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RESUMO: O assunto proposto para este artigo refere-se à Educação e cidadania, assim englobando 

os processos de ensinar e aprender. Contudo, pode fornecer uma grande contribuição para as escolas 

iniciarem o seu devido papel e perceberem que esses jovens um dia serão cidadãos do futuro, 

contribuindo assim para uma melhoria na educação. É um fenômeno observado em qualquer ensinar e 

aprender,  questionamentos  em qualquer sociedade e nos grupos constitutivos dessas, responsáveis 

pela sua manutenção, perpetuação, transformação e evolução da sociedade a partir da instrução ou 

condução de conhecimentos, disciplinamentos (educar a ação), doutrinação, às gerações que se 

seguem, dos modos culturais de ser, estar e agir necessários à convivência e ao ajustamento de um 

membro no seu grupo ou sociedade. 
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 INTRODUÇÃO: 

 

 A construção de sociedades e escolas inclusivas, abertas às diferenças e à igualdade 

de oportunidades para todas as pessoas, é um objetivo prioritário da educação nos dias atuais. 

Nesse sentido, o trabalho com as diversas formas de deficiências e uma ampla discussão 

sobre as exclusões geradas pelas diferenças social, econômica, psíquica, física, cultural, 

racial, de gênero e ideológica, devem ser foco de ação das escolas. Devendo sempre buscar 

estratégias que se traduzam em melhores condições de vida para a população, na igualdade 

de oportunidades para todos os seres humanos e na construção de valores éticos socialmente 

desejáveis por parte dos membros das comunidades escolares é uma maneira de enfrentar 

essas exclusões e um bom caminho para um trabalho que visa à democracia e à cidadania. 

Construindo valores na escola e na sociedade cujo objetivo é contribuir para que educadores 

comprometidos possam trabalhar na escola e na sociedade a ética, a convivência democrática, 

os direitos humanos, a inclusão social e as relações entre escola e comunidade, dando 

condições de vida para a população, na igualdade de oportunidades para todos os seres 

humanos e na construção de valores éticos socialmente desejáveis por parte dos membros 

para todos os seres humanos e na construção de valores éticos socialmente desejáveis por 

parte dos membros das comunidades escolares é uma maneira de enfrentar essa situação e 

um bom caminho para um trabalho que visa à democracia e à cidadania. Ainda na linha de 

compreensão do papel da educação para a formação ética dos seres humanos, a educação 

do cidadão e da cidadã deve levar em conta a dimensão comunitária das pessoas, seu projeto 

pessoal e também sua capacidade de universalização, que deve se construir valores na Escola 



e na sociedade dialogicamente, pois, dessa maneira, elas poderão ajudar na construção do 

melhor mundo possível, demonstrando saber que são responsáveis pela realidade social. 

 

 

 

 

A CIDADANIA NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

A palavra cidadania vem ganhando visibilidade dentro das instituições escolares na 

contemporaneidade. Associada à educação garante a disseminação de instrumentos básicos 

para o desenvolvimento da consciência e construção da identidade, pré condição 

imprescindível na busca de direitos civis, políticos e sociais. Desta relação surge à 

necessidade de se definir um conceito de cidadania que tenha objetividade e significado dentro 

do processo educativo. Cidadania é um conceito com raízes na Antiguidade.  Começou a 

ser difundido na Grécia, “atribui-se em principio à cidade ou polis grega” (CERQUIER-

MANZINI, 2010, p.23), assim a palavra cidadania estava ligada a cidade, só depois aparecia 

o cidadão (aqui considerado homens livres, deixando de fora mulheres, crianças e escravos). 

Os romanos ampliaram esse conceito. Para eles cidadania englobava cidade e estado. O 

conjunto de cidadãos formava a coletividade que sofria um forte domínio da aristocracia 

política. 

