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RESUMO 

 

O estudo realizado neste trabalho tem como problemática as práticas educativas na 
escola e suas implicações para a formação da cidadania de discentes do 3º ano do 
Ensino Fundamental da Escola Municipal Delfina Borralho Boavista, localizada em 
uma periferia do município de Teresina, Piauí. Esta pesquisa foi norteada por 
indagações sobre como são trabalhadas as práticas educativas na escola e que 
implicações a realidade peculiar dos discentes da comunidade tem gerado para as 
práticas educativas e para a promoção da cidadania. A educação para cidadania, 
que compreende neste trabalho o educando como ser ativo, questionador, reflexivo, 
autônomo, criativo e crítico, é tida como algo fundamental para o reconhecimento e 
transformação da realidade cultural dos educandos. Nesse sentido buscou-se na 
contribuição de estudiosos renomados com ideias, métodos e técnicas que se 
empenharam para a educação da classe popular a saber: Antunes (2003), Freire 
(2011, 2003), Libâneo (2008), Saviani (2012), dentre outros pesquisadores do tema 
em questão. A abordagem metodológica usada para a realização deste trabalho 
consiste em uma pesquisa de campo de natureza qualitativa. Para tanto, utilizou-se 
como técnicas de pesquisa: a observação participante, entrevista, questionário e 
consulta de documentos. Dessa forma, concluiu-se que as práticas educativas 
contribuem para a formação de cidadãos ativos na sociedade. 
 

Palavras-chave: Práticas educativas. Educação. Cidadania. 
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ABSTRACT 

 

The study in this work is problematic educational practices at school and their 
implications for citizenship formation of students of the 3rd year of Primary Education 
of the City School Delfina Borralho Boavista, located in a suburb of the city of 
Teresina, Piauí. This research was guided by questions about how you work are the 
educational practices at school and what implications the peculiar reality of the 
community of students has led to the educational practices and the promotion of 
citizenship. Education for citizenship, which includes this work the student how to be 
active, questioning, reflective, autonomous, creative and critical, is seen as 
fundamental to the recognition and transformation of the cultural reality of the 
students. In this sense we sought the contribution of renowned scholars with ideas, 
methods and techniques that have worked for the education of the working class to 
know: Antunes (2003), Freire (2011, 2003), Libâneo (2008), Saviani (2012) among 
other researchers of the subject in question. The methodological approach used for 
this work consists of a qualitative field research. For this purpose, it was used as 
research techniques: participant observation, interviews, questionnaires and 
documents for consultation. Thus, it was concluded that the educational practices 
contribute to the formation of active citizens in society. 
 

Keywords: educational practices. Education. Citizenship. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................. 9 

 

2 EDUCAÇÃO E CIDADANIA: PERCURSO HISTÓRICO DA GRÉCIA A 

REVOLUÇÃO FRANCESA ............................................................................ 13 

2.1 Cidadania e educação na Grécia ................................................................. 13 

2.2 Cidadania e educação na Inglaterra ............................................................ 15 

2.3 Cidadania e educação na França ................................................................ 17 

 

3 AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS, MUDANÇAS DE MENTALIDADES E 

SUAS CONCEPÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO E CIDADANIA .................... 19 

3.1 A compreensão de John Dewey para educação e cidadania ................... 20 

3.2 A compreensão de Célestin Freinet para educação e cidadania ............. 21 

3.3 A compreensão de Paulo Freire para educação e cidadania ................... 22 

 

4 EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO BRASIL ...................................................... 25 

4.1 A Constituição cidadã de 1988 .................................................................... 26 

4.2 Cidadania e educação popular no Brasil .................................................... 27 

4.3 A contribuição pedagógica para educação e cidadania no Brasil ........... 29 

 

5 PRÁTICAS EDUCATIVAS E CIDADANIA  NA  ESCOLA  MUNICIPAL 

DELFINA BORRALHO BOAVISTA ............................................................... 32 

5.1 Caracterização dos sujeitos de pesquisa ................................................... 32 

5.2 O contexto escolar e suas ações educativas para a cidadania ................ 33 

5.3 As práticas educativas e sua contribuição para a formação da cidadania 

com alunos da turma 13AM ......................................................................... 40 

5.4 A análise das práticas educativas numa perspectiva de cidadania ativa 

com alunos da turma 13AM ......................................................................... 42 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................ 45 

 

 REFERÊNCIAS .............................................................................................. 46 

 



9 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A educação no atual momento histórico em que vive a humanidade é o maior 

instrumento de transformação e emancipação para todos e, consequentemente, é a 

partir da educação que se formam cidadãos para o convívio social em uma 

sociedade. 

