reivindicatória, 

contemplando temas que impactam a cidadania e o exercício de 

direitos.”  

Menção 

direta a 
outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 271 

“CAMPO DA VIDA PÚBLICA – Campo de atuação relativo à 

participação em situações de leitura e escrita, especialmente de textos 

das esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e reivindicatória, 

contemplando temas que impactam a cidadania e o exercício de 

direitos.”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

AP 

Referencial 
Curricular 

Amapaense, 

p. 348 

“(EF89LP18) Explorar e analisar instâncias e canais de participação 

disponíveis na escola (conselho de escola, outros colegiados, grêmio 

livre), na comunidade (associações, coletivos, movimentos, etc.), no 

munićipio ou no país, incluindo formas de participação digital, como 
canais e plataformas de participação (como portal e-cidadania), 

serviços, portais e ferramentas de acompanhamentos do trabalho de 

polit́icos e de tramitação de leis, canais de educação polit́ica, bem 

como de propostas e proposições que circulam nesses canais, de forma 

a participar do debate de ideias e propostas na esfera social [...]”  

Menção 

direta a 
outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 369 

“Objetos de Conhecimento de Arte: Contextos e práticas | Cidade – 

Cidadania | Intervenção Urbana – Arte na periferia das cidades” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 
p. 398 

“Aprender a lińgua inglesa propicia a criação de novas formas de 

engajamento e participação dos alunos em um mundo social cada vez 

mais globalizado e plural, em que as fronteiras entre países e interesses 

pessoais, locais, regionais, nacionais e transnacionais estão cada vez 

mais difusas e contraditórias. Assim, o estudo da lińgua inglesa pode 

possibilitar a todos o acesso aos saberes linguísticos necessários para 

engajamento e participação, contribuindo para o agenciamento crítico 
dos estudantes e para o exercício da cidadania ativa, além de ampliar 

as possibilidades de interação e mobilidade, abrindo novos percursos 

de construção de conhecimentos e de continuidade nos estudos. É esse 

caráter formativo que inscreve a aprendizagem de inglês em uma 

perspectiva de educação linguística, consciente e crit́ica, na qual as 

dimensões pedagógicas e políticas estão intrinsecamente ligadas.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 
Cidadania 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 449 

“Os fatos mostram que o domińio das linguagens matemáticas 

desempenhadas pelo professor possibilita condições de cidadania que 

a Educação Básica precisa garantir.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 
p. 505 

“Essa análise se amplia no 5º ano, cuja ênfase está em pensar a 

diversidade dos povos e culturas e suas formas de organização. A 

noção de cidadania, com direitos e deveres, e o reconhecimento da 
diversidade das sociedades pressupõem uma educação que estimule o 

convívio e o respeito entre os povos.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 
Cidadania 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 513 

“Conceitos de cidadania, democracia, solidariedade e normas de boa 

convivência, na esfera de sua sociedade.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 513 

“(EF03HI-AP05) Compreender a importância da participação 

coletiva, para o fortalecimento da cidadania.”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 
p. 513 

“Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, 

culturais e históricas.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 
Cidadania 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 518 

“(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de 

respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 518 

“(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos 

dos povos e das sociedades, compreendendo-o como conquista 

histórica.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 518 

“(EF05HI-AP01) Identificar as principais diferenças entre as 

implicações teóricas e práticas do conceito de cidadania no âmbito das 

diferentes etnias do Estado do Amapá.”  

Menção 
direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 521 

“As noções de cidadania e polit́ica na Grécia e em Roma.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 
p. 521 

“(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de 

inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas.”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 
oficiais (ex.: 

BNCC) 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 530 

“A Constituição de 1988 e a emancipação das cidadanias (analfabetos, 

indígenas, negros, jovens etc.)” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 530 

“(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na 

Constituição de 1988 e relacioná-los à noção de cidadania e ao pacto 

da sociedade brasileira de combate a diversas formas de preconceito, 

como o racismo.”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

AP 

Referencial 
Curricular 

Amapaense, 

p. 530 

“(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, 
sociais e culturais de 1989 aos dias atuais, identificando questões 

prioritárias para a promoção da cidadania e dos valores democráticos.”  

Menção 

direta a 
outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 568 

“6. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e 

práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, 

de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da 

cidadania e da cultura de paz.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 589 

“Assim, por meio do planejamento, a escola cumpre com sua função 

social de agência promotora de cidadania.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 589 

“Reitera-se assim, que no ato de planejar, de efetivar o currículo 
escolar, o professor carrega a grande responsabilidade de formar 

cidadãos, entretanto, no decurso de suas escolhas profissionais, poderá 

eleger em possibilitar uma formação para sujeitos passivos ou sujeitos 

com autonomia, plenamente com capacidade para exercício da 

cidadania.  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

AP 

Referencial 

Curricular 

Amapaense, 

p. 598 

A compreensão dos estudantes como sujeitos com histórias e saberes 

construid́os nas interações com outras pessoas, tanto do entorno social 

mais próximo quanto do universo da cultura midiática e digital, 

fortalece o potencial da escola como espaço formador e orientador 

para a cidadania consciente, crit́ica e participativa.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

Fonte: Elaboração própria da autora.  
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9.1.2  Bahia 

 

Quadro 3 – Menções Textuais à Cidadania no Documento Curricular Referencial da Bahia 

UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

14 

“Superação das desigualdades educacionais, com ênfase no 

desenvolvimento integral do sujeito, na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de discriminação”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

14 

“I. formação para o desenvolvimento integral do sujeito, para a 

cidadania e para o trabalho, com ênfase nos valores morais e éticos nos 

quais se fundamenta a sociedade”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

32 

“Prima, assim, por assumir que uma polit́ica de currićulo para a 
Educação Básica tem, acima de tudo, o compromisso com a 

qualificação da formação para uma cidadania plena, em que saberes 

dos diversos campos deverão confluir para o desenvolvimento integral 

dos estudantes, considerando competências gerais, configuradas na 

Base Nacional Comum Curricular, a serem articuladas e desenvolvidas 

em torno dos saberes sobre: conhecimento, pensamento científico, 

crit́ico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, 

trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e 

autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

cidadania 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 
da Bahia, p. 

33 

“6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-

se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 

relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao 
exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade.”  

Menção 

direta a 

outros 
documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

35 

“Pleiteia como transversalidades, ou seja, o que atravessa e articula de 

algum modo todas as reflexões e prá- ticas, o desenvolvimento 

educacional de valores, como a solidariedade, a sensibilidade, a 

equidade, a compaixão e a sustentabilidade ambiental como pautas a 

serem desenvolvidas, visando à formação para uma cidadania o mais 

plena possível, fortalecendo o processo de construção de 

identidades/diferenças dos sujeitos, de forma a sentirem-se 

empoderados pela noção especif́ica de pertencimento, de 

discernimento e de capacidade de empreender transformações 

individuais e sociais.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

cidadania 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

38 

“A Constituição Federal de 1988, inspirada pela Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (1948), no art. 205, reconhece a educação como: 

‘[...] direito de todos e dever do Estado e da família, será promo- vida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo ao exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho’ (BRASIL, 1988).”  

Menção 

direta à 

Constituição 

Federal 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

39 

“III – superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da cidadania e na erradicação de todas as for- mas de 

discriminação” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

39 

“[...] formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos 

valores morais e éticos.”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

BA 

Documento 

Curricular 
Referencial 

da Bahia, p. 

46 

“Expressa o compromisso do Governo do Estado da Bahia com a 

promoção da cidadania e dos Direitos Humanos.” 

Menção 
genérica à 

ideia de 

cidadania 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

54 

“Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015, ‘destinada a assegurar e a 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 

inclusão social e cidadania’; pelo Decreto Federal nº 6.949/2009, que 

ratifica a convenção sobre os direitos das pessoas com 

deficiência/ONU, pela Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva (2008), pela Resolução CNE/CEB 

no 04/2009 – que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE)”  

Menção 

direta à 

Constituição 

Federal 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

76 

“Diante deste cenário, compete à educação escolar realizar a formação 
dos sujeitos de direitos e deveres, para o pleno desenvolvimento da 

cidadania, visando o respeito a si e aos pares. Incluindo, desta forma, 

respeito às identidades de gênero e sexualidade, dimensões inerentes à 

pessoa humana, sem com isso incorrer em práticas discriminatórias e 

de violações associadas aos modos de ser, existir e fruir a sexualidade 

individual e entre pares. Tais identidades são dimensões, 

inexoravelmente, humanas.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

cidadania 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

82 

“Ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) cabe oferecer as 

propostas ou traçar as linhas básicas da educação e dos objetivos a 

serem alcançados. O comportamento humano influencia as ações, por 

isso torna-se cada vez mais necessário incorporar os valores de 

cidadania e ética à vida dos condutores de veículos, para que sejam 

refletidos no trânsito.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

cidadania 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

95 

“A Educação Fiscal é definida como processo educativo que visa à 
construção de uma consciência voltada ao exercício da cidadania, 

objetivando a participação do cidadão no funcionamento e 

aperfeiçoamento dos instrumentos de controle social e fiscal do Estado, 

estabelecendo como norteadores de suas práticas os seguintes 

princiṕios: Ético – da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade 

e do respeito ao bem comum; Estético – da sensibilidade, da 

criatividade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais; 

Polit́ico – dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito à ordem democrática. Princípios estes que se 

apresentam como promotores da articulação entre os campos do 

conhecimento e os aspectos da cidadania.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 
95 

“Para Canivez (1991), o ‘cidadão ativo’ se diferenciará do “cidadão 

passivo” pelo modo como ele participa dos assuntos que envolvem a 

sua vida em comunidade. Todavia, o desenvolvimento de uma postura 

ativa de exercício da cidadania tem como pressuposto básico uma 

‘competência’, competência esta que se adquire durante a vida por 

meio dos diferentes saberes, conhecimentos e experiências e que não 

pode estar restrita ao recebimento de informações para apenas permitir 
ao cidadão, enquanto indivíduo governado, ter a compreensaõ de seus 

direitos e deveres, mas de prepará-lo, muito além de seu intelecto, para 

se posicionar de forma ativa, crit́ica e sensata no ambiente em que está 

inserido.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

cidadania 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

97 

“A Educação Fiscal poderá ser um dos caminhos de estímulo para o 

exercício de uma postura ativa na decisão sobre gestão dos recursos 

públicos. E é só neste sentido que se pode entender a cidadania, 

oportunizando a compreensão da função socioeconômica dos tributos 

e possibilitando às pessoas participarem da vida do governo e de seu 

povo e, consequentemente, o fortalecimento do ambiente democrático 

e a busca da justiça social.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

cidadania 

BA 

Documento 

Curricular 
Referencial 

da Bahia, p. 

102 

“Na BNCC, competência é definida como: ‘A mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, 
cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 

demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho’ (BRASIL, BNCC, 2017, p. 8).” 

Menção 

direta a 
outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

103 

“Por meio da indicação clara do que os alunos devem ‘saber’ 

(considerando constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores) e, sobretudo, do que devem ‘saber fazer’ (considerando a 

mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para 

resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho).” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 
128 

“Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-

se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 

relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao 

exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade”  

Menção 

genérica à 

ideia de 
cidadania 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

134 

“É aí, também, que acontece uma diferenciação significativa da 

qualificação da convivência, a partir de valores vinculados à 

solidariedade, à reciprocidade e ao respeito dos direitos e deveres de si 

próprio e dos outros. O outro começa a surgir como fonte de 

possibilidades e limites, assim como valores democráticos importantes 

a serem exercidos pela cidadania.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

cidadania 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

139 

“Transversalidade relacionada com as competências: [...] 10. 

Responsabilidade e cidadania.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

cidadania 

BA 

Documento 

Curricular 
Referencial 

da Bahia, p. 

156 

“Assim, a alfabetização é o exercício para alcance da cidadania plena 

e da participação ativa do sujeito no mundo. E, antes de tudo, um meio 
para chegar a ações cidadãs que devem ser incorporadas pelo 

estudante.” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

cidadania 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

161 

“Assim sendo, os estudantes estarão inseridos em contextos de ensino 

e aprendizagem que os levarão à produção do conhecimento, da 

pesquisa e do exercício da cidadania, estabelecendo uma relação 

progressiva e articulada com as práticas mais cotidianas (informais), 

bem como com as mais institucionalizadas (formais).”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

162 

“Campo da vida pública: Campo de atuação relativo à participação em 

situações de leitura e escrita, especialmente de textos das esferas 

jornalística, publicitária, polit́ica, jurídica e reivindicatória, 

contemplando temas que impactam a cidadania e o exercício de 

direitos.”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

221 

“(EF89LP18) Explorar e analisar instâncias e canais de participação 

disponíveis na escola (conselho de escola, outros colegiados, grêmio 
livre), na comunidade (associações, coletivos, movimentos etc.), no 

municiṕio ou no país, incluindo formas de participação digital, como 

canais e plataformas de participação (como portal e-cidadania), 

serviços, portais e ferramentas de acompanhamentos do trabalho de 

políticos e de tramitação de leis, canais de educação política, bem como 

de propostas e proposições que circulam nesses canais, de forma a 

participar do debate de ideias e pro- postas na esfera social e a engajar-

se com a busca de soluções para problemas ou questões que envolvam 

a vida da escola e da comunidade.”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

230 

“(EF89LP18) Explorar e analisar instâncias e canais de participação 

disponíveis na escola (conselho de escola, outros colegiados, grêmio 

livre), na comunidade (associações, coletivos, movimentos etc.), no 
municiṕio ou no país, incluindo formas de participação digital, como 

canais e plataformas de participação (como portal e-cidadania), 

serviços, portais e ferramentas de acompanhamentos do trabalho de 

políticos e de tramitação de leis, canais de educação política, bem como 

de propostas e proposições que circulam nesses canais, de forma a 

participar do debate de ideias e pro- postas na esfera social e a engajar-

se com a busca de soluções para problemas ou questões que envolvam 

a vida da escola e da comunidade.”  