Ao avaliar a história da república romana é possível afirmar que apesar dos limites 

impostos houve grandes avanços no que diz respeito à questão de direitos e deveres 

conquistados para o cidadão como a invenção do voto secreto e o princípio da soberania 

popular manifestado pela coletividade na arena de jogos de gladiadores de forma direta e 

incisiva. A Revolução Francesa enfatizou os direitos civis como: liberdade, igualdade e 

propriedade perante a lei gozando o indivíduo de uma cidadania parcial, então “a ideia de 

felicidade assim concebida representou- como ainda representa- uma grande conquista 

humana, pois ainda hoje orienta todo esforço do ser humano no sentido de uma sociedade 

mais justa e igualitária” (ODALIA, 2010, p.161). Começa a se processar a soberania popular 

com a fundação do estado-nação e a Declaração Universal dos Direitos Humanos que em seu 

artigo primeiro estabelece que “os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos”. 

 O conceito de cidadania é evolutivo, ganhou contornos políticos e sociais com a 

ascensão do capitalismo, portanto, da burguesia, que desenvolveu uma nova ideologia, uma 



visão de mundo que persiste em dominar as ideias e valores que orientam parte da sociedade 

até atualidade. Neste contexto a palavra cidadania “implica uma luta ferrenha dos seres 

humanos para serem 4 mais seres humanos.” (AHLERT A., 2003, p. 142). A sociedade 

capitalista contemporânea enfatiza a divisão de classes e o acesso à cidadania é determinado 

pelo poder econômico que cada cidadão possui. Nos países em desenvolvimento como o 

Brasil, com um grande número de excluídos, fica implícito que cidadania depende de políticas 

públicas, logo condicionadas à questão política, conforme afirmação de Bauman (2007, p.72): 

É improvável que algum tipo de salvação venha de um Estado político que não é, e se recusa 

a ser, um Estado social também. Sem direitos sociais para todo um grande – e provavelmente 

crescente - número de pessoas irá considerar seus direitos políticos inúteis e indignos de 

atenção. Se os direitos políticos são necessários para se estabelecerem os direitos sociais, os 

direitos sociais são indispensáveis para manter os direitos políticos em operação. 

Assim pode-se afirmar que cidadania é a “síntese de lutas entre classes sociais com 

interesses e projetos antagônicos” (RIBEIRO, 2002, p. 124). A essência da cidadania não 

deveria ser voltada para riqueza ou pobreza, mas, sim, para restabelecer a dignidade humana, 

legitimando a igualdade política, civil e social em todas as dimensões da vida coletiva. Em 

tempos de ideias neoliberais é necessário garantir o acesso dos excluídos, “no Estado 

estratégico, a maneira de fazer isso serão as parcerias” (NAVES, 2010, p.581) auxílio de 

cidadãos e entidades com objetivos sociais de inclusão que tenham interesse em eliminar de 

forma gradual o privilegio de poucos, razão da injustiça de muitos. 

Esta compreensão ontológica da palavra cidadania confunde-se com as 

transformações sofridas pelo próprio ser humano ao longo da história, servindo como 

referência para o desejo de um mundo melhor desde que haja estímulo “há um sofrimento que 

tem lugar no âmbito privado e não vem a público, a não ser que essas pessoas tomem 

consciência de seus direitos como cidadãos e se organizem para lutar por eles” (CERQUIER-

MANZINI, 2010, p.90). Logo cabe a escola enquanto instituição promover uma educação 

transdisciplinar e ser um espaço de conhecimento de direitos, desenvolver competências na 

perspectiva de cidadania do ser e do dever paralelamente, refletidas em atitudes e 

comportamentos cotidianos. 

É através da educação transdisciplinar que se forma sujeitos capazes de entender o 

mundo, a natureza, a diversidade, as relações estabelecidas entre os seres existentes e acima 

de tudo compreender qual a responsabilidade e o papel de cada um dentro dos espaços 

coletivos. Associar educação transdisciplinar ao significado real da palavra cidadania é 



desmistificar o que é política, governo, espaços, tabus ideológicos, intenções distorcidas. É 

conectar formação pessoal e social, levando em consideração os “direitos humanos – civis, 

políticos, sociais, culturais e coletivos –, buscando-se criar no cidadão responsável uma atitude 

permanentemente crítica aberta ao universo pluralista.” (BOAVENTURA, 2001, p. 30) Saindo 

deste universo plural (da coletividade) para o singular (o mundo interior) encontra-se o sentido 

da cidadania: ajudar a construir o sujeito e sua identidade. A educação transdisciplinar articula 

os saberes necessários que desenvolve um sentido de pertença e participação traduzido em 

direitos individuais e coletivos; nas entrelinhas “a escola, de fato, institui a cidadania.” 

