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O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CIDADÃO NO ATUAL 

CONTEXTO SOCIAL DO BRASIL. 

 

 

1. RESUMO 

 

Este trabalho busca a realização de um estudo sobre os resultados obtidos 

na atuação da família e a educação formal no processo da formação do cidadão 

diante do contexto social do país. Buscamos uma maior compreensão a respeito 

dessa realidade, e a responsabilidade de cada um nesse processo que é de suma 

importância para sociedade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Diante dos resultados observados na educação, no que diz respeito, a 

formação de um cidadão consciente do seu papel na sociedade, acreditamos que há 

a necessidade de uma pesquisa sobre qual o tipo de cidadão a educação tem por 

objetivo formar, e o qual ela vem realmente formando. 

A formação do indivíduo como cidadão tem se tornado uma 

responsabilidade incumbida cada vez mais à educação formal, principalmente a 

educação formal pública. Já que o contexto social do país hoje traz para a escola, 

alunos provenientes de famílias desestruturadas, onde é grande o número de alunos 

frutos de gravidez na adolescência, por exemplo, ou simplesmente de pais que não 

têm tempo para dedicar a educação dos próprios filhos.  

 O reflexo do fracasso da educação como formadora de cidadão é visto 

facilmente em duas realidades: primeiro nas eleições, onde o cidadão é incapaz de 

reconhecer o poder que tem em suas mãos e é depositado nas mãos de pessoas, 

sem qualificação, capacidade, e o que é mais grave, honestidade para representar 

sua opinião na elaboração e execução das leis que regularão a sua vida em 

sociedade; e segundo, nas unidades prisionais cada vez mais superlotadas, de 

pessoas cada vez mais jovens e sem perspectiva de buscar uma vida melhor de 

forma honesta. 

Fica a cargo da escola, conscientizar esses alunos de sua importância como 

cidadão e deixar de servir apenas como uma preparação para que esse aluno se 



torne apenas mão de obra, isso engloba uma série de ações que devem ser 

tomadas em toda a forma que se tem de educar no Brasil hoje, passando 

principalmente pelos métodos que devem ter como objetivo mostrar a este aluno a 

importância que a educação tem na sua vida, sendo essa, sinônimo de liberdade, e 

possibilidade de escolha e englobando ações que proponham inclusive mudanças 

no currículo, onde conteúdos de cidadania devem ser trabalhados na educação 

básica, pois para viver em sociedade, é necessário saber como a sociedade se 

organiza, e a função de cada um. 

Diante dessa problemática, esse trabalho tem por objetivo, fazer um estudo 

sobre as perspectivas presentes no processo educativo, através de pesquisas 

pertinentes ao assunto, visando obter resultados que possam ser úteis para 

possíveis melhorias neste processo de formação do cidadão. 

Acreditamos na relevância desse trabalho, pois através dos resultados 

obtidos com a sua realização será possível ter uma visão mais clara no que diz 

respeito ao papel da educação enquanto formadora do cidadão, que é função 

primordial tanto da escola quanto da família como ressalta o artigo 2º da Lei de 

Diretrizes e Bases Educação Nacional:  

 

“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 

tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho.” (BRASIL, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) 

 

3. OBJETIVO 

 

Este trabalho tem por objetivo estudar os resultados obtidos na formação do 

cidadão, para que possamos através dos seus resultados, ter uma visão mais clara 

sobre esse processo de formação, e como o contexto social faz com que a 

responsabilidade de cada instituição social aumente diante a realidade enfrentada. 

 

 

 

 



4. METODOLOGIA 

 

Nosso trabalho será feito através de pesquisa bibliográfica, que será 

realizada sob a luz de obras pertinentes ao nosso tema, ou seja, autores que 

possam contribuir com o nosso entendimento sobre a questão da formação da 

cidadania. Além disso, a pesquisa busca estudar dados que possam nos 

proporcionar uma compreensão mais clara, a respeito dos resultados esperados e 

os obtidos com relação à formação do cidadão. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para que possamos realizar este trabalho de um modo coerente, o primeiro 

passo é a definição do conceito de cidadania, baseando-se na definição de cidadão 

dada por Paulo Freire que diz que o cidadão é o indivíduo no gozo dos direitos civis 

e políticos de um Estado e cidadania "tem que ver com a condição de cidadão, quer 

dizer, com o uso dos direitos e o direito de ter deveres de cidadão"(Freire, 1993, p. 

