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História   

Atividade de segunda-feira (24 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

Aula sobre: A Constituição Americana  

Aula de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=Q3Vy854Q1I0   

A Constituição dos Estados Unidos 

Resultado do processo de emancipação das Treze Colônias, a Constituição dos Estados 

Unidos foi logo discutida após a vitória contra os colonizadores ingleses. Nessa ocasião 

tivemos a formação de duas facções dividias entre os federalistas e republicanos. Os 

primeiros pregavam o fortalecimento do poder central com o intuito de preservar a união 

política dos estados. Já os republicanos acreditavam que a autonomia dos estados não 

poderia ser submetida ao governo central. 

Interessada em buscar o equilíbrio entre as duas tendências, a carta constitucional 

estadunidense acabou sendo formada por uma série restrita de artigos. Criado em 1787, o 

documento abriu caminho para que os estados norte-americanos tivessem autonomia para 

elaborar uma série de leis que viriam a tratar de assuntos de natureza mais específica. 

Em mais de 220 anos de existência, a Constituição dos Estados Unidos sofreu apenas 

vinte e sete emendas. As suas dez primeiras modificações, conhecidas como Bill of 

Rights, aconteceram quatro anos após a sua criação e tratava de assuntos ligados à questão 

da liberdade de expressão e liberdade religiosa. Ideologicamente influenciado pelo 

iluminismo, o documento acabou norteado à feição política de outras revoluções liberais 

que aconteceram posteriormente. 

Entre as mais famosas reformas ocorridas posteriormente, podemos destacar as leis que 

determinaram o fim da escravidão (1865); a criação do voto feminino (1920); a proibição 

das confissões sob tortura (1937) e a que concedeu o direito do cidadão ficar em silêncio 

e exigir um advogado quando acusado por algum crime (1966). A Lei Seca, que proibia 

o comércio de bebidas alcoólicas, foi a única emenda revogada pelo governo norte-

americano. 

Comparativamente, podemos observar que o corpo de leis que regem os Estados Unidos 

é bastante funcional e estável. No Brasil, em pouco menos de dois séculos, já tivemos a 

criação de oito constituições diferentes. A última delas foi criada em 1988, conta com um 

texto bastante extenso e, até hoje, sofreu cinquenta e três emendas. Para muitos juristas, 

o enxugamento da nossa constituição seria fundamental para o melhor funcionamento das 

instituições judiciárias do país. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3Vy854Q1I0


Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 24 de abril de 2020. 

Professor: Lucas Pereira Arruda                                      Série: 8º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

                                                                         Atividades 

1) Em qual ideal filosófico desenvolvido na Europa Ocidental no século XVIII 
foi inspirada a elaboração da Constituição dos EUA. 

a. Iluminismo. 
b. Socialismo. 
c. Escolástica. 
d. Idealismo. 
e. Materialismo 

 

2) Qual o objetivo principal da Carta Constitucional dos EUA ter sido elaborada com 

poucos artigos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) A Constituição dos EUA ficou também famosa por ter sido pouco alterada 
em mais de 200 anos de vigência, contabilizando apenas vinte e sete emendas 
constitucionais (até 2013). Dentre as emendas à Constituição aprovadas pelo 
Congresso estadunidense, qual das indicadas abaixo foi revogada: 

a. emenda do voto feminino. 
b. emenda da Lei Seca. 
c. emenda do fim da escravidão. 
d. emenda de proibição de confissão sob tortura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORREÇÃO DA AULA DO DIA 22/04 

1) Sim. O Iluminismo. 

2) Quando se fala que todos são iguais em direito à vida, liberdade e busca da 

felicidade, justos poderes de governo, consentimento dos governados, etc. 

3) Trata-se da ideia de que o governo deve proteger sua população e garantir 

que ela possa buscar a felicidade, mas caso se torne despótico, autoritário, 

abusivo, cabe aos governados derrubá-lo e instituir um novo governo. 

 

 

 