O atual momento histórico em que vive a sociedade brasileira é composto de 

um complexo de conjuntura política que formam um sistema social onde prevalece 

as desigualdades sociais e o descaso do Estado sobre as pessoas das camadas 

populares ou classe trabalhadora. Como afirma Luca (2014, p. 488): 

 

 [...] As desigualdades sociais deitam raízes profundas na ordem social 
brasileira e manifestam-se na exclusão de amplos setores, que seguem 
submetidos a formas variadas de violência e alijados [...] do acesso à 
justiça, moradia, educação, saúde.  

 

Essas pessoas que em sua maioria sobrevivem sem os direitos básicos 

dentro da sociedade, tais como o direito à moradia digna, subsistência e acesso à 

escola e ao lazer, por serem frutos de uma educação precária e de práticas 

educativas conservadoras, desconhecem seus direitos como indivíduos que 

compõem uma sociedade democrática de direito, tornando-se, assim, passivos de 

uma situação lastimável de descaso e opressão política e social, não podendo 

exercer uma cidadania ativa para a transformação de sua realidade histórica, cultural 

e social. 

Quando se fala no modo de vida das camadas populares da classe 

trabalhadora, de acordo com Antunes (2003), tais pessoas são 1resilientes, pois são 

pessoas que moram em favelas. As condições de adversidades ou fatores de risco 

que enfrentam são duras. A alimentação é insatisfatória e os riscos de violência são 

persistentes, carência no vestir e no morar, segregação e desrespeito, desemprego, 

porém, a despeito disso tudo, não apenas sobrevivem, mas ainda conseguem se 

organizar, construir momentos autênticos de alegria e fazer para seu horizonte de 

vida, projetos e planos.  

                                                             
1
 A palavra resiliência constitui conceito extraído da física muito usado pela engenharia. Representa a 

capacidade de um sistema de superar o distúrbio imposto por um fenômeno externo e inalterado. Em 
ciências sociais e, particularmente, em educação, explica o singular universo de pessoas 
extremamente pobres e que até bem pouco tempo viam-se marginalizadas de qualquer processo 
educativo. 



10 

 

A educação diante de tal realidade é o meio de transformação mais 

significativo para reverter a realidade dessas pessoas, para que lutem por mais 

dignidade, igualdade e respeito por parte do Estado. 

É por meio de uma educação que prese em suas práticas educativas por um 

caráter político e autônomo de insubmissão, reflexão, curiosidade e criticidade, que 

será possível proporcionar uma real transformação nas camadas populares da 

sociedade brasileira, formando, assim, cidadãos ativos, questionadores, 

reconhecedores e transformadores de sua realidade cultural. 

À vista da realidade educacional de discentes da escola popular observa-se 

que a educação precisa através de suas práticas educativas promover a formação 

para a cidadania e o exercício consciente de seus direitos, bem como lutar pelos que 

não estão sendo postos em prática. De acordo com Pinsky (2014, p.10): 

 

A cidadania instaura-se a partir dos processos de lutas que culminaram na 
independência dos Estados Unidos da América do Norte e na Revolução 
Francesa. Esses dois eventos romperam o princípio de legitimidade que 
vigia até então, baseado nos deveres dos súditos, e passaram a estruturá-lo 
a partir dos direitos dos cidadãos. [...] 

 

É no processo de formação de discentes como cidadãos na escola por meio 

das práticas educativas que surgem várias peculiaridades e implicações a serem 

analisadas e por consequência constitui uma problemática particular de cada 

contexto escolar. De acordo com Freire (2003), a leitura do mundo deve preceder a 

leitura da palavra, a compreensão do mundo e de suas relações de poder são 

fundamentais para que haja cidadãos conscientes. 