23). Diante deste conceito, podemos chegar à conclusão que todo indivíduo que 

passou pelo processo educativo, que tem como objetivo a formação de um cidadão 

e hoje se encontra privado dos direitos citados anteriormente, em especial aquele 

que está preso em algum estabelecimento penal, pode ser considerado como um 

fracasso para este processo educativo já que ele objetiva justamente o contrário ao 

resultado obtido. 

É inegável a forma com que o Estado tem facilitado o acesso à educação no 

País, através de programas sociais, que buscam reparar, mesmo que minimamente 

a condição das famílias que justificavam não colocar seus filhos na escola por 

necessitarem da contribuição dos recursos obtidos pelo trabalho deles na garantia 

do sustento da família. Além disso, colocar o filho menor de idade na escola 

atualmente é uma obrigação legal dos pais. A conta deveria ser simples, mais 

pessoas frequentando a escola deveria ser igual à formação de mais cidadãos. 

Porém em uma pesquisa superficial  sobre o crescimento da população e da 

população carcerária do país, vemos que enquanto de 2002 a 2010, a população 

brasileira cresceu 12,50%, a população carcerária brasileira cresceu 

aproximadamente 135%, ou seja, os dados sugerem um estudo sobre a eficácia do 

método utilizado no processo atual.  



Deve se levar em consideração que o contexto social influencia 

gigantescamente o crescimento escandaloso apresentado nos dados acima, porém, 

o pedagogo aprende no decorrer da sua formação que o primeiro passo, para se 

iniciar um projeto de educação, é o estabelecimento dos objetivos a serem atingidos 

com aquele aluno. E para determinar aonde se quer chegar com esse aluno é 

necessário saber onde o aluno que passará por este processo está atualmente, 

inclusive dando muita ênfase ao seu contexto social. 

Como já citamos neste trabalho, legalmente a tarefa de educar é incumbida 

tanto ao Estado quanto a família, havendo sempre uma divisão implícita nesta 

relação onde a família teria a responsabilidade de educar e o estado a de ensinar, 

ou seja, transmitir conteúdo. Porém o contexto atual mostra uma mudança radical na 

estrutura das famílias que não conseguem mais passar o tempo necessário com 

seus filhos, isso gera uma defasagem enorme na formação da criança no que diz 

respeito a valores. Essa ausência dos pais é compreendida devido ao modelo 

econômico ao qual fazemos parte, onde a mãe no anseio de buscar melhores 

condições ara a família acaba por renunciar à educação efetiva dos seus filhos, fato 

que tem como efeito direto a sensação de culpa por parte dessa mãe, e que faz com 

que no pouco tempo que ela pode ter com o filho ela satisfaça a todos os seus 

desejos, para não entrar em conflito com ele. Isso já influência diretamente na 

formação do conceito de limites por parte da criança. (Tiba, 2002).   

A família neste contexto deixa de cumprir com a sua parte a formação do 

cidadão, pois, a família independente das mudanças que enfrenta, deve cumprir com 

seu papel de formador de cidadão, porque é nela que o individuo tem seus primeiros 

contatos, desta forma os pais têm como papel primordial fornecer bases em seus 

comportamentos, valores de varias naturezas como religioso, morais, entre outros.  

Se faltam valores nas crianças de hoje, como esperar que essas crianças  

possam se tornar cidadãos amanhã? E ainda, como esperar que elas  possam 

formar cidadãos quando forem adultos? Este ciclo é vicioso e não pode se esperar 

que ele mude por si, só, cabe ao estado como representante legítimo da sociedade 

atuar de forma a mudar este quadro. Diante desse novo padrão de família, cabe ao 

estado se adequar a esta realidade para que possamos obter melhores resultados 

na formação de cidadãos. 