(CANIVEZ, 1998, p.33) Estabelece uma noção de que limites existem podendo ser comparada 

a vida do cidadão que faz parte do Estado, promove-se assim uma noção de direitos e deveres 

que norteiam a sociedade. 

A educação para a cidadania surge no contexto da gestão flexível do currículo, sendo 

um componente obrigatório do mesmo que abre espaço para o diálogo, reflexão sobre as 

experiências vividas, preocupações existentes, temas, problemas relevantes da comunidade 

e sociedade usando como referência os Parâmetros Curriculares Nacionais para resinificar o 

fazer pedagógico, conforme afirma Reis (2011, p.58): Os parâmetros curriculares nacionais 

propõem uma prática educativa que atenda às necessidades sociais, políticas e culturais da 

realidade brasileira, considerando os interesses e as motivações dos alunos garantindo as 

aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos. 

 Os parâmetros Curriculares Nacionais (1997)devem nortear o trabalho do professor e 

expressam à necessidade de construção da cidadania tendo como meta ideal uma crescente 

igualdade de direitos entre indivíduos, baseada nos seguintes princípios democráticos que 

orientam a educação escolar: dignidade da pessoa humana (repúdio à discriminação de 

qualquer tipo), igualdade de direitos (independente das diferenças e desigualdades), 

participação (cidadania ativa), corresponsabilidade pela vida social (responsabilidade pelo 

destino da vida coletiva). A ação pedagógica se faz com compreensão e ação a fim de gerar 

transformação: Essas exigências apontam  a relevância de discussões sobre a dignidade do 

ser humano, a igualdade de direitos, a recusa categórica de formas de discriminação, a 

importância da solidariedade e do respeito. Cabe ao campo educacional propiciar aos alunos 

as capacidades de vivenciar as diferentes formas de inserção sociopolítica e cultural. 

 Apresenta-se para a escola, hoje mais do que nunca, a necessidade de assumir-se 

como espaço social de construção dos significados éticos necessários e constitutivos de toda 

e qualquer ação de cidadania. (PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 1997, livro 1) 



Conclui-se que a escola enquanto instituição deve adotar um modelo de educação 

transdisciplinar, que agrega diversos campos do saber, e trabalhar conteúdos para o indivíduo 

aprender a exercer a sua cidadania e como vivenciá-la, a fim de não tornar-se indiferente aos 

fatos e aceitar o que lhe é imposto sem questionar. “Como orientam os PCNs (parâmetros 

curriculares nacionais), a escola deve delimitar suas prioridades, definir resultados desejados, 

organizar o planejamento.” (REIS, 2011, p.88) Colocando em prática noções de respeito mútuo 

e cooperação, através de atitudes que favoreçam a maturidade social e rejeitem a doutrinação. 

A educação transdisciplinar pressupõe inclusão, sinônimo de cidadania, aliada a 

tecnologia é decisiva na promoção do desenvolvimento do ser humano, entendido como o 

acréscimo de possibilidades e potencial de cada um, pois colabora com a expansão da 

inteligência individual e coletiva, permitindo o pensar e o agir de forma dinâmica. Essa ação 

necessita de uma condução por parte dos educadores que não é um mero transmissor, sendo 

assim cabe a cada professor “investir na nova eficiência e competência, baseadas numa lógica 

virtualizante” (LIMA JÚNIOR, 2007, p. 67) Conforme o professor introduz as tecnologias na sua 

aula vai criando novas formas de expressão na explanação dos conteúdos. A dinâmica e as 

potencialidades que os recursos oferecem permitem ao docente superar a prevalência da 

pedagogia da transmissão. Neste movimento, ele propõe desdobramentos, arquiteta situações 

de aprendizagem, cria ressignificações sobre a prática.  Ao agir assim, estimula que cada 

participante faça o mesmo, criando a possibilidade de co-professora a aquisição de seu próprio 

conhecimento, de acordo com Kenski (2011, p. 103): O uso criativo das tecnologias pode 

auxiliar os professores a transformar o isolamento, a  indiferença e a alienação com que 

costumeiramente os alunos frequentam as salas de aula, em interesse e colaboração, por meio 

dos quais eles aprendam a aprender, a respeitar, a aceitar, a serem pessoas melhores e 

cidadãos participativos. 