Por isso o tema desta pesquisa é as práticas educativas na escola e suas 

implicações para a formação da cidadania. A realização deste estudo ocorreu a 

partir de observações nas práticas educativas realizadas pelo professor em sala de 

aula, suas implicações relacionadas às particularidades do contexto escolar e sua 

contribuição para a formação de cidadãos. Observou-se também os métodos 

trabalhados para a construção do conhecimento e as habilidades desenvolvidas nos 

discentes no contexto escolar.  

A respeito das atividades extraclasse, foram observadas as práticas 

realizadas pela professora na biblioteca da escola, os projetos de incentivo à leitura 

e sua contribuição para o desenvolvimento educacional e cognitivo dos educandos.  
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Com relação ao PPP (Projeto Político Pedagógico), dialogou-se com a 

pedagoga sobre os seus objetivos e de que maneira eles estavam sendo postos em 

prática, além da relevância de seus resultados. 

A direção também foi questionada acerca do modelo de gestão adotado e o 

diálogo com a comunidade escolar, além dos funcionários com relação ao espaço 

físico da escola. 

A metodologia empregada neste estudo consiste em uma pesquisa de campo 

de natureza qualitativa. Segundo Lakatos e Marconi (2010, p. 169): “Pesquisa de 

campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimento acerca de um problema [...]”.  

Para a realização dessa pesquisa, fundamentou-se na contribuição de 

estudiosos renomados que tratam do tema em questão, a saber: Aranha (2006), 

Antunes (2003), Freire (2003, 2011), Gadotti (2003), Libâneo (2008), Pinsky (2014), 

Perrenoud (2000), Saviani (2012), dentre outros pesquisadores. 

Utilizou-se como técnicas de pesquisa: a observação participante, entrevista, 

questionário e consulta de documentos. Os procedimentos metodológicos da 

pesquisa foram direcionados à escola e suas práticas educativas, com a finalidade 

de investigar suas contribuições para a formação da cidadania. 

A relevância deste estudo é mostrar a importância das práticas educativas na 

escola e suas implicações para a formação de cidadãos ativos na sociedade, 

capazes de se reconhecerem na história, conscientes e transformadores de sua 

cultura, iguais em liberdade e direitos: políticos, sociais e econômicos, construindo 

dessa forma um caráter autônomo, crítico, questionador e transformador no âmbito 

social.  

Esse estudo está dividido em seis capítulos, com a finalidade de se organizar 

de forma coerente o entendimento sobre todo o processo de formação da cidadania 

desde os primórdios até os dias atuais chegando ao contexto brasileiro. 

O primeiro capítulo é a introdução, no qual é apresentado o assunto, a 

justificativa sobre a escolha do tema, a metodologia contendo a finalidade e os 

objetivos do trabalho, a relevância do tema e a distribuição dos demais capítulos do 

trabalho. 

O segundo capítulo inicia-se pelo percurso histórico sobre a cidadania e a 

educação e o modo como era visto o conceito de cidadania em diferentes períodos 
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históricos, passando pela Grécia, Inglaterra e França, relatando os seus principais 

acontecimentos e contribuições para o conceito de cidadania atual.  

O terceiro capítulo apresenta a compreensão de diferentes pensadores a 

respeito da educação para a cidadania, enfatizando os métodos, técnicas e 

procedimento sobre como se deve conduzir o processo educativo para a sua 

eficácia na formação da cidadania. 

O quarto capítulo trata da educação e cidadania no Brasil, iniciando a partir da 

Constituição Federal de 1988 e seus marcos históricos para a sociedade brasileira 

num sentido de igualdade para todos e seus reflexos na educação popular para as 

classes menos favorecidas e, principalmente, a contribuição do pensamento 

pedagógico brasileiro para uma educação cidadã. 

O quinto capítulo apresenta a pesquisa de campo realizada na Escola 

Municipal Delfina Borralho Boavista e sua contribuição para a formação de cidadãos 

na comunidade em que está localizada, para que os educandos possam reconhecer-

se em seu meio sociocultural e inferir significativamente no mesmo através da 

educação para sua transformação.   

O sexto capítulo consiste nas considerações finais, no qual é retomado o 

objetivo inicial, mencionando os principais resultados e sugerindo melhorias relativas 

ao assunto temático. 