O contexto atual sugere uma escola mais efetiva na formação do cidadão, 

uma escola que vá além do conhecimento técnico, uma escola que propcie a efetiva 

transformação de um aluno em um cidadão consciente do meio em qual vive, capaz 

de transformá-lo, através do exercício dos seus direitos e do cumprimento dos seus 

deveres ,Paulo Freire defende que: 

A Escola cidadã é aquela que se assume como um centro de 
direitos e de deveres. O que a caracteriza é a formação para a 
cidadania. A Escola cidadã, então, é a escola que viabiliza a 
cidadania de quem está nela e de quem vem a ela. Ela não 
pode ser uma escola cidadã em si e para si. Ela é cidadã na 
medida mesma em que se exercita na construção da cidadania 
de quem usa o seu espaço. A Escola Cidadã é uma escola 
coerente com a liberdade. É coerente com seu discurso 
formado, libertador. É toda escola que brigando para ser ela 
mesma, luta para que os educandos - educadores também 
sejam eles mesmos. E, como ninguém pode ser só, a Escola 
Cidadã é uma escola de comunidade, de companheirismo. É 
uma escola de produção comum do saber e da liberdade. É 
uma escola que vive a experiência tensa da democracia. 
(FREIRE, 1997, p.38). 

 

Na introdução deste artigo foram utilizados dados referentes ao crescimento 

da população carcerária do país. Estes dados mostram como a falta de consciência 

sobre a importância que a educação pode ter em sua vida, faz com que cada vez 

mais jovens ingressem na vida criminosa, por acreditarem que só desta forma 

poderão ter uma vida melhor. Mais uma vez vemos aqui a influência da falta de 

atuação da família resultando no fracasso do processo educativo, onde o perfil do 

criminoso hoje, tomando como base a cidade de São Paulo, parte de jovens que 

residem em periferias, em sua grande maioria proveniente de famílias 

desestruturadas e sem a presença da figura do pai, que têm como modelo de 

sucesso, os criminosos do seu bairro, já que estes adquirem maior poder aquisitivo 

com seus atos ilícitos, e o “respeito” dos demais indivíduos daquele bairro. 

 

6. RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

O estado deve propiciar ao aluno o acesso a situações que ele certamente 

enfrentará no decorrer de sua trajetória como cidadão. Pode-se estabelecer uma 

relação conteúdo e avaliação onde a vida testará constantemente o que este aluno 



absorveu no que diz respeito a vida em sociedade. Um exemplo de como a escola 

deveria preparar seus alunos, seria a inclusão nos conteúdos das leis que regulam a 

vida social, partindo da Constituição Federal de 1988, que deveria ser o livro de 

cabeceira de todo cidadão brasileira, e passando a Leis como o Código Brasileiro de 

trânsito, já que todos participam deste segmento, seja como motorista, motociclista 

ou pedestre. O Código de Defesa do consumidor.  

Porém a maior necessidade no que diz respeito a construção de um cidadão 

pelo estado é a inclusão da compreensão do processo político pelos alunos, o 

cidadão consciente deve compreender como funciona o processo eletivo, a função 

de cada político, como escolher seus representantes, e por que não a sua 

responsabilidade quanto a se tornar um representante dos interesses da sociedade. 

Para isso não basta que esteja contido no currículo, é necessário que seja prioridade 

do ensino, que os professores tenham condições e recursos para trabalhar esses 

conceitos de forma contundente. 

Além disso, o estado precisa organizar a educação dando prioridade à 

formação do cidadão, pois o cidadão consciente naturalmente saberá que precisará 

contribuir com o seu trabalho para o funcionamento da sociedade, está implícito no 

cidadão o dever de produzir. Mas quando se forma somente mão de obra, que não 

passam de engrenagens do capitalismo, não se pode esperar que neste indivíduo, 

visto como um instrumento tenha a consciência do seu papel na sociedade. 