Menção 
direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 
286 

“(EF07AR17BA) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material 

e imaterial de culturas diver- sas, em especial a brasileira, incluindo 

suas matrizes indígenas, africanas e europeias de diferentes épocas, 

favorecendo a afirmação de identidades, cidadanias e a construção de 

vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas do 
corpo.”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 
BNCC) 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

305 

“Sendo assim, pensar o currículo da Educação Física Escolar (EFE) 

constitui-se, pedagogicamente, como possibilidade de construção da 

cidadania com autonomia intelectual, ética e moral, por meio dos 

conhecimentos historicamente construídos e fundamentados 

legalmente neste componente curricular obrigatório da Educação 

Básica, integrado à proposta pedagógica da escola (BRASIL, 2003). 

Adicionalmente, compreende-se que este componente deverá ser 

ofertado em todos os níveis e modalidades de ensino, ministrado por 

docentes licenciados em Educação Física.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

cidadania 

BA 

Documento 

Curricular 
Referencial 

da Bahia, p. 

310 

“Construção de valores: vincula-se aos conhecimentos originados em 

discussões e vivências no contexto da tematização das práticas 

corporais que possibilitam a aprendizagem de valores e normas 
voltadas ao exercício da cidadania em prol de uma sociedade 

democrática. A produção e partilha de atitudes, normas e valores 

(positivos e negativos) são inerentes a qualquer processo de 

socialização.”  

Menção 

direta a 

outros 
documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

337 

“5. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-

se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 

relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao 

exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

340 

“Pensar nessa transição requer propostas inovadoras que possam 

auxiliar o fazer pedagógico de cada unidade escolar a ter um olhar mais 

criterioso em relação às escolhas das temáticas das tendências em 

Educação Matemática e a sua aplicação como proposta metodológica 

para o ensino dessa disciplina; deve-se identificar, no contexto de sua 

aplicabilidade, quais são as contribuições que ela proporciona no 

processo de promoção da cidadania e inclusão social, por meio do 
desenvolvimento de competências e habilidades que permitam 

aprender e continuar aprendendo, para compreender, questionar, 

interagir e tomar decisões.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

cidadania 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

341 

“O DCRB traz na sua proposta um olhar para a transição entre as 

competências gerais, competências específicas e habilidades que possa 

criar elos que ajudarão a desenvolver e substanciar, no âmbito 

pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimen- to para 

resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho.”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 
da Bahia, p. 

349 

“Nesse cenário, a contribuição para a escrita do DCRB afirma, de 

maneira explićita, o seu pacto com a Educação Integral, colaborando 

para garantir o art. 205 da Constituição Federal de 1988: ‘A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da famiĺia, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho’.”  

Menção 

direta à 

Constituição 
Federal 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

378 

“Questões de natureza cientif́ica com implicações sociais saõ levadas 

à discussão, e os cidadãos são chamados a dar sua opiniaõ. Dessa 

maneira, o letramento científico é fundamental para o exercićio pleno 

da cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

cidadania 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

435 

“(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de 

respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

435 

“(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos 

dos povos e das sociedades, compreendendo-o como conquista 

histórica.” 

Menção 
direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

437 

“As noções de cidadania e polit́ica na Grécia e em Roma.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

cidadania 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 
da Bahia, p. 

437 

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

Menção 

direta a 

outros 
documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

446 

“A Constituição de 1988 e a emancipação das cidadanias (analfabetos, 

indígenas, negros, jovens etc.).”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

446 

“(EF09HI23) Identificar direitos civis, polit́icos e sociais expressos na 

Constituição de 1988 e relacioná-los à noção de cidadania e ao pacto 

da sociedade brasileira de combate a diversas formas de preconceito, 

como o racismo.”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

BA 

Documento 
Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

446 

“(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, 

sociais e culturais de 1989 aos dias atuais, identificando questões 

prioritárias para a promoção da cidadania e dos valores democráticos.”  

Menção 

direta a 
outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

450 

“Contribuir para que os estudantes construam seus sentidos pessoais 

de vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

cidadania 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 
452 

“A respeito da importância do aporte de conteúdos e disciplinas afins, 

Cruz, refletindo sobre cidadania e interdisciplinaridade do Ensino 

Religioso, afirma que: ‘[...] para trabalhar dados específicos da sua 

área, o Ensino Religioso precisa do socorro de outras disciplinas. Na 
questão da cidadania, a história do povo de Deus vai ser trabalhada de 

várias formas para se ver como a Bíblia encara essa questão’.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 
cidadania 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

453 

“Na questão da cidadania, a história do povo de Deus vai ser trabalhada 

de várias formas para se ver como a Bíblia encara essa questão. Mas 

vai ser muito difícil ligar a garotada em fatos de um povo distante, de 

antes de Cristo, se não houver consciência histórica. Quem naõ tem sua 

sensibilidade poética desenvolvida também vai ter problemas na 

interpretação dos textos sagra- dos de todas as religiões já que, para 

falar de Deus e do Transcendente, a melhor linguagem sempre foi 

aquela em que as palavras ultrapassam o seu sentido literal, ou seja: a 

poesia, a alegoria, o mito, a parábola, a metáfora. Não se faz reflexão 

religiosa sobre a cidadania sem certa dose de boa Sociologia [...]”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

cidadania 

BA 

Documento 
Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

456 

“Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas 
de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo 

a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e 

da cultura de paz.” 

Menção 

direta a 
outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

BA 

Documento 

Curricular 

Referencial 

da Bahia, p. 

467 

“Na dimensão da função social da escola, estão assentados importantes 

objetivos da etapa do Ensino Médio, à luz da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional nº 9.394/1996, quais sejam: a formação para o 

exercício da cidadania e a preparação para a continuação dos estudos 

em nível subsequente, bem como a preparação para o ingresso no 

mundo do trabalho.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

Fonte: Elaboração própria da autora. 
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9.1.3  Distrito Federal 

 

Quadro 4 – Menções Textuais à Cidadania no Currículo em Movimento do Distrito Federal 

UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

13 

“No processo de construção da 2ª edição do Currículo para o Ensino 

Fundamental, a partir de discussões realizadas por professores de todos 

os componentes curriculares, como também das modalidades da 

Educação Básica, e diversos outros profissionais da educaçaõ, optou-

se por manter as concepções teóricas e os princípios pedagógicos da 1ª 

edição do Currículo em Movimento: formação para Educação Integral; 

Avaliação Formativa; Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia 

Histórico-Cultural; Currículo Integrado; Eixos Integradores (para os 

Anos Iniciais: Alfabetização, Letramentos e Ludicidade; e, para os 

Anos Finais: Ludicidade e Letramentos) e Eixos Transversais 

(Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 
Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade). Também 

primou-se pela manutenção da estrutura de objetivo de aprendizagem 

e conteúdo por entender que esses são elementos que corroboram os 

pressupostos teóricos assumidos enquanto fundamentos de currículo 

da SEEDF.”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais 

(ex.: 

BNCC) 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

14 

“1. possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de 

saberes, em uma perspectiva de inclusão considerando os Eixos 

Transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em 

e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais 

(ex.: 

BNCC) 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

15 

“Também dentro dessa perspectiva, os estudantes do Ensino 

Fundamental assumem, em seu percurso formativo, a condição de 

sujeitos de direito e constroem, gradativamente, sua cidadania 

(BRASIL, 2013).”  

Menção 
direta a 

outros 

documentos 

oficiais 

(ex.: 

BNCC) 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

18 

“Para o desenvolvimento das linguagens, pressupõe-se leitura relativa 

à interação do ser humano em suas relações, ao mundo do trabalho e 

da tecnologia, à produção artiśtica, às atividades de cultura e prática 

corporal, à área da saúde, aos movimentos sociais, e ainda incorporam 

saberes como os que advêm das formas diversas de exercício da 

cidadania, da experiência docente, do cotidiano e dos diversos 

interesses dos estudantes, na perspectiva de sua formação integral.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 
Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

19 

“Já o ensino e a aprendizagem de Lińgua Estrangeira – LE, na etapa 
do Ensino Fundamental, têm como propósito o desenvolvimento do 

educando para a construção do exercício de sua cidadania de forma 

consciente, participativa e dentro de uma perspectiva de valorização e 

respeito à diversidade humana.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

54 

“Leitura de textos jornalísticos com ênfase em temas relacionados à 

cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

65 

“O ensino-aprendizagem em Artes Visuais busca desenvolver o 

processo criador e de ressignificação do fazer artístico, envolvendo 

diversas formas pelas quais pode se manifestar. Nessa perspectiva, tais 

aprendizagens estarão a serviço da Educação para a Diversidade, da 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e da Educação 

para a Sustentabilidade, com vistas a contemplar, de maneira crit́ica e 

com senso de equidade.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

115 

“A unicidade teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem 
permite correlacionar dimensões humanas a conhecimentos sobre o ser 

humano, sobre a natureza e sobre a sociedade, trazendo uma 

abordagem articulada aos Eixos Transversais: Educação para a 

Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e 

Educação para a Sustentabilidade, que evocam a definição de objetivos 

e conteúdos dedicados às demandas sociais que se mostram 

significativas no contexto da escola.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 
131 

“É a abertura para aceitação de diferentes lińguas e maneiras de estar 

e ser no mundo, em seu diálogo com os eixos transversais do currículo 

– Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade – que possibilita 

uma educação capaz de promover e fortalecer a formação de 
individ́uos autônomos, crit́icos, conscientes de si e acolhedores das 

diferenças e das dimensões humana e social de outras culturas e da sua 

própria.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 
Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

133 

“Nessa perspectiva, não é necessário foco especial em quaisquer dos 

elementos nos processos que levarão à aquisição de uma nova lińgua, 

pois quando o ensino e a aprendizagem de uma lińgua estrangeira são 

vistos como um processo complexo (MORIN, 2003) e ecológico 

(CAPRA, 1996), mais chances têm de cumprirem seu importante papel 

na educação para a cidadania e para os direitos humanos [...]”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 
Federal, p. 

158 

“Este Currićulo apresenta uma proposta de trabalho, para o Ensino 

Fundamental, de articulação da Matemática com as diferentes áreas do 

conhecimento. Para isso, requer ação didática e pedagógica que aborde 

sistematicamente as temáticas apontadas pelos Eixos Transversais do 

Currículo em Movimento do Distrito Federal (Educaçaõ para a 
Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e 

Educação para a Sustentabilidade), bem como aquelas apontadas pelos 

Eixos Integradores (Alfabetização, Letramentos e Ludicidade para os 

Anos Iniciais e, para os Anos Finais, Letramentos e Ludicidade).”  

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

212 

“Essas questões mobilizadoras partem do contexto dos estudantes, do 

conteúdo estudado, de olhares interdisciplinares como também dos 

Eixos Transversais do Currículo: Educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para 

a Sustentabilidade.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 
251 

‘Assim, os estudos nessa área têm por objetivo principal a 

compreensão da diversidade humana, com vistas à produção do espaço 

e sua apropriação em determinada circunstância histórica, destacando-

se o respeito à diferença, com base nos Eixos Transversais do 
Currículo: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e 

para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 
Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

255 

“Os saberes da Geografia no primeiro Bloco dos Anos Iniciais são 

primordiais para o processo de alfabetização e letramento, oferecendo 

aos estudantes ferramentas que auxiliam a decodificar a realidade 

através do entendimento da relação entre a sociedade, a natureza e o 

espaço a partir do seu lugar de vivência e da compreensão de 

cidadania.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 
257 

“A Geografia proposta não exclui sujeitos da centralidade de suas 

preocupações, bem como não os isenta das responsabilidades de suas 

ações e movimentos revelados e confirmados por meio da História, 

mas busca proporcionar o desenvolvimento integral do estudante, 

assegurando-lhe a formação para o exercício da cidadania em 

conformidade com o que define a Constituição Federal como objetivos 

fundamentais, no seu Artigo 3o, incisos I, III e IV: ‘I - construir uma 
sociedade livre, justa e solidária; [...] III - erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação’ (BRASIL, 1988).”  

Menção 

direta à 

Constituiçã

o Federal 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

272 

“O que se pretende neste Currículo, portanto, é demonstrar que a 

História é de suma importância na construção de uma Educação 

Integral, pois ela subsidia a compreensão da sociedade dentro de uma 

pluralidade de tempos, o reconhecimento do Eu e do Outro, a formação 

da cidadania, a interpretação e a análise crit́ica, dentre outros.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 
do Distrito 

Federal, p. 

273 

“Tal visão possibilita aprendizagens com vistas à democratização de 

saberes, a partir de um enfoque inclusivo baseado nos Eixos 

Transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em 

e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade, 
oportunizando, assim, compreensão do ambiente natural e social, dos 

processos histórico-geográficos, da diversidade étnico-cultural, do 

sistema polit́ico, da economia, da tecnologia, das artes e da cultura e 

dos direitos humanos, que fundamentam e embasam a coletividade 

para constituição de uma sociedade brasileira mais justa.”  

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

274 

“Essa análise se amplia, enfatizando a diversidade dos povos, de suas 

culturas e das formas de organização. A noção de cidadania, com 

direitos e deveres, as conquistas sociais como fruto de um processo 

histórico de lutas e o reconhecimento da diversidade das sociedades 

pressupõem uma educação que estimule a autonomia, o protagonismo, 

o convívio e o respeito entre os povos, fomentando o desenvolvimento 

identitário e a compreensão da alteridade.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 
do Distrito 

Federal, p. 

