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Vamos aprender o
significado de

algumas palavras?
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A origem da palavra Cidadania vem do
latim civitas, que quer dizer cidade.
Juridicamente, cidadão é o indivíduo que
possui direitos civis e políticos de um
Estado. Em um conceito mais amplo,
Cidadania quer dizer a qualidade de ser
cidadão, um sujeito de direitos e deveres.

Cidadania

A cidadania é o exercício dos direitos e deveres
políticos, civis e sociais, estabelecidos na
Constituição Federal.

É também o conjunto de direitos e deveres do
indivíduo que vive em uma sociedade.
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Direito e deveres

Direito: é tudo o
que você pode
fazer

Dever: são as suas obrigações.
Por exemplo, você tem o
direito de levar seu cachorro
para passear, mas tem o dever
de limpar a sujeira que ele faz.

Então direitos e deveres: As leis são regras, isto é,
um conjunto de direitos e deveres que cada pessoa
tem que seguir.

As regras são fundamentais para qualquer coisa que
fazemos na vida. Imagine um jogo de futebol sem
regras, onde cada um pega a bola e faz o que quer
com ela. Não seria possível jogar, certo?
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Cidadania formal e
substantiva

A cidadania formal é referente à
nacionalidade de um indivíduo e ao fato de
pertencer a uma determinada nação. 

A cidadania substantiva é de caráter mais
amplo, estando relacionada com direitos
sociais, políticos e civis.

8



O que é ser Cidadão?

Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à
propriedade, à educação e à saúde, à igualdade
perante a lei: ter direitos civis. É também
participar no destino da sociedade, votar, ser
votado, ter direitos políticos.
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Como você pode
exercer sua
cidadania?
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Exercer a
Cidadania

Ter consciência dos seus direitos e obrigações,
garantindo que sejam colocados em prática.
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 Registrar-se como eleitor.
 Praticar a direção defensiva.
 Cobrar promessas políticas. 
 Exigir cumprimento de serviços de órgãos
públicos.
 Respeitar o próximo.
 Não destruir o patrimônio público.
 Praticar a doação.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Formas de Exercer
a Cidadania
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Tipos de Direito
e Cidadania

1. Civil: liberdade individual, liberdade de
expressão e de pensamento; direito de
propriedade e de conclusão de contratos;
direito à justiça.

2. Política: direito de participação no exercício
do poder político, como eleito ou eleitor, no
conjunto das instituições de autoridade pública.

3. Social: conjunto de direitos relativos ao bem-
estar econômico e social, desde a segurança
até ao direito de partilhar do nível de vida,
segundo os padrões prevalecentes na
sociedade.
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Direitos Humanos
e Cidadania

Os direitos humanos são essenciais a todos,
independente de sua condição social, raça,
etnia, nacionalidade, sexo, gênero, orientação
sexual, idade, idioma, opinião política, condição
física, opção religiosa ou qualquer outra
variação, sendo assim podemos concluir que o
direitos humanos são fundamentais para o
desenvolvimento da cidadania, pois garantem o
direito a vida, à liberdade e à educação, sem
discriminação.
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Ética 
e Cidadania

A ética e cidadania estão relacionadas com as
atitudes dos indivíduos e a forma como estes
interagem uns com os outros na sociedade. A
palavra “ética” vem do grego “ethos” que significa
“modo de ser” ou “caráter”.

A ética e a moral têm uma grande influência na
cidadania, pois dizem respeito à conduta do ser
humano. Pessoas com fortes bases éticas e
morais exercem uma forte cidadania.
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Vamos ver o que
você aprendeu?
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Faça o teste

TESTE PARA
AS CRIANÇAS

Clique no link abaixo ou capture o código:

TESTE PARA
OS PAIS

17

https://forms.gle/DcQouD3dWn2yM4eX7
https://forms.gle/wUcoH7ReGAnANGeU7
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Esta cartilha é destinada a pais, mães ou responsáveis que se
preocupam com a educação das crianças para a cidadania.

Foi desenvolvida por acadêmicos do 1º período do curso de Direito
para a disciplina de Atividades de Extensão (ATEx).

Leiam juntos e respondam o teste! Será um ótimo momento em
família!