O presente trabalho espera contribuir para os estudos que abordam o 

aprimoramento das práticas educativas na escola e a formação de cidadãos ativos, 

críticos e reflexivos na sociedade. 
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2 EDUCAÇÃO E CIDADANIA: PERCURSO HISTÓRICO DA GRÉCIA A 

REVOLUÇÃO FRANCESA 

 

 A educação é fundamental para o desenvolvimento humano e de suas 

competências como indivíduo ativo no meio em que vive, pois através de uma boa 

educação se molda a mente para o desenvolvimento de ideias e capacidades nas 

pessoas, sendo essas pessoas, consequentemente, capazes de se reconhecerem 

em seu meio de interação com os sujeitos que os cercam e assim podem tanto agir, 

como transformar sua realidade cultural. 

 A formação para a cidadania não pode ser construída sem a educação e suas 

práticas educativas que tem como objetivo a promoção de cidadãos, no entanto, é 

necessário que se entenda a cidadania no percurso histórico devido às alterações e 

os significados que o seu conceito sofreu desde os primórdios, principalmente 

porque a definição de cidadania não é isolada, como destaca Pinsky (2014, p. 9): 

 

Cidadania não é uma definição estanque, mas um conceito histórico, o que 
significa que seu sentido varia no tempo e no espaço. É muito diferente ser 
cidadão na Alemanha, nos Estados Unidos ou no Brasil (para não falar dos 
países em que a palavra é tabu), não apenas pelas regras que definem 
quem é ou não titular da cidadania (por direito territorial ou de sangue), mas 
também pelos direitos e deveres distintos que caracterizam o cidadão em 
cada um dos Estados-nacionais contemporâneos. 

 

Dessa forma, para que se compreendam as práticas educativas para a 

formação da cidadania, faz-se necessário entender o percurso histórico da educação 

e suas práticas, com relação à promoção da cidadania das pessoas para o exercício 

ativo de tais indivíduos como sujeitos transformadores em seu meio sociocultural. 

 

2. 1 Cidadania e educação na Grécia  

Na Grécia antiga, segundo Aranha (2006), as póleis (cidades-estados) eram 

autônomas politicamente e o modo de educar variava entre elas. Por questões 

didáticas, privilegiam-se dois modelos particularmente diferentes: Esparta, cidade 

militarizada, e o de Atenas, iniciadora do ideal democrático.  

A educação espartana se estabeleceu com uma formação ligada ao esporte e 

à música. Conforme Aranha (2006, p.64): 
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Por volta do século IX a.C. o legislador Licurgo (cuja existência real é objeto 
de questionamento) organizou o Estado e a educação. De início, os 
costumes não eram tão rudes, e o preparo militar era entremeado com a 
formação esportiva e a musical. 

 

Contudo, esse modelo de educação passou por mudanças, principalmente, 

após a vitória de Esparta sobre Atenas. Esse evento influenciou para que o modo de 

educar se assemelhasse com uma vida de caserna, ou seja, fortaleceu-se em 

consequência desse evento o enfoque no militarismo. De acordo com Aranha (2006, 

p. 64): 

 

Até os 12 anos as atividades lúdicas predominavam. Depois, aumentava o 
rigor da aprendizagem, e a educação física se transformava em verdadeiro 
treino militar. Os jovens aprendiam a suportar a fome, o frio, a dormir com 
desconforto, a vestir-se de forma despojada. A educação moral valorizava a 
obediência, a aceitação dos castigos, o respeito aos mais velhos e 
privilegiava a vida comunitária. Sob esses aspectos, as organizações da 
juventude espartana se assemelhavam bastante ás dos Estados totalitários, 
como o nazismo, no século XX. 

 

Portanto, isso conferia à Esparta o seu caráter militarista em seu modo de 

educar os indivíduos na sociedade, refletindo, assim, de modo peculiar na cidadania 

de tais indivíduos. 

Atenas destacava-se educacionalmente pela forma que contemplava a 

educação, abrangendo diferentes horizontes e tornando-se um modelo educacional 

para toda a Grécia.  