282 

“Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e 

das sociedades, compreendendo-o como conquista histórica.”  

Menção 
genérica à 

ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

282 

“Diferenciar a noção de cidadania no Brasil ao longo da periodização 

da história do Brasil (colônia, império e república).” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

284 

“Compreender o processo de construção da narrativa histórica e a 

importância da História na formação das identidades, respeito às 

diferenças (alteridade) individuais, intelectuais, fiśicas, religiosa, 

socioeconômicas, étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, de 

idade e culturais, construção da cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 
Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

284 

“Etapas do ofício do historiador. Fontes Históricas. Diversas formas 
de transmissão de conhecimento como a tradição oral. Discussões 

acerca da construção das identidades, da compreensão da alteridade, 

da formação da cidadania. Preservação do patrimônio cultural material 

e imaterial da humanidade.” 

Menção 
genérica à 

ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

287 

“Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão 

na Grécia e Roma antigas.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 
Federal, p. 

287 

“As noções de cidadania e polit́ica na Grécia e em Roma.” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

294 

“Analisar as condições e exclusões da cidadania na sociedade 

escravista brasileira, discutindo a tutela dos grupos indiǵenas e a 

participação dos negros na sociedade brasileira do final do período 

colonial.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

294 

“A Lei de Terras e seus desdobramentos para a limitação da cidadania 

na polit́ica do Segundo Reinado.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 
do Distrito 

Federal, p. 

294 

“O processo de redemocratização: a Constituição de 1988 e a 
emancipação das cidadanias (analfabetos, indígenas, negros, jovens, 

etc.)”  

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

295 

“Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição 

de 1988 e relacioná-los à noção de cidadania e ao pacto da sociedade 

brasileira de combate a diversas formas de preconceito, como o 

racismo.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

295 

“Analisar as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais 

de 1989 aos dias atuais, identificando questões prioritárias para a 

promoção da cidadania e dos valores democráticos.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 
do Distrito 

Federal, p. 

302 

“Nesse sentido, a função do professor como mediador será exercida ao 

articular saberes apresentados por estudantes e conteúdos a serem 
trabalhados na escola, contemplando os Eixos Transversais: Educação 

para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos e Educação para a Sustentabilidade.” 

Menção 
genérica à 

ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

305 

“Perceber nos textos religiosos, escritos e orais, propostas de 

valorização da vida, construção da cidadania e superação de 

fundamentalismo e posturas radicais divergentes de uma ética pública 

plural.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 

Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

307 

“Reconhecer-se como pessoa e parte de grupos sociais, 

compreendendo.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

DF 

Currículo em 
Movimento 

do Distrito 

Federal, p. 

307 

“Cidadania a partir de diferentes percepções e vivências religiosas.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

Fonte: Elaboração própria da autora. 
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Obs: foram excetuadas as ocasiões em que a palavra apareceu como título dos eixos 

transversais, repetindo-se em diversas páginas, mas sem agregar novo conteúdo. 
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9.1.4  Ceará 

 

Quadro 5 – Menções Textuais à Cidadania no Documento Referencial Curricular do Ceará 

UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 24 

“[...] indo do aumento da produtividade nas atividades econômicas 

à melhoria da prestação de serviços pelo Estado e do 

aprimoramento do exercício da cidadania a uma apropriaçaõ mais 

equânime e generalizada dos bens culturais e da riqueza material. 

[...] sua realização não se pode encerrar nos limites de um 

mandato.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 
Curricular do 

Ceará, p. 30 

“[...] a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

Menção 

direta à 
Constituição 

Federal 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 33 

“Políticos – respeito aos direitos e deveres de cidadania ; à ordem 

democrática e ao exercićio da criticidade.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 36 

“Cumpre, portanto, o entendimento de que para a BNCC, 

competência é ‘a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do 

mundo do trabalho.’ (BRASIL, 2017, p. 8)” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 44 

“O texto da BNCC assevera que o documento se encontra orientado 

a fim de possibilitar o desenvolvimento de competências e 
habilidades. Nesse sentido, são apresentadas indicações do que os 

alunos devem ‘saber’ (considerando a constituiçaõ de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que 

devem ‘saber fazer’ (considerando a mobilização desses 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver 

demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho).”  

Menção 
direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 69 

“COMPETÊNCIA 6: Valorizar a diversidade de saberes e 

vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências 

que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do 

trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao 

seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica 
e responsabilidade.”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 
BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 69 

“PARA QUÊ: Entender o mundo do trabalho e fazer escolhas 

alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, 

autonomia, criticidade e responsabilidade.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 73 

“COMPETÊNCIA 10: Agir pessoal e coletivamente com 

autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em princiṕios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. OBJETO DA 

COMPETÊNCIA: Responsabilidade e Cidadania.”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 74 

“CIDADANIA: Participação social e liderança | [...] Solução de 

problemas ambíguos e complexos.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 80 

“ ‘A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave 

para o século XXI; é tanto consequência do exercício de cidadania 

como condição para uma plena participação na sociedade. Além do 

mais, é um poderoso argumento em favor do desenvolvimento 

ecológico sustentável, da democracia, da justiça, da igualdade entre 

os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e cientif́ico, além de 

um requisito fundamental para a construção de um mundo onde a 
violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz baseada na 

justiça.’ (Declaração de Hamburgo sobre a EJA, 1997)” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 81 

“Deve ser, portanto, flexível para respeitar as experiências e 

identidades culturais dessas pessoas, possibilitando o 

fortalecimento da autonomia no seu processo de aprendizagem e 

colaborando para o exercício da sua cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 86 

“Participação e auto-organização – existência de espaços sociais 

adequados, onde possam ser desenvolvidos ações e projetos, 

vivenciando e experienciando a participação, a auto-organização, a 

autonomia, o protagonismo, indispensáveis no processo de 

socialização e do exercício da cidadania, da emancipaçaõ, da 

libertação e da humanização.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 
Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 95 

“Uma cultura de respeito, de consciência, afirmação e defesa de 

direitos humanos advém de amplos e continuados processos de 
disseminação e cuidado pedagógico com essa perspectiva, 

fortalecendo a democracia e a cidadania como basilares para nossa 

organização social, para inter-relação cotidiana, para a vida 

institucional e, por isso, para o fortalecimento de uma sociedade 

orientada pelas regras e valores democráticos.”  

Menção 
genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 96 

“Todos os campos disciplinares e os conteúdos socializados no 

processo de ensino e aprendizagem devem, central e 

transversalmente, valorizar as competências dos sujeitos, o 

contexto social, econômico e político da comunidade e desenvolver 

processos de aprendizagem interativos. Desse modo, o 

conhecimento produzido favorece a um só tempo a cidadania e a 

eficácia do que se aprende.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 99 

“Por oportuno, consideramos necessário salientar que para o 

desenvolvimento da educação para a paz torna-se imprescindível a 
inserção dessa intenção no PPP das escolas, traduzida em projeto 

ou linha de ação que inclua temáticas/atividades que contemplem a 

Cultura de Paz, como direitos humanos, diversidade e respeito às 

diferenças, cidadania, valores, responsabilidade social, democracia, 

ética, tolerância, justiça, dignidade e solidariedade, construção da 

autoestima, etc., as quais podem ser exploradas em todos os 

componentes curriculares.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 104 

“[...] os educadores têm um papel estratégico e decisivo na inserção 

da educação ambiental no cotidiano escolar, qualificando os alunos 

para um posicionamento crit́ico face à crise socioambiental, tendo 

como horizonte a transformação de hábitos e práticas sociais e a 

formação de uma cidadania ambiental que os mobilize para a 
questão da sustentabilidade no seu significado mais abrangente.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 106 

“Diante desse contexto, observa-se que a Educação Ambiental é 

componente fundamental para a reflexão de um modelo de 

sociedade mais sustentável e a construção de conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores sociais, voltados para a preservação 

ambiental. Em resposta aos atuais desafios educacionais, propõe-se 

ainda que a educação ambiental contemple o aprofundamento do 

pensamento crit́ico e reflexivo para o aprimoramento da prática 

discente, docente e a cidadania ambiental.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 106 

“A educação para o trânsito é o ato de promover no ser humano a 

capacidade de uso e partilha consciente do espaço público, pois, à 

circular em seu automóvel pelas ruas da cidade ou rodovias, entra 

em contato social compartilhando-o e fazendo opções de circulação 

que refletem diretamente na sua qualidade de vida e na dos seus 

semelhantes. Este é o ponto de partida para pensarmos a educação 

no trânsito, uma vez que a complexidade exige mais do que 
apreender as regras do Código de Trânsito Brasileiro para adentrar 

nos aspectos de ética, mobilidade, segurança, acessibilidade para 

todos, respeito mútuo, cidadania, preservação do meio ambiente e 

o uso comum do espaço público.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 107 

“Então, para a sociedade receber cidadãos neste perfil, é 

fundamental que a formação para cidadania de um povo se faça em 

processos educativos que propiciem ‘[...] condições ao homem de 

se fundamentar em conhecimentos cientif́icos, culturais, artísticos e 

filosóficos, representados no currículo pelas diferentes disciplinas, 

que vão prepará-los para a vida na famiĺia, na sociedade e no 

trabalho.’ (Portaria – MEC, 1991, p. 01).” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 
Curricular do 

Ceará, p. 108 

“O pensamento crítico e o desenvolvimento da consciência pelo 

cidadão acerca de seu Patrimônio Cultural são fatores 
indispensáveis no processo de preservação sustentável de sua 

história, bem como no fortalecimento do exercício ativo da sua 

cidadania.”  

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 109 

“O Decreto no 7.397, 22 de dezembro de 2010 institui a Estratégia 

Nacional de Educação Financeira (ENEF) criada pelo Ministério da 

Fazenda ‘com a finalidade de promover a educação financeira e 

previdenciária e contribuir para o fortalecimento da cidadania, a 

eficiência e solidez do sistema financeiro nacional e a tomada de 

decisões conscientes por parte dos consumidores’.”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 109 

“Na verdade, trata-se de uma polit́ica pública de Estado em caráter 

permanente, promovendo ações gratuitas de educação financeira no 

Brasil, cujo objetivo é contribuir para o fortalecimento da cidadania 

ao fornecer e apoiar ações que ajudem a população a tomar decisões 
financeiras mais autônomas e conscientes.”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 
BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 110 

“Emerge, então, a importância de se incluir a educação financeira 

no currićulo, pois essa promove o diálogo articulador entre as áreas 

de conhecimento, à medida que transita nas diversas disciplinas 

escolares, sendo um pilar para o exercício pleno da cidadania e para 

o bem estar coletivo.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 111 

“Assim, as temáticas Educação Fiscal e Cidadania se configuram 

como essenciais a serem trabalhadas de forma transversal e 

interdisciplinar no currículo das escolas, promovendo o 

aprendizado de conhecimentos e o desenvolvimento de práticas que 

colaborem para a formação de pessoas sensiv́eis e eticamente 

responsáveis frente às questões locais e globais.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 
Curricular do 

Ceará, p. 111 

“O exercício da cidadania ativa está em todos os momentos de 

funcionamento da vida em sociedade. Assim, cada vez mais a 
escola deve estar a serviço da construção de uma cidadania 

consciente de seu papel e da necessidade de ampliar seu poder de 

participação em prol do bem da coletividade.” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 111 

“A Educação Fiscal e Cidadania no currićulo irão oportunizar a 

cada educando apropriar-se dos conceitos de bens públicos, além 

de permitir a compreensão de que sem sua participação efetiva, o 

Estado não pode exercer o papel de financiador das ações estatais 

através da arrecadação dos tributos. A educação comprometida com 

uma formação cidadã requer que questões sociais sejam 

contempladas nos processos de ensino e de aprendizagem. Desse 
modo, a Educação Fiscal se configura como um instrumento 

pedagógico apropriado para fomentar a cidadania e promover 

posturas eticamente responsáveis e participativas entre o poder 

público e o cidadão.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 111 

“De acordo com VIDAL (2010), ‘A educação fiscal é um processo 

de ensino e aprendizagem baseado em três eixos - valores, 

cidadania e cultura fiscal - e que tem como objetivo fomentar uma 

cidadania participativa e consciente de seus direitos e obrigações.’ 

Vale acrescentar que a educação fiscal é um programa educacional 

que, de forma articulada pelo governo federal com os fiscos 

estaduais e municipais, visa compartilhar conhecimentos e interagir 

com a sociedade sobre a origem, aplicação e controle dos recursos 
públicos, a partir da adoção de uma abordagem didático- 

pedagógica interdisciplinar e contextualizada, capaz de favorecer a 

participação social (ESAF, 2013a), alicerçado nos pilares: 

cidadania, ética, comprometimento, justiça, efetividade e 

solidariedade.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 113 

“Observa-se, portanto, que, através da Educação Fiscal é possível a 

mobilização da consciência cidada,̃ desde a infância, para o 

desenvolvimento de práticas de cidadania que garantam a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 114 

“Os marcos legais supracitados fundamentam-se nos dispositivos 

da Constituição Federal e na Lei nº 9.394/1996, que tratam do 

direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, do direito 

às histórias e às culturas que compõem a nação brasileira na escola, 

e do direito ao acesso às diferentes fontes da cultura nacional a 
todos os brasileiros.” 

Menção 

direta à 

Constituição 

Federal 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 125 

“Novas e velhas tradições, signos locais e globais, linguagens de 

todos os cantos são bem-vindos a este curto-circuito antropológico. 