É preciso aprender a criar, interagir, planejar uma aula, produzir material didático para 

trabalhar com a mediação tecnológica, para Kenski (2011) a ação docente mediada pelas 

tecnologias é uma ação partilhada, já não depende apenas de um único professor, isolado em 

sua sala de aula, mas das interações que forem possíveis para o desenvolvimento das 

situações de ensino. Alunos, professores e tecnologias interagindo com o mesmo objetivo 

geram um movimento revolucionário de descobertas e aprendizado. É fundamental 

estabelecer-se parâmetros de como usar os recursos tecnológicos de modo que favoreçam a 

cidadania. 



Dentro deste contexto Gomes (2007) enfatiza a aplicação de softwares (programas 

pedagógicos) elaborados especificamente com finalidades educacionais é um exemplo 

metodológico que enriquece a vivência dos alunos estimulando a construção de aprendizagens 

significativas além de estimular a internalização de regras e limites explorando as 

possibilidades individuais e coletivas traduzindo assim o conceito de tecnologia, educação e 

cidadania na prática. Assim, no que diz respeito à educação é possível trazer as ideias 

defendidas por Freire (1996) para o contexto atual, ou seja, as mudanças que necessitam ser 

realizadas consistem em passarmos de uma cultura escolar, centrada na concepção bancária, 

para uma mediada pela tecnologia, com prática dialógica e problematizadora. Impulsiona-se 

assim o desenvolvimento humano da sociedade em rede de forma participativa, promovendo 

assim a cidadania traduzida como o acesso ao conhecimento que amplia a criticidade. 

Para isso acontecer, alunos e professores não podem exercer papéis coadjuvantes 

nas mudanças, eles precisam fazer parte delas, buscando compreender o que significam para 

a educação. Compreendendo, principalmente, esse momento em que a escolarização está 

numa fase de transição, seja com a chegada de diferentes tecnologias que possibilitam 

melhorar a prática pedagógica, seja para permitir mais acesso a educação para diferentes 

pessoas em diferentes lugares. “Esse conjunto de relações leva-nos a pensar nos caminhos e 

no caminhar” (PRETTO, 2001, p. 109) que deve ser 8 na perspectiva de uma mudança cultural, 

a tecnologia deve estar imbricado a educação e cidadania. Para tanto, a proposta é que se 

adote uma nova abordagem no ensino baseada numa prática transdisciplinar, onde os alunos 

recebam além de conhecimentos e habilidades técnicas para operacionalização de 

equipamentos e máquinas, elementos que os leve a pensar, num processo coletivo, nos 

resultados e consequências sociais e ambientais das inovações científicotecnológicas. Esta 

abordagem requer uma reestruturação das práticas didáticopedagógicas, através de uma nova 

postura epistemológica dos professores, onde “haja espaços para as discussões das relações 

entre ser e rede.” (OLIVEIRA, 2001, p. 105) Desse modo a educação estará contribuindo para 

a formação de futuros profissionais com maior discernimento no trato da ciência e da 

tecnologia, resinificando o uso dos recursos, não apenas como instrumento de poder, mas sim 

de desenvolvimento humano. Normalmente quando se usa o termo tecnologia toda a atenção 

é voltada para o computador, definido por Lima Júnior (2005) como um reflexo ou extensão do 

modo operativo do pensar humano, capaz de elaborar abstrações dentro dos variados 

contextos encontrados transformando a si mesmo e o mundo ao seu redor. 