Ainda sobre esse mesmo ponto de vista, Aranha (2006) diz que a concepção 

ateniense de Estado contribuiu para uma visão cidadã da pólis, ou seja, em sua 

compreensão educacional focava-se no desenvolvimento intelectual para uma 

significativa participação nas discussões a respeito das direções que seguiria a 

cidade. A partir da promoção da classe dos comerciantes, em contrapartida ao 

regime aristocrata, estabeleceu-se uma nova forma de poder e em decorrência disso 

uma nova educação. 

Esse novo modelo como a educação se dava, apesar de inovador para a 

época, possuía questões negativas, mesmo com seu avanço para uma educação 

mais expressiva. Segundo Aranha (2006, p. 65): 

 

[...] No final do século VI a.C., já terminado o período arcaico, surgem 
formas simples de escolas. Embora o Estado já demonstrasse algum 
interesse, o ensino não se tornou obrigatório nem gratuito, predominando a 
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iniciativa particular. [...] A educação se iniciava aos sete anos. A criança do 
sexo feminino permanecia no gineceu, local da casa onde as mulheres se 
dedicavam aos afazeres domésticos, menos importante em um mundo 
essencialmente masculino. Se fosse menino, desligava-se da autoridade 
materna para iniciar a alfabetização e a educação física e musical. Era 
sempre acompanhado por um escravo, conhecido como pedagogo. A 
palavra paidagogos significa literalmente “aquele que conduz a criança” 
(pais, paidós, “criança”; agogós, “que conduz”). 

 

Assim sendo, essa forma de educar através da música, educação física e 

alfabetização tinha por objetivo um desenvolvimento integral dos alunos para que 

esses desenvolvessem habilidades e capacidades, com a finalidade de torná-los 

pessoas competentes em suas oratórias e práticas na vida social. 

 

2. 2 Cidadania e educação na Inglaterra  

 A Inglaterra antes das revoluções de 1640 (Revolução Puritana) e 1688 

(Revolução Gloriosa) era regida pelo chamado Antigo Regime que se fortalecia no 

absolutismo e no mercantilismo, porém essas duas revoluções tiveram como 

consequências grandes transformações no país, além do ideário iluminista que 

também contribuiu de maneira revolucionária na maneira de pensar das pessoas 

daquele período em que se vivia uma transição do feudalismo para o capitalismo.  

Freitas e Tasinafo (2006, p. 333, grifo do autor) afirmam que: 

 

 A ordem baseada no poder absoluto e nas tradições herdadas dos 
processos de consolidação das monarquias passou a ser discutido e 
propunha-se uma renovação nas disposições políticas, sociais e 
econômicas. O poder mudaria de mãos ou seria mais partilhado: aos 
burgueses não interessavam mais o papel de coadjuvantes de monarcas e 
nobres; os operários das novas fábricas também passariam a reivindicar 
maior participação na ordem social. [...] Ao mesmo tempo em que esses 
acontecimentos se desenrolavam na Inglaterra, um importante movimento 
intelectual, o Iluminismo, estimulava a reflexão sobre os novos tempos. [...] 
As ideias iluministas, baseadas no princípio da Razão, tornaram-se a forma 
predominante de explicar o mundo europeu [...] 

 

Esses acontecimentos revolucionaram as formas de pensar e de organizar a 

sociedade feudal dando início a um novo sistema organizacional no mundo, pois 

suas influências se espalharam em outros continentes, promovendo mudanças e 

movimentos revolucionários. Para Mondaini (2006, p.115): 

 

 A decadência da noção de predestinação orientou, em grande medida, o 
avanço irresistível da modernidade, emolduradas pelos acontecimentos que 
se desenrolaram entre a crise da sociedade feudal no século XIV e as 
revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII. O primado resignado da fé 
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recuou diante da força crítica e o otimismo do saber científico. Os limites 
impostos pela natureza (e devidamente justificados pela ética religiosa 
medieval) foram cada vez menos vistos como algo intransponível aos seres 
humanos. Contra um mundo de “verdades reveladas”, assentada no 
trinômio particularismo/organicismo/heteronômica, construiu-se um outro 
pautado no trinômio universalidade/individualidade/autonomia, no qual a 
descoberta das verdades depende do esforço criativo do homem.  