A cultura deve ser pensada neste jogo, nessa dialética permanente 

entre tradição e invenção, nos cruzamentos entre matrizes muitas 

vezes milenares e tecnologias de ponta, nas três dimensões básicas 

de sua existência: a dimensão simbólica, a dimensão de cidadania e 

inclusão, e a dimensão econômica. [...] da Cultura Digital e das 

Indústrias Criativas.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 
Curricular do 

Ceará, p. 126 

“Nesse cenário, é preciso pensar em novas formas de ocupar os 

espaços públicos, expressando a cultura do cuidado com o ‘bem 

comum’ e esse processo deve ser iniciado na escola. O território 

deve ser um lugar de interação social, expressão cultural, artiśtica e 
política, e não de ameaças. Construir ou resgatar o sentimento de 

pertencimento e de cidadania é necessário para se criar espaços 

públicos acolhedores que possam ser compartilhados, apropriados 

e ressignificados na perspectiva de promover o encontro do 

diferente, que se reúne em um mesmo espaço em pé de igualdade.” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 
Ceará, p. 126 

“Há, nessa discussão, dois pontos fundamentais: o uso e o cuidado 

com o espaço público para o desenvolvimento da cidadania e do 

vínculo com aquele espaço, mas também o convívio comunitário 

que desenvolve habilidades socioemocionais como a empatia, o 

diálogo, o respeito e a tolerância. Assim, a partir de um pensar 

coletivo e comunitário e incentivando atividades realizadas em 

outros espaços para além da sala de aula comumente utilizada, cria-
se um elo forte entre a escola e o seu entorno, o que corrobora para 

o desenvolvimento da cidadania de crianças e adolescentes na 

relação com os espaços sociais e com o território que ocupam, 

expresso em uma participação mais ativa na dinâmica escolar e na 

vida da comunidade.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 
Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 129 

“ ‘Significa, finalmente, considerar as creches e pré-escolas na 

produção de novas formas de sociabilidade e de subjetividades 

comprometidas com a democracia e a cidadania, com a dignidade 

da pessoa humana, com o reconhecimento da necessidade de defesa 

do meio ambiente e com o rompimento de relações de dominação 

etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, 

linguística e religiosa que ainda marcam nossa sociedade.’ 
(PARECER CNE/CEB No: 20/2009).”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 151 

“Promover situações na Educação Infantil por meio de práticas 

pedagógicas que permitam que as crianças brinquem sozinhas, com 

seus pares, brincadeiras livres ou dirigidas, é uma forma de garantir 

sua cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 196 

“Princípios Polit́icos dos direitos de cidadania, do exercićio da 

criticidade e do respeito à ordem democrática.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 224 

“O estudo da lińgua inglesa possibilita a todos e a todas o acesso 

aos saberes linguísticos necessários para engajamento e 

participação do aprendiz nas práticas de linguagem, contribuindo 

para o agenciamento crit́ico dos estudantes e para o exercićio da 

cidadania ativa, além de ampliar as possibilidades de interação e 

mobilidade, abrindo novos percursos de construçaõ de 
conhecimentos e de continuidade nos estudos.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 225 

“Vive-se em uma sociedade democrática, regulada por direitos, um 

destes é o direito à educação escolar a qual servirá como base para 

que o estudante exerça plenamente sua cidadania, tenha 

participação política e esteja inserido socioeconomicamente na 

sociedade.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 234 

“O Campo da vida pública é relativo à participação em situações de 

leitura e escrita, especialmente de textos das esferas jornalística, 

publicitária, polit́ica, jurídica e reivindicatória, contemplando temas 

que impactam a cidadania e o exercício de direitos.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 
Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 237 

“A última porta de acesso são as dez Competências especif́icas para 
o ensino de Lińgua Portuguesa do Brasil. Elas são necessárias para 

a inserção dos estudantes nas práticas sociais de linguagem dentro 

e fora da escola, assegurando o pleno exercício da cidadania.” 

Menção 

direta a 
outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 423 

“Exploração e análise das instâncias e canais de participação 

disponíveis na escola (conselho de escola, outros colegiados, 

grêmio livre), na comunidade (associações, coletivos, movimentos, 

etc.), no munícipio ou no país, incluindo formas de participação 

digital, como canais e plataformas de participação (como portal e-

cidadania), serviços, portais e ferramentas de acompanhamentos do 

trabalho de polit́icos e de tramitação de leis, canais de educação 
política, bem como de propostas e proposições que circulam nesses 

canais, de forma a participar do debate de ideias e propostas na 

esfera social e a engajar-se com a busca de soluções para problemas 

ou questões que envolvam a vida da escola e da comunidade.”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 
BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 
Ceará, p. 445 

“O componente curricular Arte está organizado de modo a 

contribuir para a interação sensível, criativa, reflexiva e crítica dos 

estudantes, aponta para o respeito às diferenças e ao diálogo 

intercultural (quando propõe que os saberes produzidos nas aulas 

advenham do cotidiano das estudantes e dos estudantes em paralelo 

com conhecimentos propostos pelas e pelos docentes), pluriétnico 

(quando relaciona nos conteúdos artísticos, os saberes advindos de 

suas comunidades – e como estamos no Brasil – quilombolas e 
indígenas) e plurilińgue (sensiv́el à alteridade, estamos abertos a 

diversos conhecimentos, maneiras e formas linguísticas), 

importantes para o exercício da cidadania. Nesse sentido, para a 

BNCC, 2017, ‘as manifestações artísticas não são reduzidas às 

produções legitimadas pelas instituições culturais e veiculadas pela 

mídia, nem como mera aquisição de códigos e técnicas’.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 
oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 
Ceará, p. 455 

“A condição de letramento é detalhada em termos do 

desenvolvimento de competências e habilidades, tais como 

descritas nas BNCC em Matemática. De fato, é o conjunto definido 

de competências e habilidades nas BNCC que estrutura a proposta 

curricular nacional, ano a ano. Nesse sentido, tanto as diretrizes 

nacionais quanto a presente proposta são baseadas em indicações 

claras do que os alunos devem ‘saber’ (ou seja, competências que 
envolvem a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores) e, sobretudo, do que devem ‘saber fazer’ (habilidades que 

consideram a mobilização das competências para resolver 

demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho).”  

Menção 

direta a 

outros 

documentos 
oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 563 

“O texto da BNCC assevera que o documento encontra-se orientado 

a fim de possibilitar o desenvolvimento de competências e 

habilidades. Nesse sentido, são apresentadas indicações claras do 

que os alunos devem ‘saber’ (considerando a constituição de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que 

devem ‘saber fazer’ (considerando a mobilização desses 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver 
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho).” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 734 

“Denota-se que o letramento científico está vinculado à inserção 

consciente na sociedade contemporânea, proporcionando aos 

jovens que adentrarão o ensino médio, o engajamento nos debates 

relativos ao uso consciente das tecnologias derivadas do 

desenvolvimento científico. Para tanto, a educação científica para a 

cidadania deve movimentar saberes de todas as áreas do 

conhecimento humano, ampliando a capacidade dos estudantes de 

estabelecer as relações de causalidade em processos e problemas 

ambientais do meio no qual está inserido.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 736 

“Os objetos de aprendizagem nos anos finais, são mais complexos, 

trabalhando a percepção das mudanças ocorridas no corpo, na 

sociedade e nas relações interpessoais. Ao estudante desta etapa de 

ensino deve ser garantida a reflexão da função social da ciência e o 

desenvolvimento de atitudes e valores pertinentes à cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 
Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 791 

“[...] os conhecimentos, saberes e valores produzidos 

culturalmente, expressos nas polit́icas públicas e que são gerados 

nas instituições produtoras do conhecimento científico e 
tecnológico; no mundo do trabalho; no desenvolvimento das 

linguagens; nas atividades desportivas e corporais; na produção 

artística; nas formas diversas e exercício da cidadania; nos 

movimentos sociais [...] (BRASIL, 2013, p. 31)”.  

Menção 

direta a 
outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 796 

“A BNCC propõe que a Geografia possibilite aos/às alunos/as dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental ‘reconhecer e comparar as 

realidades de diversos lugares de vivência’ (BNCC, 2017, p. 316), 

assim como ‘identificar a presença ou ausência de equipamentos 

públicos e serviços básicos essenciais’ (BNCC, 2017, p. 316). 

Desse modo, ao final do 5º ano, os alunos devem estar preparados 

para realizar essas ações, que integram os objetivos da educação 

formal em nossa sociedade e que são a base para a participação 
social e a cidadania.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 821 

“Conceito de cidadania; Constituição cidada;̃ Direitos das crianças 

e dos adolescentes; Constituição democrática; Associação de 

cidadania com princípios de respeito, pluralidade, diversidade e aos 

direitos humanos; Conhecer direitos e deveres das mulhures, 

idosos, populações de afrodescentes, indiǵenas, LGBT's e das 

pessoas com deficiência; Compreender a gestão pública e como as 

leis interferem na vida de todos.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 864 

“Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 
Curricular do 

Ceará, p. 864 

“O que é cidadania para os povos antigos de diferentes partes do 

mundo? Quem eram os excluídos dos projetos de cidadania da 

época? O que é cidadania nos dias atuais. Quais os diversos espaços 
de cidadania no Brasil. Quem são os excluídos dos projetos de 

cidadania no Brasil. A relação entre história, diversidade, 

diferenças culturais e exercício da cidadania.” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 865 

“Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 865 

“A cidadania no enfrentamento das mais diversas formas de 

violência. A cidadania e a diversidade cultural.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 
Curricular do 

Ceará, p. 865 

“Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos 
povos.” 

Menção 

direta a 

outros 
documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 873 

“As noções de Cidadania e política na Grécia e em Roma.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 873 

“As noções de Cidadania e política na Grécia e em Roma.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 874 

“As noções de Cidadania e política na Grécia e em Roma | O 

conceito de cidadania nas pólis e na Roma antiga.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 874 

“Associar o conceito de cidadania a dinâmicas inclusão e exclusão 

na Grécia e Roma antigas.” 

Menção 
direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 874 

“As noções de Cidadania e política na Grécia e em Roma.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 879 

“O acesso à cidadania e política nos governos centralizados na 

Idade Média.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 
Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 880 

“A cidadania e a participação social na política.” 

Menção 
genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 897 

“Os modos que afastaram o negro da cidadania e participação 

política no Brasil” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 908 

“A Constituição de 1988 e a emancipação da cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 909 

“A Constituição de 1988 e a emancipação da cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 909 

“Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na 

Constituição de 1988 e relacioná-los à noção de cidadania e ao 

pacto da sociedade brasileira de combate a diversas formas de 

preconceito, como o racismo.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 910 

“A Constituição de 1988 e a emancipação da cidadania | 

Transformações políticas, sociais, culturais e econômicas de 1989 

aos dias atuais que tiveram como foco a promoção da cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 
Ceará, p. 910 

“Analisar as transformações políticas, econômicas, sociais e 

culturais de 1989 aos dias atuais, identificando questões prioritárias 
para a promoção da cidadania e dos valores democráticos.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 
oficiais (ex.: 

BNCC) 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 911 

“A Constituição de 1988 e a emancipação da cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 912 

“A Constituição de 1988 e a emancipação da cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 
Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 913 

“A Constituição de 1988 e a emancipação da cidadania.” 

Menção 
genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 917 

“A relação entre afirmação da identidade e exercício da cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 919 

“Assim, na contemporaneidade, faz-se fundamental, proporcionar, 

na educação escolar, oportunidades para que o aluno investigue o 

sentido mais profundo da existência humana; encontre caminhos, 

construa projetos de vida para a sua realização pessoal e social; e 

fortaleça princiṕios e valores voltados para sua trajetória de vida, 

possibilitando desenvolver sua cidadania, dignidade como ser 
humano e respeito por si mesmo, pelos outros e pelo meio 

ambiente.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 920 

“Para Passos, ‘O Ensino Religioso escolar é uma questão de 

educação para a cidadania plena; sustenta-se sobre pressupostos 

educacionais e não sobre argumentações religiosas [...]’ (PASSOS, 

2007, p.70).”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 927 

“Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e 

práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho 

religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante 

exercício da cidadania e da cultura de paz.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 
Curricular do 

Ceará, p. 927 

“Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e 

práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho 
religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante 

exercício da cidadania e da cultura de paz.” 

Menção 

direta a 

outros 
documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 928 

“Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e 

práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho 

religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante 

exercício da cidadania e da cultura de paz.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 
Ceará, p. 928 

“Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e 

práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho 

religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante 
exercício da cidadania e da cultura de paz.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 
oficiais (ex.: 

BNCC) 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 928 

“Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e 

práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho 

religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante 

exercício da cidadania e da cultura de paz.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 
Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 928 

“Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e 
práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho 

religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante 

exercício da cidadania e da cultura de paz.” 

Menção 

direta a 
outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 929 

“Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e 

práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho 

religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante 

exercício da cidadania e da cultura de paz.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 
Curricular do 

Ceará, p. 929 

“Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e 

práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho 
religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante 

exercício da cidadania e da cultura de paz.” 

Menção 

direta a 

outros 
documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 929 

“Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e 

práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho 

religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante 

exercício da cidadania e da cultura de paz.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 930 

“Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e 

práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho 

religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante 

exercício da cidadania e da cultura de paz.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 
BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 930 

“Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e 

práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho 

religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante 

exercício da cidadania e da cultura de paz.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 931 

“Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e 

práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho 

religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante 

exercício da cidadania e da cultura de paz.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 931 

“Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e 

práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho 

religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante 

exercício da cidadania e da cultura de paz.” 