O funcionamento dos seus softwares (programas) são abstrações ou proposições que 

ao serem utilizados pelo ser humano desencadeiam uma rede de acontecimentos e de 

significados, já que cada programa representa algum sentido para o usuário, servindo-lhe 

como referência que lhe permite encontrar soluções para problemas experiências no seu 

contexto vivencial, alterando tal contexto e a si mesmo, sendo todo esse processo permeado 

de interesses, valores, possibilidades cognitivas, todos transitórios e diversificados, porém 

válidos. Lima Júnior (2005) não define tecnologia apenas como a utilização de equipamentos, 

máquinas e computadores, nem pode ser entendida como algo mecânico ligado a ideia de 

produtividade industrial, seu conceito é muito mais abrangente e retorna á matriz grega de 

teckné trata-se de um processo criativo através do qual o ser humano utiliza-se de recursos 

materiais e imateriais, ou os cria a partir do que está disponível na natureza e no seu contexto 

vivencial, a fim de encontrar respostas para os problemas do seu cotidiano, superando-os. De 

acordo com a matriz grega o processo tecnológico relaciona e articula indissociavelmente o 

ser humano e os recursos materiais ou imateriais por ele criados não podendo ser concebidos 

separadamente. 

 A técnica criativa é humanizada, pois é consequência da ação imaginativa, reflexiva e 

motora do sujeito, por outro lado o ser humano é teologizado, pois ao criar e utilizar recursos 

e instrumentos para atuar no seu contexto vivido resinifica-se e transforma-se. Neste processo, 

o ser humano transforma o meio que está inserido e a si mesmo inventa e produz 

conhecimento. Na práxis educacional este movimento pode ser traduzido com a dissociação 

do uso do aparato tecnológico apenas como recurso, conforme afirma Pretto ( 2011, p. 110 e 

111) Esses equipamentos, e todos os sistemas a eles associados, são constituidores de 

culturas e, exatamente por isso, demandam olharmos a educação numa perspectiva plural, 

afastando a idéia de que educação, cultura, ciência e tecnologia possam ser pensadas 

enquanto mecanismos de mera transmissão de informações, o que implica pensar em 

processos que articulem todas essas áreas concomitantemente. 

Para Kenski (2011) tecnologia é o conjunto de conhecimentos e princípios científicos 

que se aplicam a um determinado tipo de atividade como construir uma caneta esferográfica 

ou um computador, não importa, nesta tarefa o ser humano precisa pesquisar planejar e criar 

o produto, o serviço, o processo. Oliveira (2001, p.101) segue este mesmo raciocínio ao 

afirmar: Em uma perspectiva técnico-científica, tecnologia refere-se à forma específica da 

relação entre o ser humano e a matéria, no processo de trabalho, que envolve o uso de meios 

de produção para agir sobre a matéria, com base em energia, conhecimento e informação. É 



possível concluir que a tecnologia sofre a ação humana logo convive em perfeita simbiose com 

o ser humano influenciando nas relações sociais tornando a vida cotidiana mais simples, 

auxiliando na realização de tarefas. Para que este processo aconteça é preciso domínio e 

aprendizado tecnológico conforme afirma Kenski (2011, p. 41) “Já não há um momento 

determinado em que qualquer pessoa possa dizer que não há mais o que aprender. Ao 

contrário, a sensação é a de que quanto mais se aprende mais há para estudar, para se 

atualizar”. Sampaio e Leite (2008) afirmam que as discussões mais sistematizadas sobre 

tecnologia educacional no Brasil iniciaram a partir da década de 60 e sua utilização era 

baseada na teoria pedagógica tecnicista que empregava recursos técnicos na educação sem 

questionar sua utilidade para aprimorar o desempenho do professor. 