Sabendo da realidade mundial de formar cada vez mais homens-objetos, 

Poham e Baker (1972) defendem o planejamento de uma educação efetiva e que 

propiciem resultados convincentes, quando afirmam: 

O que quero fazer de meus alunos? É a pergunta inicial que, 
[...] todo professor competente se deveria formular ao planejar 
suas atividades docentes. A ênfase que os autores colocam 
sobre essa pergunta denota a importância da determinação 
dos resultados que se espera obter ao final do ciclo de ensino. 
(POHAM E BAKER, 1978, p.26). 

 

Portanto cabe aos responsáveis pelo planejamento da educação do país 

analisar os resultados e constatarem o que foi constatado nessa pesquisa, que a 

forma atual de formação de cidadãos precisa ser revista pela educação brasileira, 

que o aluno precisa ser conscientizado da importância que a educação tem no seu 



futuro, que os pais sejam responsabilizados, não só pela matrícula e a frequência 

dos seus filhos na escola, mas também nos resultados obtidos por eles. 

Muitos pensam que ao dar uma educação de qualidade estamos fazendo o 

bem somente aquele aluno, o que é um erro muito grave, já que estamos ajudando a 

sociedade, e como fazemos parte desta sociedade, quando ela é beneficiada nós 

também somos, Dimenstein (2009), define bem essa ideia em: 

Por trás de um garoto abandonado existe um adulto 
abandonado. E o garoto abandonado de hoje é o adulto 
abandonado de amanhã. Ê um círculo vicioso, onde todos são, 
em menor ou maior escala, vítimas. São vítimas de uma 
sociedade que não consegue garantir um mínimo de paz 
social. Paz social significa poder andar na rua sem ser 
incomodado por pivetes. Isso porque um país civilizado não 
existe pivete. Existem crianças desenvolvendo suas 
potencialidades. (DIEMENSTEIN, 2009 p.15). 

 

É esta consciência que deve ser transmitida a todos os participantes no 

processo educativo, todos temos que nos ver como pertencentes à mesma equipe, e 

quando a equipe vence todos nós vencemos. Porém para que possamos vencer 

todos devemos agir de forma atuante no sentido do alcance do objetivo, e nossa 

maior vitória é proporcionar uma boa educação aos nossos jovens, para que eles se 

tornem cidadãos capazes de conduzir nossa sociedade por caminhos cada vez mais 

produtivos no sentido de um convívio melhor para todos. 

E através da educação, ou da falta dela, que se pode moldar uma 

sociedade, portanto para que tenhamos pessoas que saibam viver em sociedade, o 

processo educativo deve ser capaz de prepara-los para isso. O estado como 

responsável pela educação formal, e contando com os recursos necessários para a 

melhoria deste processo precisa passar a ver a educação como prioridade para a 

mudança em nossa cultura, para que o ciclo vicioso se inverta, e cidadãos passem a 

ser formados por cidadãos, para que assim o bem do todo passe a anteceder o bem 

pessoal nas nossas prioridades, lembrando-se que ao formar cidadãos conscientes, 

teremos policiais conscientes, médicos conscientes, e principalmente políticos 

conscientes, e é através dessa forma de ver as coisas que poderemos alcançar a 

utopia, no sentido de excelente e não de impossível, de uma sociedade consciente 

que busque o bem estar de todos.  

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos que a realização do trabalho obteve resultados satisfatórios, 

pois a pesquisa nos permitiu ter uma visão mais clara sobre a aplicação do processo 

educativo com relação à formação da cidadania. 

Acreditamos ter satisfeito o objetivo proposto, e esperamos  que de alguma 

forma este trabalho possa ser uma contribuição para a educação de uma forma 

geral. Talvez não de uma forma ampla e efetiva, como gostaríamos, mas o fato 

deste trabalho poder ser apreciado por futuros professores ou não, com objetivos 

acadêmicos, ou por simples gosto a leitura, já pode despertar a ideia da importância 

da educação na formação de um cidadão e consequentemente na sociedade que 

sempre é reflexo deste cidadão. 

Por fim a ideia que fica é que devemos pensar na educação como a principal 

ferramenta para os problemas sociais enfrentados atualmente, e buscarmos sempre 

utilizá-la consciente para atingirmos os resultados que buscamos e possamos 

melhorar cada vez mais a sociedade a qual formamos. 
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