Menção 
direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

CE 

Documento 

Referencial 

Curricular do 

Ceará, p. 931 

“Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e 

práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho 

religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante 

exercício da cidadania e da cultura de paz.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

Fonte: Elaboração própria da autora. 
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9.1.5  Goiás 

 

Quadro 6 – Menções Textuais à Cidadania no Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de 

Goiás 

UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 9 

“O Currículo Referência busca oportunizar ao estudante os meios 

para o cumprimento de sua formação plena, exercício da cidadania 

e qualificação para o trabalho, conforme Carta Magna Brasileira.”  

Menção 

direta à 

Constituição 

Federal 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 
de Educação 

de Goiás, p. 

12 

“O referido documento apresenta uma concepção de ensino de 

lińgua que considera a diversidade de gêneros discursivos, que 

circulam socialmente, como objetos de ensino. Seu objetivo é 

oferecer subsídios a um ensino que permita aos estudantes o uso 

eficaz da leitura e produção de textos e dos benefícios decorrentes 
dessas práticas, como a diminuição do fracasso escolar e a 

possibilidade efetiva do exercício da cidadania. Assim, o trabalho 

com gêneros textuais é uma excelente possibilidade de se lidar com 

a lińgua em seus mais diversos usos no dia a dia.” 

Menção 

direta a 

outros 
documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

91 

“Vale ressaltar que este estudo não tem a função de limitar as 

possíveis propostas dos professores para o estudo de lińgua 

espanhola no Ensino Fundamental e Médio do Estado de Goiás. No 

entanto, poderá auxiliar tanto na definição dos objetivos quanto dos 

conteúdos, sempre observando que o propósito maior da presença 

da lińgua espanhola na referência curricular da rede pública do 

Estado de Goiás é a formação do individ́uo e a reconstrução do 

mundo por meio do resgate da cidadania.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 
Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

172 

“Reconhecer os principais documentos que uma pessoa precisa ter 

para exercer a sua cidadania.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

225 

“Assim espera-se que o currículo mińimo de História seja entendido 

como ponto de partida para se iniciar os estudantes no processo de 

compreensão histórica, o qual não pode ser aplicado como um 

roteiro de conteúdos fixos a serem transmitidos em sala de aula. 

Desse modo, espera-se que o ensino e a aprendizagem de tais 

conteúdos contribuam para que os estudantes desenvolvam uma 

reflexão crit́ica sobre a sociedade onde estão inseridos, bem como 
do mundo em sua complexidade, e, saibam exercer a sua cidadania 

fortalecendo a democracia.”  

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

226 

“Tempo Histórico/história. | Tempo Cronológico. | Fonte Histórica. 

| Memória e patrimônio. | Local História. | Cidadania. | Sociedade e 

trabalho.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

227 

“Tempo Histórico/história. | Tempo Cronológico. | Fonte Histórica. 

| Memória e patrimônio. | Local História. | Cidadania. | Sociedade e 

trabalho.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

228 

“Tempo Histórico/história. | Tempo Cronológico. | Fonte Histórica. 

| Memória e patrimônio. | Local História. | Cidadania. | Sociedade e 

trabalho.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 
Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

229 

“Tempo Histórico/história. | Tempo Cronológico. | Fonte Histórica. 

| Memória e patrimônio. | Local História. | Cidadania. | Sociedade e 

trabalho.” 

Menção 
genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

230 

“Tempo Histórico/história. | Tempo Cronológico. | Cidadania. | 

História local. | História da minha vida e outras histórias. | Escola. | 

Bairro. | Sociedade de consumo e cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 
de Educação 

de Goiás, p. 

230 

“Tempo Histórico/história. | Tempo Cronológico. | Cidadania. | 

História local. | História da minha vida e outras histórias. | Escola. | 
Bairro. | Sociedade de consumo e cidadania.” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

230 

“Identificar quais os documentos que as pessoas precisam para 

exercer sua cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 
231 

“Tempo Histórico/história. | Tempo Cronológico. | Cidadania. | 

História local. | História da minha vida e outras histórias. | Escola. | 

Bairro. | Sociedade de consumo e cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

231 

“Identificar quais os documentos que as pessoas precisam para 

exercer sua cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

231 

“Inferir a importância do comportamento ético e do exercício da 

cidadania no convívio com os outros.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 
Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

232 

“Cultura e etnia. | Cidadania. | Patrimônio.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

233 

“Cultura e etnia. | Cidadania. | Patrimônio.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 
Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

233 

“Inferir a importância do comportamento ético e do exercício da 

cidadania no convívio social.” 

Menção 
genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

234 

“Identificar problemas no bairro, especialmente relacionados à 

saúde, meio ambiente e cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 
de Educação 

de Goiás, p. 

234 

“Cultura e etnia. | Cidadania. | Patrimônio.” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

235 

“Cultura e etnia. | Cidadania. | Patrimônio.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 
236 

“Escravidão moderna. | Cidadania. | Cultura/Patrimônio.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

237 

“Inferir a importância do comportamento ético e do exercício da 

cidadania no convívio social.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

237 

“Escravidão moderna. | Cidadania. | Cultura/Patrimônio.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 
Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

238 

“Escravidão moderna. | Cidadania. | Cultura/Patrimônio.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 



90 

 

 

 

UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

239 

“Escravidão moderna. | Cidadania. | Cultura/Patrimônio.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 
Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

241 

“Inferir a importância do comportamento ético e do exercício da 

cidadania no convívio social.” 

Menção 
genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

248 

“Identificar a formação da Pólis como condição para a construção 

da cidadania no mundo antigo. | Distinguir a ideia de cidadania no 

mundo antigo e moderno. | Incentivar o respeito e a tolerância à 

diversidade cultural como característica do moderno conceito de 

cidadania. | Perceber as diferenças e semelhanças da democracia e 

cidadania grega em relação ao mundo contemporâneo.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 
de Educação 

de Goiás, p. 

255 

“Compreender a importância da Declaração Universal dos Direitos 
do Homem e do Cidadão na construção da ideia de cidadania.” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

257 

“Analisar os conceitos de cidadania e de povo brasileiro, em seus 

debates e contradições, e suas implicações para a construção da 

Nação.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 
de Educação 

de Goiás, p. 

268 

“Assim espera-se que o currículo mínimo de História seja entendido 

como ponto de partida para se iniciar os estudantes no processo de 

compreensão histórica, o qual não pode ser aplicado como um 

roteiro de conteúdos fixos a serem transmitidos em sala de aula. 

Desse modo, espera-se que o ensino e a aprendizagem de tais 
conteúdos contribuam para que os estudantes desenvolvam uma 

reflexão crítica sobre a sociedade onde estão inseridos, bem como 

do mundo em sua complexidade, e, saibam exercer a sua cidadania 

fortalecendo a democracia.” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

270 

“Compreender os conceitos políticos de cidadania, democracia e 

república.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 
de Educação 

de Goiás, p. 

273 

“Relacionar a Revolução Francesa à construção de um novo modelo 
de cidadania.” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

275 

“Discutir os limites da cidadania presentes no estado imperial.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 
Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

276 

“Correlacionar o conceito de cidadania no Brasil republicano com 

as organizações políticas e socioeconômicas do período.” 

Menção 
genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

278 

“Compreender a cidadania em uma perspectiva histórica, como 

resultado de lutas, confrontos e negociações.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 
Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

285 

“Assim espera-se que o Currículo Referência de Sociologia seja 

entendido como ponto de partida para se iniciar os estudantes no 

processo de compreensão sociológica, o qual não pode ser aplicado 
como um roteiro de conteúdos fixos a serem transmitidos em sala 

de aula. Desse modo, espera-se que o ensino e a aprendizagem de 

tais conteúdos contribuam para que os estudantes desenvolvam uma 

reflexão crítica sobre a sociedade onde estão inseridos, bem como 

do mundo em sua complexidade, e, saibam exercer a sua cidadania 

fortalecendo a democracia.” 

Menção 
genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

291 

“Entender as relações entre consumo e cidadania – os direitos e 

deveres dos consumidores – e algumas questões éticas envolvidas 

no ato de consumir.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 
Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

292 

“Identificar tensões entre os direitos e os deveres da cidadania e 

suas formas de participação (direta e indireta).” 

Menção 
genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

292 

“Compreender o papel da participação política para o exercício da 

cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 
de Educação 

de Goiás, p. 

292 

“Poder, Política e Estado. A Democracia Moderna: Cidadania, 

Direitos e Deveres. Participação e Representação (os problemas ‘da 
ação coletiva’).” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

294 

“Os movimentos sociais de minorias em busca de identidade e 

cidadania: Afrodescendentes; Mulheres, LGBT, Ambientalistas, 

MST, e mais aqueles que forem pertinentes à realidade local.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

298 

“Assim espera-se que o Currículo Referência de Filosofia seja 

entendido como ponto de partida para se iniciar os estudantes no 
processo do filosofar, o qual não pode ser aplicado como um roteiro 

de conteúdos fixos a serem transmitidos em sala de aula. Desse 

modo, espera-se que o ensino e a aprendizagem de tais conteúdos 

contribuam para que os estudantes desenvolvam uma reflexão 

crítica sobre a sociedade onde estão inseridos(as), bem como do 

mundo em sua complexidade, e, saibam exercer a sua cidadania 

fortalecendo a democracia.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 
305 

“Estabelecer as relações entre os conceitos de poder, cidadania e 

liberdade.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

305 

“Argumentar sobre as exigências da sociedade democrática hoje, 

construção da cidadania, defesa dos direitos humanos e as 

proposições políticas dos referidos pensadores.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

310 

“Portanto, o Currículo Referência de Ensino Religioso, tem por 

objetivo em sua prática pedagógica contribuir para o conhecimento 

da diversidade cultural religiosa (o fenômeno religioso), a fim de 

desenvolver atitudes de tolerância e respeito na convivência com o 

diferente, uma das exigências no exercício da cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 
Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

314 

“Perceber nos textos sagrados e culturas orais, propostas de 

valorização da vida e construção da cidadania.” 

Menção 
genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

318 

“Despertar-se para busca/vivência dos valores da cidadania em 

diferentes contextos.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 
de Educação 

de Goiás, p. 

319 

“Relacionar o respeito às diferenças com o direito à cidadania.” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

324 

“A função política das ideologias religiosas e a construção da 

cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 
Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

325 

“Diversidade religiosa e cidadania.” 

Menção 
genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

325 

“Vivenciar atitudes de respeito e tolerância para com a diversidade 

(étnico-racial, religiosa, de gênero, de orientação sexual, dentre 

outras), exigência do direito à alteridade e ao exercício da 

cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 
de Educação 

de Goiás, p. 

325 

“Tema: Princípios religiosos e exercício da cidadania.” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 

de Educação 

de Goiás, p. 

326 

“O professor e a equipe pedagógica têm autonomia para fazer 

adequações aos conteúdos de acordo com a realidade local, 

assegurando sempre o respeito à diversidade cultural e religiosa, 

exigência fundamental na construção da cidadania na sociedade 

democrática.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

GO 

Currículo 

Referência da 

Rede Estadual 
de Educação 

de Goiás, p. 

331 

“ ‘O novo ensino médio, nos termos da lei, de sua regulamentação 

e de seu encaminhamento, deixa de ser, portanto, simplesmente 

preparatório para o ensino superior ou estritamente 

profissionalizante, para assumir necessariamente a 

responsabilidade de completar a educação básica. Em qualquer de 
suas modalidades, isso significa preparar para a vida, qualificar para 

a cidadania e capacitar para o aprendizado permanente, em eventual 

prosseguimento dos estudos ou diretamente no mundo do trabalho.’ 

(BRASIL, 2000)” 

Menção 

direta a 

outros 
documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

Fonte: Elaboração própria da autora. 
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9.1.6  Pará 

 

Quadro 7 – Menções Textuais à Cidadania no Documento Curricular para Educação Infantil e Ensino 

Fundamental do Estado do Pará 

UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

PA 

Documento 

Curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

Estado do Pará, 

p. 5 

“Paralelo a esse debate, aconteceram seminários envolvendo os 

profissionais dos níveis de ensino (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio Integrado) e um fórum com 

temáticas exclusivas para o Ensino Médio Integrado. Importante 

destacar que a Educação Indígena e a Educação para a 

Diversidade, Inclusão e Cidadania foram também objetos de 

discussão, configurando-se em seminários específicos. Como 

resultado dos Seminários, foi lançado o Caderno II, contendo 

elementos balizadores da política educacional com as 

especificidades das etapas e modalidades de ensino.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PA 

Documento 

Curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

Estado do Pará, 

p. 13 

“Hoje, o currículo tem que dar conta dos fenômenos 
contemporâneos: mundo do trabalho, vida moderna, 

desenvolvimento tecnológico, redes sociais, atividades 

desportivas e corporais, produções artísticas, modalidades de 

exercício de cidadania, movimentos sociais, entre tantos outros. 