 Atualmente quando a expressão “tecnologia na educação” é empregada, dificilmente 

se pensa em giz, quadro, livros, revistas, currículos, programas (entidades abstratas) e muito 

menos na fala, “as tecnologias são tão antigas quanto à espécie humana. Na verdade, foi a 

engenhosidade humana, em todos os tempos, que deu origem às mais diferenciadas 

tecnologias” (KENSKI, 2011, p.15). Nesse momento social a tecnologia está intermediando a 

relação entre a informação e o ser humano e para garantir a utilização confortável dessas 

tecnologias é preciso esforço e atualização está aí à importância da educação transdisciplinar 

em fazer parte de todo esse processo, já que promove a interação entre o objeto (informação), 

o sujeito (educando) e os diversos campos do saber (disciplinas). Quanto mais é possível 

capturar, armazenar, organizar, pesquisar, recuperar e transmitir a informação, mas é 

necessário aprender “as múltiplas possibilidades trazidas pela complexidade” (PRETTO, 2011, 

p.109) Na educação transdisciplinar construção do conhecimento se dá através da 

aprendizagem que é um processo ativo conduzindo o homem a transformações, logo 

conhecimento é a ação e tomada de consciência do que é produzido pela sociedade. 

As transformações sociais, econômicas e tecnológicas impõem novas formas de 

ensinar e aprender, portanto os recursos tecnológicos incorporam-se de forma crescente ao 

processo ensino aprendizagem como ferramenta de mediação entre o indivíduo e o 

conhecimento auxiliando na formação cidadão que necessita desenvolver seu potencial para 

atuar no contexto ao qual está inserido, conforme afirmam Sampaio e Leite (2008, p. 74): Para 

realizar a tarefa e relacionar o universo do aluno ao universo dos conteúdos escolares, e com 

isso contribuir para a formação básica do cidadão/trabalhador, o professor precisa também 

utilizar as tecnologias que hoje são parte integrante da vida cotidiana O impacto das novas 

tecnologias não é de imediato, demora-se um tempo para os indivíduos incorporarem os 



avanços e aprendam como utilizá-las. Não basta adquirir máquinas e equipamento é preciso 

saber usar para reproduzir novas condições de aprendizagem e estilo de vida. Um fato 

relevante é a democratização do conhecimento de maneira ampla. Sobre este assunto 

Sampaio e Leite (2008, p. 17) acrescentam “A escola, porém, não pode colocar-se à margem 

do processo social, sob a pena de perder a oportunidade de participar e influenciar na 

construção do conhecimento social, e ainda de democratizar informação e conhecimento”. 

Logo ser tecnológico é estar aberto ao conhecimento, buscando ampliar saberes, para isso 

segundo Silva (2011) não basta utilizar bem as tecnologias, faz se necessários recriá-las, 

assumir a produção e a condução tecnológica de modo a refletir sobre a sua ação sobre o 

processo educativo, pois desconectadas de um projeto pedagógico a mesma tecnologia que 

viabiliza o progresso e as novas formas de organização social também têm um grande 

potencial para alargar as distâncias existentes entre os mundos dos incluídos e dos excluídos. 

 É possível concluir que a tecnologia só promove a cidadania, entendida neste recorte 

como acesso a informação e ampliação do conhecimento através de recursos tecnológicos, 

quando é alicerçada por uma proposta de educação que priorize a afirmação da criticidade e 

do despertar da consciência, perspectiva esta atendida por uma prática transdisciplinar que 

agrega pensamento e ação e promove situações de ensino-aprendizagem que envolve 

recursos e procedimentos metodológicos inovadores. É preciso investir transdisciplinar idade, 

lançando desafios na busca de conhecimentos, discutindo a o potencial dos recursos 

tecnológicos, inovando na produção de material didático, oportunizando também a busca de 

saberes, possibilitando interfaces entre educação, tecnologia e informação. 

No mundo complexo das informações, é preciso selecionar cada vez mais o que tem 

ou não utilidade. Nunca se produziu tanto. O volume, o movimento de dados tem se 

reproduzido pelo mundo globalizado, e neste sentido, as novas tecnologias, têm vindo somar. 

Para Bianchetti (2001), a informação pode ser inventada como matéria-prima a partir da qual 

é admissível chegar ao conhecimento. Montar dados e informações são teorias importantes 

para se chegar ao conhecimento. Mas, segundo o autor, conhecimento tem a ver com 

construção. Adaptar o currículo da escola a uma nova realidade contemporânea é associar 

cidadania “a construção social do conhecimento a partir do acesso aos novos avanços da 

ciência e do  desenvolvimento tecnológico” (AHLERT A., 2003, p. 146). 