Tudo o que ensinamos por meio do currículo tem estreita ligação 

com essas questões, ele anuncia uma prática produtiva que terá 

muitos efeitos: relação social, relação de poder, identidades 

sociais.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 
Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 16 

“Às formas diversas de exercício da cidadania” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 
p. 19 

“Resultado de um esforço coletivo, a presente proposta de 

documento curricular, a qual irá nortear a Educação Infantil no 

estado do Pará, foi elaborada em vista da diversidade e do 

pluralismo de ideias. Considera os contextos brasileiro e global, 

sem deixar alheios, no processo de educação, os saberes e as 

práticas próprias dos sujeitos da região da Amazônia. Para tal, 

considera as concepções atualizadas acerca da infância e da 

educação, compreendidas como direitos fundamentais à 
construção da cidadania e em favor do respeito à humanidade das 

crianças.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 21 

“O Movimento de luta por creches, sob influência do feminismo, 

apresentava suas reivindicações aos poderes públicos no contexto 

por direitos sociais e da cidadania, modificando e acrescendo 

significados à creche enquanto instituição. Esta começa a aparecer 

como um equipamento especializado para atender e educar a 

criança pequena, que deveria ser compreendido não mais como um 

mal necessário, mas como alternativa que poderia ser organizada 

de forma a ser apropriada e saudável para a criança, desejável à 

mulher e a família.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 
p. 40 

“A titulação das terras está para além da regularização fundiária, 

pois formaliza uma política de cidadania que mantém vivo os 

valores e a história de um povo. Vale ressaltar que, o Estado do 

Pará foi a primeira unidade da federação a titular terras em favor 

das comunidades remanescentes de quilombos no ano de 1995, em 

Oriximiná. Além disso, ocupa a colocação de estado que mais 

demarcou territórios quilombolas no Brasil (MARQUES; 
MALCHER, 2009).” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 42 

“A educação infantil quilombola deve valorizar a história e a 

tradição do seu povo como elementos indispensáveis à formação 

para a cidadania e afirmação da identidade cultural, este 

manifestada pelas crianças, sobretudo, através de seus modos de 

vida, das brincadeiras, do trabalho e das relações com os adultos e 

idosos.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 
Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 46 

“Quando se trata de crianças com deficiências, transtorno global 

de desenvolvimento ou superdotação, a educação, a muito tempo 

envolta em modelos tradicionais de ensino, foi por este motivo 

excludente e contribuiu com posturas discriminatórias ao longo da 
história. Com isso, a criança não era integrada à sociedade em que 

estava inserida, a começar pela escola na qual lhe era negado o 

direito primordial de todo sujeito: a participação que é inerente à 

cidadania.” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 48 

“No Brasil, a Lei nº 13.146/2015 assegura a inclusão da pessoa 

com deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e busca 

promover, em ‘condições de igualdade, o exercício dos direitos e 

das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando 

à sua inclusão social e cidadania’.” 

Menção 

direta à 

Constituição 

Federal 

PA 

Documento 

curricular para 
Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 54 

“A este respeito, o Referencial Curricular Nacional de Educação 

Infantil (RCNEI) ressalta práticas pedagógicas que possibilitem a 

autonomia da criança, desenvolva suas potencialidades, 

criatividade, que a induza a descobertas de tal modo que seja ela 

própria a construtora de sua persona, de sua cidadania.” 

Menção 
direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 
estado do Pará, 

p. 95 

“Respeitar e valorizar sua cultura e cidadania, assim como a do 

‘outro’.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 107 

“Portanto, o currículo precisa dar conta dos fenômenos 

contemporâneos: mundo do trabalho, vida moderna, 

desenvolvimento tecnológico, redes sociais, atividades 

desportivas e corporais, produções artísticas, modalidades de 

exercício de cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 
p. 109 

“Reelaborar conceitos como cidadania, ética, justiça social, 

religiosidade, inclusão, diversidade, consciência corporal, 

sexualidade, sustentabilidade, respeito às diferenças, combate às 

desigualdades, alteridade..., devem compor as intencionalidades 

nos planejamentos escolares, sendo orientados pelas diversas áreas 

de conhecimento e constantemente tensionados pelos atores que 

participam da construção da escola que se pretende democrática, 
participativa e inclusiva.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 112 

“Assim, as áreas de conhecimento devem potencializar, 

considerando seus objetos de estudos, propostas que destaquem a 

construção de valores que levem os estudantes ao pleno exercício 

da cidadania, assim como a qualificação para o mundo do 

trabalho.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PA 

Documento 

curricular para 
Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 210 

“(EF89LP18) Explorar e analisar instâncias e canais de 

participação disponíveis na escola (conselho de escola, outros 

colegiados, grêmio livre), na comunidade (associações, coletivos, 

movimentos, etc.), no município ou no país, incluindo formas de 
participação digital, como canais e plataformas de participação 

(como portal e-cidadania), serviços, portais e ferramentas de 

acompanhamentos do trabalho de políticos e de tramitação de leis, 

canais de educação política, bem como de propostas e proposições 

que circulam nesses canais, de forma a participar do debate de 

ideias e propostas na esfera social e a engajar-se com a busca de 

soluções para problemas ou questões que envolvam a vida da 

escola e da comunidade.” 

Menção 
direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 
Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 236 

“E é nesse contexto que se insere a Educação Física, enquanto 

componente curricular que deve cumprir seu papel a fim de 

promover a cidadania por meio da organização, sistematização e 

socialização dos conhecimentos e saberes escolares, considerando 
os valores democráticos e propiciando a aprendizagem sobre o 

movimento humano nas práticas corporais.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 
Cidadania 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 249 

“(EF67EF01PA) Experimentar através das disputas corporais, 

suas relações com a competição e cooperação, como possibilidade 

educativa e integradora da formação da cidadania.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PA 

Documento 

curricular para 
Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 261 

“Ademais a presente estrutura curricular integra valores e 

princípios educacionais presentes nas DCNs - Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013) 

considerando direito do aprendiz a garantia a exercitar a cidadania 

pela observância de seu direito civil que visa considerar a 

diferença, a livre expressão e a igualdade social, racial, de gênero, 

credo, religioso etc.” 

Menção 
direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 



97 

 

 

 

UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 
p. 265 

“A cultura corporal, visual, musical e cênica como expressão das 

identidades e das territorialidades, busca também contribuir na 

construção do protagonismo infanto-juvenil e formação da 

cidadania garantindo a equidade pelo respeito e direito à 

diversidade, as diferenças culturais, étnicas, credo, gênero, 

políticas, conectadas nas funções e usos das variadas linguagens 

artísticas, proporcionando o diálogo e a produção intercultural 
entre artes e demais saberes.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 363 

“(EF69AR15PA) Demonstrar em atividades artísticas visuais 

(pintura, desenho, gravura, escultura, design, quadrinhos, 

estamparias, serigrafia, fotografia, vídeos, cerâmica etc.) em 

consonância com outras linguagens o respeito às diferenças e o 

diálogo intercultural, pluriétnico e plurilíngue favorecendo o 

reconhecimento de semelhanças e diferenças importantes para o 

exercício da cidadania” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 
Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 376 

“(EF69AR51PA) Demonstrar em atividades em dança, em 

consonância com outras linguagens, o respeito às diferenças e o 

diálogo intercultural, pluriétnico e plurilíngue favorecendo o 
reconhecimento de semelhanças e diferenças importantes para o 

exercício da cidadania.” 

Menção 

direta a 

outros 
documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 400 

“(EF69AR86PA) Demonstrar em atividades teatrais, em 

consonância com outras linguagens, o respeito às diferenças e o 

diálogo intercultural, pluriétnico e plurilíngue favorecendo o 

reconhecimento de semelhanças e diferenças importantes para o 

exercício da cidadania.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PA 

Documento 

curricular para 
Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 410 

“Assim sendo, dentro desta nova perspectiva globalizada de 
ensino, a BNCC veio para nortear os currículos e as propostas 

pedagógicas de cada componente curricular cujo objetivo da 

língua inglesa é possibilitar o engajamento e a participação dos 

estudantes, no sentido de desenvolver o pensamento crítico e uma 

cidadania ativa.” 

Menção 
direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 
estado do Pará, 

p. 425 

“Tal concepção tem como locus privilegiado o espaço amazônico 

em toda sua dimensão plural que abarca: identidade, memória, 

religiosidades, cidadania, gênero, relações étnico-raciais, 

paisagem, território, movimentos sociais, dentre outros aspectos.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 426 

“Nele, procura-se reconhecer os diferentes tipos de convivência 

social; compreender os processos históricos, sociais e culturais 

associados às lutas por cidadania em múltiplos contextos.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 
p. 429 

“(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, compreendendo-o como 

conquista histórica.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 441 

“(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de 

inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 
Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 442 

“Relacionar cidadania e democracia na organização das 
sociedades antigas.” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 442 

“(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de 

inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PA 

Documento 

curricular para 
Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 444 

“(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de 

inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas.” 

Menção 
direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 
estado do Pará, 

p. 447 

“(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, 

sociais e culturais de 1989 aos dias atuais, identificando questões 

prioritárias para a promoção da cidadania e dos valores 

democráticos.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 
BNCC) 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 451 

“(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociais 

expressos na Constituição de 1988 e relacioná-los à noção de 

cidadania e ao pacto da sociedade brasileira de combate a diversas 

formas de preconceito, como o racismo.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 
p. 453 

“Reconhecer a partir da localidade e do cotidiano a cidadania e 

democracia na organização das sociedades.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 460 

“Identificar e exercitar atitudes de cidadania, solidariedade.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 
Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 495 

“Na década de 1990, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB 9394/96) aponta para a necessidade de uma reforma na 

Educação Básica e nesse cenário, destacam-se os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN). Nestes, as orientações para o 
ensino de Ciências reúne princípios do sociointeracionismo e da 

tendência CTS com relevância na formação da cidadania, na 

abordagem de questões sociais, na valorização dos conhecimentos 

prévios e na avaliação diagnóstica.” 

Menção 

direta a 

outros 
documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 497 

 

“Uma das funções da escola é preparar o estudante para o exercício 

consciente da cidadania, socialmente comprometido e atuante no 

espaço em que está inserido, para tanto é importante pensar um 

currículo nas Ciências da Natureza que venha contribuir para o 

desenvolvimento integral do aluno.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PA 

Documento 

curricular para 
Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 499 

“Cumpre importante papel nesta divulgação da ciência, 
precisamente no campo escolar, programas de Educomunicação, 

por favorecer uma interação entre comunicação e educação, como 

campo de diálogo, contribuindo para o exercício da cidadania, por 

meio de debates envolvendo ciência, tecnologia, sociedade e 

ambiente.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 
estado do Pará, 

p. 521 

“A matemática como área de conhecimento assume um papel 

fundamental para o desenvolvimento da capacidade de raciocinar 

logicamente, comunicar-se, argumentar e recorrer aos 

conhecimentos matemáticos para a compreensão e atuação no 

mundo garantindo ao sujeito o acesso à cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 581 

“[...] o desenvolvimento para o exercício da cidadania, da 

capacidade de participação social, política e econômica e sua 

ampliação, mediante o cumprimento de seus deveres e o usufruto 

de seus direitos.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 
p. 585 

“Ainda, a gerência das atividades escolares nos hospitais está 

ligada a Diretoria de Educação, Diversidade, Cidadania e 

Inclusão- DEDIC, Coordenação de Educação Especial- COEES e 

Anexo I- Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Barão 

do Rio Branco que asseguram a lotação de professores do quadro 

de magistério, após convênio de cooperação técnica entre 

Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e as Unidades de 
Saúde.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PA 

Documento 

curricular para 

Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 592 

“Quanto ao atendimento educacional de crianças e adolescentes 

em cumprimento de medidas socioeducativas, a ação educativa 

abrange a continuidade do percurso de escolarização, conforme 

previsto na Lei 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA em seu Art. 53, ‘a criança e o adolescente têm direito à 

educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho’.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PA 

Documento 

curricular para 
Educação 

Infantil e 

Ensino 

Fundamental do 

estado do Pará, 

p. 599 

“Nessa perspectiva urge desenvolver ações que busquem superar 

as práticas discriminatórias étnico-raciais no ambiente escolar, 

investindo na formação dos professores e professoras da educação 

básica e na elaboração de materiais didáticos que levem a 
comunidade escolar a refletir sobre suas práticas pedagógicas na 

preparação do/a educando/a para o exercício pleno da cidadania, 

considerando a pluralidade étnico-racial brasileira e atendendo aos 

dispositivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBN, alterada pela Lei 10.639/2003 e Lei 

11.645/2008 e pelo Plano Nacional de Implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira 

e Indígena.” 

Menção 
direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

Fonte: Elaboração própria da autora. 
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9.1.7  Paraná 

 

Quadro 8 – Menções Textuais à Cidadania no Referencial Curricular do Paraná 

UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

11 

“No âmbito da BNCC, competência é definida como a mobilização 

de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades 

(práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores, para 

resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício 

da cidadania e do mundo do trabalho.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 
orientações, p. 

18 

Ao entendermos a Educação Básica como direito universal e como 

espaço de construção de identidade, conforme descrito nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica – DCNEB 

faz-se necessário rever princípios fundamentais para a garantia 

desse direito e para a formação das capacidades ao pleno exercício 
da cidadania pelos estudantes. 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 
BNCC) 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

18 

“A Educação Básica é direito universal e alicerce indispensável 

para a capacidade de exercer em plenitude o direito à cidadania. É 

o tempo, o espaço e o contexto em que o sujeito aprende a constituir 

e reconstituir a sua identidade, em meio a transformações 

corporais, afetivoemocionais, socioemocionais, cognitivas e 

socioculturais, respeitando e valorizando as diferenças. Liberdade 

e pluralidade tornam-se, portanto, exigências do projeto 

educacional. (BRASIL, 2013, p.17)” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 
Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

21 

“Portanto, a educação não só organiza os conhecimentos 

construídos historicamente, como também, deve promover práticas 

democráticas que constituem valores básicos e fundamentais à 
cidadania. Contribui, também, para que os sujeitos repensem seus 

valores, hábitos e atitudes individuais e coletivas e procedam as 

mudanças necessárias que conduzam à melhoria das condições e 

qualidade de vida, ambiental, local e global.” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

25 

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o  trabalho. (Brasil, 1988).” 

Menção 

direta à 

Constituição 

Federal 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 
Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

25 

“O Estatuto da Criança e Adolescente determina em seu Art. 53, 
que a ‘criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 

pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho’ (BRASIL, 1990, p.23).” 

Menção 

direta a 
outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

26 

“É papel da escola garantir os direitos de aprendizagem sobre a 

diversidade cultural, sócio ambiental, étnico-racial, geracional, 

territorial, sexual e de identidades de gênero, possibilitando aos 

estudantes compreender a constituição e a dinâmica da sociedade 

brasileira para exercitar a sua cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

39 

“6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 

apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 

entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 

alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 

liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PR 

Referencial 
Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

47 

“II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade 

e do respeito à ordem democrática.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 
48 

“A ideia de cidadania, de criticidade e de democracia ligada aos 

princípios políticos, embora complexa, é construída nas 

experiências e vivências em que a criança tem oportunidade de se 

expressar e de participar.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

53 

“Ao objetivar a busca por igualdade de direitos e exercício de 

cidadania, revela-se a função política e por fim, ao conceber estes 

espaços enquanto promotores de aprendizagens e possuidores de 

intencionalidade para a ampliação de saberes e conhecimentos de 

diferentes áreas, revela-se a função pedagógica (BARBOSA, 

2010).” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 
158 

“Autonomia, criticidade e cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

192 

“Autonomia, criticidade e cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 
orientações, p. 

192 

“Participar de assembleias, rodas de conversas, eleições e outros 

processos de escolha para vivenciar o exercício da cidadania e de 

práticas democráticas.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

238 

“Conhecer as diversas expressões artísticas em artes visuais 

encontradas no seu dia-a-dia, para reconhecer a importância da arte 

como um meio de comunicação, de transformação social e de 

acesso à cultura, respeitando as diferenças e o diálogo de distintas 

culturas, etnias e línguas percebendo ser um importante exercício 

para a cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

247 

“Conhecer as diversas expressões artísticas em artes visuais 

encontradas no seu dia-a-dia, para reconhecer a importância da arte 

como um meio de comunicação, de transformação social e de 

acesso à cultura, respeitando as diferenças e o diálogo de distintas 

culturas, etnias e línguas percebendo ser um importante exercício 

para a cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PR 

Referencial 
Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

255 

“Conhecer as diversas expressões artísticas em artes visuais 

encontradas no seu dia-a-dia, para reconhecer a importância da arte 

como um meio de comunicação, de transformação social e de 

acesso à cultura, respeitando as diferenças e o diálogo de distintas 

culturas, etnias e línguas percebendo ser um importante exercício 

para a cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 
264 

“Conhecer as diversas expressões artísticas em artes visuais 

encontradas no seu dia-a-dia, para reconhecer a importância da arte 

como um meio de comunicação, de transformação social e de 

acesso à cultura, respeitando as diferenças e o diálogo de distintas 

culturas, etnias e línguas percebendo ser um importante exercício 

para a cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

273 

“Conhecer as diversas expressões artísticas em artes visuais 

encontradas no seu dia-a-dia, para reconhecer a importância da arte 

como um meio de comunicação, de transformação social e de 

acesso à cultura, respeitando as diferenças e o diálogo de distintas 

culturas, etnias e línguas percebendo ser um importante exercício 

para a cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 
353 

“Construção de valores: vincula-se aos conhecimentos originados 

em discussões e vivências no contexto da tematização das 

manifestações da Cultura Corporal, que possibilitam a 

aprendizagem de valores e normas voltados ao exercício da 

cidadania em prol transformação em uma sociedade 
verdadeiramente justa e democrática, por meio da equidade social” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

408 

“d. Contribuir para que os educandos construam seus sentidos 

pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania. 

(BRASIL, 2017, p. 434).” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 
orientações, p. 

410 

“O estudo destas matrizes tem por objetivo fortalecer o exercício 

da cidadania, o fomento ao conhecimento, além de ampliar os 

horizontes dos estudantes em relação à diversidade religiosa. O 

diálogo inter-religioso é uma possibilidade de superação do grande 

desafio da humanidade: vivermos juntos em paz com respeito e 
alteridade.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

461 

“A percepção da existência de uma grande diversidade de sujeitos 

e histórias estimula o pensamento crítico e a formação para a 

cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

464 

“No 5º ano, o destaque está na diversidade de povos e culturas e 

suas formas de organização, realizando uma breve introdução ao 

início da humanidade. Elementos como a cidadania, direitos e 

deveres, e o reconhecimento da diversidade das sociedades propõe 

uma educação voltada ao convívio e ao respeito entre os povos.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PR 

Referencial 
Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

481 

“Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, 

culturais e históricas.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 
481 

“(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de 

respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

481 

“(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de 

direitos dos povos, das sociedades e diferentes grupos, 

compreendendo-o como conquista histórica.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 
484 

“As noções de cidadania e política na Grécia e em Roma.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

484 

“(EF06HI12) Associar e contextualizar o conceito de cidadania a 

dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas, bem 

como a compreensão da influência na construção da cidadania 

brasileira.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 
orientações, p. 

496 

“A Constituição de 1988 e a emancipação das cidadanias 

(analfabetos, indígenas, negros, jovens etc.).” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

496 

“(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos 

na Constituição de 1988 e relacioná-los à noção de cidadania e ao 

pacto da sociedade brasileira de combate a diversas formas de 

preconceito, como o racismo.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

496 

“(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, 

sociais e culturais de 1989 aos dias atuais, identificando e 

problematizando as mudanças e permanências sobre questões 

prioritárias para a promoção da cidadania e dos valores 

democráticos no viés local, regional e nacional.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PR 

Referencial 

Curricular do 

Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

545 

“Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura 
e escrita, especialmente de textos das esferas jornalística, 

publicitária, política, jurídica e reivindicatória, contemplando 

temas que impactam a cidadania e o exercício de direitos. Alguns 

gêneros textuais deste campo: notas; álbuns noticiosos; notícias; 

reportagens; cartas do leitor (revista infantil); comentários em sites 

para criança; textos de campanhas de conscientização; Estatuto da 

Criança e do Adolescente; abaixo-assinados; cartas de reclamação, 

regras e regulamentos.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PR 

Referencial 

Curricular do 
Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

754 

“(EF89LP18) Explorar e analisar instâncias e canais de 

participação disponíveis na escola (conselho de escola, outros 

colegiados, grêmio livre), na comunidade (associações, coletivos, 

movimentos, etc.), no município ou no país, incluindo formas de 
participação digital, como canais e plataformas de participação 

(como portal e-cidadania), serviços, portais e ferramentas de 

acompanhamentos do trabalho de políticos e de tramitação de leis, 

canais de educação política, bem como de propostas e proposições 

que circulam nesses canais, de forma a participar do debate de 

ideias e propostas na esfera social e a engajar-se com a busca de 

soluções para problemas ou questões que envolvam a vida da 

escola e da comunidade.” 

Menção 
direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

PR 

Referencial 

Curricular do 
Paraná: 

Princípios, 

direitos e 

orientações, p. 

754 

“(EF89LP18) Explorar e analisar instâncias e canais de 

participação disponíveis na escola (conselho de escola, outros 

colegiados, grêmio livre), na comunidade (associações, coletivos, 

movimentos, etc.), no município ou no país, incluindo formas de 

participação digital, como canais e plataformas de participação 
(como portal e-cidadania), serviços, portais e ferramentas de 

acompanhamentos do trabalho de políticos e de tramitação de leis, 

canais de educação política, bem como de propostas e proposições 

que circulam nesses canais, de forma a participar do debate de 

ideias e propostas na esfera social e a engajar-se com a busca de 

soluções para problemas ou questões que envolvam a vida da 

escola e da comunidade.” 

Menção 

direta a 
outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

Fonte: Elaboração própria da autora. 
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9.1.8  Rio Grande do Norte 

 

Quadro 9 – Menções Textuais à Cidadania na Construção das Diretrizes e Matrizes Curriculares 

UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

RN 

Construção 

das Diretrizes 

e Matrizes 

Curriculares, 

p. 8 

“Parágrafo único. As aprendizagens essenciais compõem o 

processo formativo de todos os educandos ao longo das etapas e 

modalidades de ensino no nível da Educação Básica, como direito 

de pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e qualificação para o trabalho. 

Art. 3º No âmbito da BNCC, competência é definida como a 

mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 

habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e 

valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do 

pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.” 

Menção a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

RN 

Construção 

das Diretrizes 

e Matrizes 

Curriculares, 

p. 14 

“Esta concepção de avaliação da aprendizagem está presente na 
Portaria no 1878/2016-SEEC/RN, que considera em seu Art. 3o que 

a avaliação da aprendizagem escolar orientar-se-á por processo 

diagnosticador, mediador e emancipador, devendo ser realizada de 

forma contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 

período letivo sobre os eventuais exames finais. Para sua execução 

serão consideradas as vivências cotidianas do estudante no contexto 

escolar, sua capacidade de criar, seus saberes e suas referências 

culturais, no processo de apropriar-se dos conteúdos curriculares e 

desenvolver habilidades, atitudes e valores necessários ao pleno 

exercício da cidadania (art. 3º, § único).” 

Menção a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

RN 

Construção 
das Diretrizes 

e Matrizes 

Curriculares, 

p. 30 

“Fortalecimento da parceria entre a escola e a comunidade, 
assegurando o compromisso coletivo com a construção de um 

Projeto Político Pedagógico que estimule o respeito aos direitos 

humanos, ao exercício da cidadania e à promoção da igualdade 

racial e justiça social.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

RN 

Construção 

das Diretrizes 

e Matrizes 

Curriculares, 

p. 33 

“O projeto proporciona o aprofundamento do objeto de estudo que 

enfatize a relação teoria e prática pelo formato metodológico da 

pesquisa como princípio educativo (com ênfase na iniciação 

científica e pesquisa), do letramento e da cultura digital de forma 

articulada, além de incluir a interdisciplinaridade e a 

contextualização como possibilidades para integrar as áreas de 

conhecimento, no Princípio Educativo de formação para a 

cidadania e mundo do trabalho, como objetivos do Ensino Médio, 
implementando o Projeto de Integração Curricular (PIC).” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

RN 

Construção 

das Diretrizes 

e Matrizes 

Curriculares, 

p. 39 

“Destaca os seguintes Temas Transversais – Ética, Cidadania, Meio 

Ambiente, Orientação Sexual e Pluralidade Cultural, que devem ser 

adaptados às particularidades e às necessidades de cada região ou 

até de cada espaço escolar, permitindo o surgimento ou a definição 

de outras questões ou novos temas básicos.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

RN 

Construção 

das Diretrizes 

e Matrizes 

Curriculares, 

p. 46 

“Assim, os estudantes poderão se apropriar de instrumentos para 

fazer suas próprias escolhas e construir um projeto de vida, o que 

inclui formação ética e desenvolvimento de autonomia intelectual 

e de postura crítica no exercício da cidadania, como dispõem as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 

2012, artigo 5º).” 

Menção a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

RN 

Construção 

das Diretrizes 

e Matrizes 

Curriculares, 

p. 89 

“[...] competência é definida como a mobilização de conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do 

mundo do trabalho.” 

Menção a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

RN 

Construção 

das Diretrizes 

e Matrizes 
Curriculares, 

p. 98 

“Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 

apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 

entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 

liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.” 

Menção a 

outros 

documentos 
oficiais (ex.: 

BNCC) 

RN 

Construção 

das Diretrizes 

e Matrizes 

Curriculares, 

p. 143 

“A Constituição da República Federativa do Brasil no Artigo nº 

205, preceitua: ‘desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho’. Ou seja, 

a Constituição Federal disciplina os princípios e preceitos 

educacionais e discrimina indicações curriculares, recursos 

financeiros, competências para o Poder Público atuar e, por 

conseguinte promover o ensino.” 

Menção 

direta à 

Constituição 

Federal 

Fonte: Elaboração própria da autora. 
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9.1.9  São Paulo 

 

Quadro 10 – Menções Textuais à Cidadania no Currículo Paulista 

UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 

30 

“Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se 

de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 

relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao 

exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade.” 

Menção a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 

35 

“Reiterando os termos da BNCC (2017), o Currículo Paulista define 

competência como ‘a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), 

atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, 

do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho’ (pág. 8).” 

Menção a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

SP 
Currículo 
Paulista, p. 

49 

“Em São Paulo, a década de 1980 foi marcada por movimentos pró-

creches que, influenciados pela luta das mulheres, apresentavam várias 

reivindicações aos poderes públicos. Representando uma luta por 
direitos sociais e cidadania, tais movimentos resultaram na conquista 

da creche como um direito das crianças e da mulher trabalhadora 

(MERISSE, 1997).” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 

81 

“Com a LDB nº 5692/71, altera-se a denominação ‘ensino primário’ 

para ensino de primeiro grau, agora com os seguintes objetivos: a 

formação da criança e/ou adolescente com foco na qualificação para o 

trabalho e a formação para o exercício da cidadania. A duração prevista 

passa a ser de oito anos, mantida a idade mínima de sete anos para o 

ingresso no ensino de 1º grau.” 

Menção a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 

81 

“Na LDB 9394/96, a duração mínima do Ensino Fundamental - 

obrigatório e gratuito na escola pública – passa a ser de oito anos. 

Portanto, a educação é considerada como direito de todo cidadão, 

objetivando o desenvolvimento e a formação para a cidadania, 
incluindo a qualificação para o mundo do trabalho.” 

Menção a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 
BNCC) 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 

83 

“[...] posto nas competências gerais, entendida como a mobilização de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver as 

demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania 

e do mundo do trabalho.” 

Menção a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 

106 

“Somos herdeiros de padrões e de significados já convencionados, e ao 

mesmo tempo somos designers ativos de significados. E como 

designers de significados, somos designers de futuros sociais – de 

locais de trabalho, de cidadania e da comunidade (NEW LONDON 

GROUP, 1996, p. 4).” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 

212 

“O componente curricular contribui, ainda, para a interação crítica dos 

alunos com a complexidade do mundo, além de favorecer o respeito às 

diferenças e o diálogo intercultural, pluriétnico e plurilíngue, 

importantes para o exercício da cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 

219 

“Compreender e respeitar a diversidade cultural nacional e 

internacional é uma questão de cidadania.” 