Nesta perspectiva o pleno exercício da cidadania só é realizável se cada cidadão 

dominar conhecimentos, informações, saberes técnicos, científicos e relacionais 

proporcionados pela tecnologia de forma igualitária durante todo seu processo educativo. A 



informação e os equipamentos existentes disponíveis para uso detectados entre as classes 

sociais não estão ao alcancem de todos e os que têm sofrem influências negativas pela não 

adaptação ao seu contexto, como a falta de capacitação para utilizar os recursos de forma 

adequada. A inclusão digital que consiste em possuir recursos tecnológicos e estar inserido na 

sociedade da informação, compreendida como sociedade onde o indivíduo atua sobre o 

conhecimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Normalmente, quando se trata de Cidadania em âmbito escolar, logo se submete a 

ideia de que, consciencializando o educando ao cumprimento de direitos e deveres estão 

assegurando uma educação de qualidade e humanista. Contudo, acredita-se que educação 

pautada em práticas cidadãs, vai além. Prioriza a verdade absoluta, é voltada para a libertação 

das injustiças e discriminações de classe, sexo e raça; levando-os a intervir criticamente no 

mundo, por meio da participação consciente e ativa. Ao fazer uma reflexão acerca da temática 

Cidadania em contexto escolar, objetiva-se manter a luta por uma sociedade mais justa e 

democrática. 

O que em última análise significaria o desenvolvimento de um educando cada vez mais 

livre, consciente e comprometido com a transformação dessa sociedade. Cabe ressaltar que 

o ensino tradicional, centrado no professor, na transmissão de conteúdos, conceitos e 

memorização, para tirar boas notas, mesmo que lentamente, está cedendo lugar a uma 

abordagem mais dinâmica de ensino, voltada para a construção do conhecimento, em que as 

interações dia lógicas professor-aluno, em sala de aula, são condições para a aprendizagem 

criativa. Compreendendo a importância da escola especialmente na construção de valores 

morais e éticos, para a importância de explicitar e difundir a cultura da cidadania nas práticas 

de ensino. 

Vale ressaltar que os temas transversais atrelados a uma prática interdisciplinar podem 

auxiliar toda a comunidade escolar a compreender e promover com mais significado o 

exercício da Cidadania. Todavia, sabe-se que é um grande desafio praticar toda essa teoria, 

porém, cabe a todos os envolvidos com a educação pelo menos um esforço no sentido de 

anular a dicotomia teoria/prática, principalmente se considerar que objetivos como: Tornar o 

aluno um permanente aprendiz; Fomentar uma reflexão com autonomia e independência; 

Importar-se com o outro; Utilizar bem os recursos do meio em que vivem e que tenham 



competências básicas de falar, escrever, ler, ouvir e lidar com quantidades e números; 

Instrumentalizar os jovens para participar da cultura, das relações sociais e políticas, 

considerando as expectativas dos alunos, dos pais, dos membros da comunidade, dos 

professores e enfim dos envolvidos diretamente no processo educativo; Resgatar a 

autoestima, a permanência do aluno na escola, o sucesso escolar e a aplicabilidade dos 

conteúdos no exercício da cidadania, ainda configuram-se em grandes desafios que ora são 

alcançados, e ora não. 

Concluímos, que este estudo pode fornecer uma grande contribuição para as escolas 

iniciarem o seu devido papel e perceberem que esses jovens um dia serão cidadãos do futuro 

e que deverão fazer muitas escolhas, expor opiniões, diminuir com as desigualdades, respeitar 

os outros, saber se expressar e muitas outras atitudes que demonstram a cidadania e o 

reencontro para o bom caminho que perpetuará de geração para geração. Deste modo, 

necessitamos buscar, elaborar e pensar em uma educação para cidadania, em que todos 

sejam responsáveis por esse processo. Conhecendo assim, os seus direitos e os seus 

deveres, além de pensar e refletir de forma critica sobre a realidade da atual sociedade, 

buscando sempre o bem comum e a melhoria das condições de vida. 
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