Menção 
genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 

252 

“Construção de valores, refere-se aos conhecimentos originados em 

discussões e vivências no contexto da tematização das práticas 

corporais, que possibilitam a aprendizagem de valores e normas 

voltadas ao exercício da cidadania em prol de uma sociedade 

democrática” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 

303 

“Cada vez mais, os conhecimentos matemáticos tornam-se 

imprescindíveis para as diversas ações humanas, das mais simples às 

mais complexas, o que faz com que a Matemática assuma um papel 

fundamental para o pleno acesso dos sujeitos à cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 
369 

“Considerando que o Currículo Paulista referencia-se na Educação 

Integral - que busca o desenvolvimento pleno do estudante - as 

situações de aprendizagem da área de Ciências da Natureza devem 

mobilizar conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades 
(práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 

demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania 

e do mundo do trabalho.” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 

407 

“[...] a Geografia, entendida como uma ciência social, que estuda o 

espaço construído pelo homem, a partir das relações que estes mantêm 

entre si e com a natureza, quer dizer, as questões da sociedade, com 

uma “visão espacial”, é por excelência uma disciplina formativa, capaz 

de instrumentalizar o aluno para que exerça de fato a sua cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 
421 

“A seguir, apresentamos as competências específicas de Geografia que 

dialogam com os direitos éticos, estéticos e políticos presentes na 

BNCC, no sentido que asseguram o desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais para a vida no 

século XXI por meio das dimensões fundamentais para a perspectiva 
de uma educação integral: aprendizagem e conhecimento, pensamento 

científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura 

digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e 

autocuidado, empatia e cooperação, e responsabilidade e cidadania.” 

Menção a 

outros 

documentos 
oficiais (ex.: 

BNCC) 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 

469 

“(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de 

respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos.” 

Menção a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 

469 

“Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, 

culturais e históricas.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SP 
Currículo 
Paulista, p. 

469 

“(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de 

respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos.” 

Menção a 

outros 
documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 

469 

“Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, 

culturais e históricas.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 

469 

“Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, 

culturais e históricas.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 
470 

“As noções de cidadania e política na Grécia e em Roma.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 
Cidadania 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 

472 

“As noções de cidadania e política na Grécia e em Roma.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 

483 

“(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na 

Constituição de 1988 e relacioná-los à noção de cidadania e ao pacto 

da sociedade brasileira de combate a diversas formas de preconceito, 

como o racismo.” 

Menção a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 
484 

“(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, sociais 

e culturais de 1989 aos dias atuais, identificando questões prioritárias 
para a promoção da cidadania e dos valores democráticos.” 

Menção a 

outros 

documentos 
oficiais (ex.: 

BNCC) 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 

497 

“No Currículo Paulista, os princípios Éticos, Políticos e Estéticos são 

pilares fundamentais para o pleno desenvolvimento do estudante e sua 

formação para o exercício da cidadania, em consonância com as 

referências legais mencionadas anteriormente.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 

502 

“Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de 

vida a partir de | princípios éticos e da cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SP 

Currículo 

Paulista, p. 

506 

“Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas 

de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo 

a assegurar os direitos hu- manos no constante exercício da cidadania e 

da cultura de paz.” 

Menção a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 
BNCC) 

Fonte: Elaboração própria da autora. 
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9.1.10  Sergipe 

 

Quadro 11 – Menções Textuais à Cidadania no Currículo de Sergipe 

UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 19 

“Um projeto pedagógico escolar deve ser um convite à construção da 

cidadania, um convite à promoção e à afirmação de valores que 

pressuponha a dignidade humana.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 20 

“Para a Educação Básica, no estado de Sergipe, propõe-se que a escola 
pense o currículo como uma rede de saberes, caminhos e práticas, que 

articulam todas as dimensões do projeto escolar ao propósito de fazer 

de cada criança e adolescente um cidadão comprometido eticamente 

com o cuidado de si e do outro, com o exercício crítico e responsável 

da cidadania, com sua cidade, com a defesa da diversidade étnica e 

cultural brasileiras, com o patrimônio sócio-histórico e ambiental do 

estado e do país, com a democracia, com um desenvolvimento social, 

inclusivo e sustentável.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 21 

“Do mesmo modo, é imprescindível que, na escola, todos aqueles que 

a fazem compartilhem algum conceito de ensinar e aprender; que 

reconheçam e afirmem que a escola possui uma função político-social. 

Não compete a ela, solitariamente, a construção da cidade, portanto, da 

cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 29 

“É urgente oferecer um ensino das ‘ciências’, das linguagens e da 

matemática submerso em valores e alinhado com uma efetiva 

preparação para o exercício crítico da cidadania.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 29 

“E cidadania inclui dentre tantas outras coisas, a preparação para o 

mundo do trabalho. O trabalho produziu o sujeito humano e continua 

a nos reinventar.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 67 

“O campo de experiências ‘O Eu, o outro e o nós’ permite que as 

crianças possam compreender a si mesmas e ao outro em qualificadas 

relações humanas de convivência, contribuindo para construção da 

identidade, dos valores éticos e da cidadania. Isto posto, torna-se 

relevante a interlocução com os demais campos de experiências que as 

crianças precisam conectar nas interações e brincadeiras.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 78 

“O campo de experiências ‘O Eu, o outro e o nós’ permite que as 
crianças possam compreender a si mesmas e ao outro em qualificadas 

relações humanas de convivência, contribuindo para construção da 

identidade, dos valores éticos e da cidadania, além do reconhecimento 

da diversidade e do uso consciente da tecnologia. Isto posto, torna-se 

relevante a interlocução com os demais campos de experiências que as 

crianças precisam conectar nas interações e brincadeiras.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 90 

“O campo de experiências ‘O Eu, o outro e o nós’ permite que as 

crianças possam compreender a si mesmas e ao outro em qualificadas 

relações humanas de convivência, contribuindo para construção da 

identidade, dos valores éticos e da cidadania, além do reconhecimento 

da diversidade e do uso consciente da tecnologia. As experiências 

proporcionadas às crianças podem oferecer alternativas que 
provoquem sua reflexão, e contribuam para que elas usufruam desses 

recursos de forma crítica, como sujeitos ativos, na construção de uma 

sociedade mais justa, onde os direitos de todos sejam garantidos.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 
BNCC) 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 
p. 104 

“As competências são mobilizações de conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores para resolver demandas da vida cotidiana, do 
exercício pleno da cidadania e do mundo do trabalho.” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 192 

“Vincula-se aos conhecimentos originados em discussões e vivências 

no contexto da tematização das práticas corporais, que possibilitam a 

aprendizagem de valores e normas voltadas ao exercício da cidadania 

em prol de uma sociedade democrática. No entanto, essa dimensão está 

diretamente associada ao ato intencional de ensino e de aprendizagem 

e, portanto, demanda ação pedagógica orientada para tal fim.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 224 

“Aprender uma língua estrangeira propicia o acesso aos saberes 

linguísticos necessários à criação de novas formas de engajamento e 

participação dos alunos em um mundo social, principalmente através 

das novas tecnologias, contribuindo para o agenciamento crítico e para 

o exercício da cidadania ativa, além de ampliar as possibilidades de 

interação e mobilidade, abrindo novos percursos de construção de 
conhecimentos e de continuidade nos estudos (BRASIL, 2017).” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 
BNCC) 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 229 

“Na BNCC, competência é definida como a mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, 

cognitivas e sócio-emocionais), atitudes e valores para resolver 

demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho. O ensino de língua inglesa, na 

escola, buscará garantir a aprendizagem das competências, à medida 

que viabiliza contextos em que o aluno possa mobilizar os 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários ao 

desenvolvimento dessas competências.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

SE 
Currículo 
de Sergipe, 

p. 270 

“A proposta de uma construção curricular para o estado de Sergipe 

direciona aonde a educação sergipana pretende chegar. Para isso, é 

importante que todos os envolvidos com as práticas de ensino-
aprendizagem da língua portuguesa estejam conscientes do seu papel 

dentro da sociedade, e principalmente que o professor, enquanto agente 

transformador na construção do conhecimento, perceba o seu poder de 

formar seres humanos capazes de exercerem sua plena cidadania.” 

Menção 
genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 379 

“(EF89LP18) Explorar e analisar instâncias e canais de participação 

disponíveis na escola (conselho de escola, outros colegiados, grêmio 

livre), na comunidade (associações, coletivos, movimentos, etc.), no 

município ou no país, incluindo formas de participação digital, como 

canais e plataformas de participação (como portal e-cidadania), 

serviços, portais e ferramentas de acompanhamentos do trabalho de 

políticos e de tramitação de leis, canais de educação política, bem como 

de propostas e proposições que circulam nesses canais, de forma a 
participar do debate de ideias e propostas na esfera social e a engajar-

se com a busca de soluções para problemas ou questões que envolvam 

a vida da escola e da comunidade.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 397 

“(EF01GE7) Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia 

a dia da sua comunidade identificando as diferentes profissões e sua 

importância para valorização do trabalho e da cidadania.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 404 

“Ética, Cidadania e participação ativa na sociedade.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 431 

“Espera-se que o conjunto de competências e habilidades expressas no 

componente curricular História afirme um compromisso ético de 
oferecer uma educação humana e integral, não limitada aos direitos da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), apontando para a 

ampliação de direitos de cidadania, descentrando saberes e 

aproximando fazeres e que, portanto, promova uma educação livre, 

aberta, esclarecida, crítica, responsável, equânime, sustentável e 

generosa no contexto de democracia, superando uma arena pública 

educacional marcada por fraturas, fronteiras e muros que ainda 

segregam por preconceitos, obstaculizando o desenvolvimento de 

competências inspiradas no relatório Delors da Unesco, também 

conhecido como ‘Os quatro pilares da Educação do Século 21’, no qual 

se espera que saibamos aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 

a viver com os outros e aprender a ser.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 442 

“Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, 

culturais e históricas.” 

Menção 
genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 442 

“Relação entre os povos de vida nômades e sedentários e o espaço 

geográfico; A noção de Estado; A relação entre o sedentarismo e a 

formação do Estado; o papel da religião na organização do poder 

político dos povos antigos; A noção de cidadania; Direitos e deveres 

que determinam as atitudes do cidadão em sociedade, suas 

responsabilidades sociais para com o outro; Marcos históricos da 

conquista da cidadania (Atenas, século VI a. C., Revolução Francesa, 

1788 e Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948; entre outras 

conquistas cotidianas, na forma da lei, da história recente do país.)” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 442 

“(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão 

e exclusão na Grécia e Roma antigas.” 

Menção 
direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 442 

“(EF05HI04) Compreender a noção de cidadania e associar aos 

princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos 

humanos.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 
p. 447 

“As noções de cidadania e política na Grécia e em Roma.” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 447 

“A cidadania no mundo grego e na Roma Antiga; Inclusão e exclusões; 

O conceito de império e as conquistas romanas; Organização política 

em reinos, impérios, aldeias e cidades-estados da África” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 447 

“(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão 

e exclusão na Grécia e Roma antigas.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 
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UF Fonte Menção textual à cidadania 
Tipo de 

menção 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 
p. 463 

“Mudanças sociais com o fim da escravidão e o aumento da imigração; 
Restrições ao acesso à cidadania aos negros no pós-abolição” 

Menção 

genérica à 
ideia de 

Cidadania 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 468 

“O processo de redemocratização 

A Constituição de 1988 e a emancipação das cidadanias (analfabetos, 

indígenas, negros, jovens etc.)” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 468 

“Os governos de FHC e de Lula; A criação do Mercosul; 

Estabelecimento de políticas de assistência social; Redemocratização 

e cidadania ampla.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 468 

“(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na 

Constituição de 1988 e relacioná-los à noção de cidadania e ao pacto 

da sociedade brasileira de combate a diversas formas de preconceito, 

como o racismo.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 
BNCC) 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 468 

“(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, 

sociais e culturais de 1989 aos dias atuais, identificando questões 

prioritárias para a promoção da cidadania e dos valores democráticos.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 622 

“6. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e 

práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, 

de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da 

cidadania e da cultura de paz.” 

Menção 

direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 624 

“[...] contribuir para que os educandos construam seus sentidos 

pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania 

(BRASIL, 2018).” 

Menção 
direta a 

outros 

documentos 

oficiais (ex.: 

BNCC) 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 626 

“Vale ressaltar que somente em 2011 foi criada em Sergipe a 

Graduação em Ciências da Religião: Licenciatura em Ensino 

Religioso, na Universidade Federal de Sergipe. A proposta do curso é 

formar o profissional em Ciências da Religião para exercer a docência 

nesta matéria de ensino nas redes pública e privada. Oferecido no turno 

noturno, com 50 (cinquenta) vagas anualmente, e tem como objetivos: 

a) apresentar informações gerais sobre o fenômeno religioso no Brasil; 
b) estabelecer o debate sobre o fenômeno religioso no Brasil, 

contribuindo para a diminuição das intolerâncias sobre o tema; c) 

propiciar o desenvolvimento da cidadania por meio do conhecimento, 

uso e produção histórica dos direitos e deveres do cidadão.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

SE 

Currículo 

de Sergipe, 

p. 634 

“Conhecer ações de grupos religiosos na defesa dos direitos humanos 

e o engajamento dos fiéis para a cidadania e promoção social.” 

Menção 

genérica à 

ideia de 

Cidadania 

Fonte: Elaboração própria da autora. 

 

 