 

A partir desses movimentos, algumas conquistas se tornaram simbólicas na 

Inglaterra com a criação de alguns documentos que foram de grande importância 

para o povo em sua caminhada para a aquisição de direitos como cidadãos de uma 

sociedade. Segundo Mondaini (2006, p. 129): 

 

[...] Foi precisamente na ultrapassagem dessa fronteira que se constituíram 
os primeiros passos daquilo que chamamos comumente em meio ao 
revolucionário século XVII inglês. Uma fronteira que, ultrapassada, nos abril 
a possibilidade histórica de um Estado de direito, um Estado dos cidadãos, 
regido não mais por um poder absoluto, mas sim por uma Carta de Direitos, 
um Bill of Rights. Uma nova era descortinava-se, então, para a humanidade 
– uma Era dos Direitos.  

 

De acordo com pensamento iluminista, a educação deveria se desprender de 

sua relação com a religião tornando-se assim leiga, da mesma forma que também 

defendiam que fosse independente de privilégios de classe, pois todos deveriam ter 

acesso à educação gratuita, pois o homem voltava-se agora para os conhecimentos 

tecnológicos e científicos conhecendo e experimentando o seu universo.  

Conforme Aranha (2006), no século XVII o racionalismo e a revolução 

científica acentuaram essa tendência, no histórico do Iluminismo, não fazia mais 

sentido atrelar a educação à religião, esses pressupostos sugerem a defesa de 

algumas ideias, nem sempre postas em prática, como: 

1. Educação ao encargo do Estado; 

2. Obrigatoriedade e gratuidade do ensino elementar; 

3. Nacionalismo, isto é, recusa do universalismo jesuítico; 

4. Ênfase nas línguas vernáculas, em detrimento do latim; 

5. Orientação prática, voltada para as ciências, técnicas e ofícios, não mais 

privilegiando o estudo exclusivamente humanístico. 

Dessa forma, a contribuição da Revolução Inglesa é algo significativo para a 

educação e a cidadania mesmo que, apesar das manifestações ocorridas para que a 

educação alcançasse a todos de forma igualitária na sociedade, predominou a 
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segregação escolar, ou seja, uma escola para o povo e outra para a classe 

dominante. 

  

2. 3 Cidadania e educação na França  

 A Revolução Francesa foi o acontecimento que deu entrada ao mundo 

moderno, mesmo com as já ocorridas revoluções: Inglesa e Americana e com a 

contribuição significativa do ideário iluminista. O que ocorreu na França teve muito 

destaque para a vida social, econômica e política na Europa e no Mundo.   

De acordo com Freitas Neto e Tasinafo (2006), no século XVIII a sociedade 

na França era hierarquizada da seguinte forma: Primeiro Estado, representado pelo 

Clero; Segundo Estado pela Nobreza e por último o terceiro estado representado 

pela burguesia e camadas populares.  

Essa forma como se organizava socialmente a França no período que 

antecede a Revolução preservava uma base essencialmente feudal: os privilégios 

para os setores do Primeiro e Segundo Estados, tais como pensões e isenções de 

impostos, só poderiam ser mantidos por meio de crescentes taxações sobre os 

membros do Terceiro Estado. 

Com essa realidade opressora vigorando o descontentamento era algo 

crescente pelo povo e é a partir daí, conforme Odalia (2014), que o homem começa 

a tomar consciência de sua situação histórica. Essa consciência histórica não é 

exclusiva do intelectual, mas também da burguesia que em ascensão vê sua 

relevância nas transformações sociopolíticas, econômicas e culturais. 

A ideia de felicidade nasce então como uma conquista coletiva. Como um 

projeto de sociedade, uma possibilidade para todos que nela vivem com meios de 

fazer com que a educação, a produção de alimentos, a fabricação das coisas de que 

precisava – tecidos, roupas, máquinas etc. – aumentassem a tal nível que 

deixassem de ser um privilégio de poucos para ser uma possibilidade para muitos. 

Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade sintetizam a natureza do 

novo cidadão e foram as palavras de ordem dos que se moviam contra a opressão. 

Ocorrida em 1789, a Revolução Francesa constitui-se como acontecimento 

simbólico que dá entrada para uma nova fase da história da humanidade. Para 

Freitas Neto e Tasinafo (2006, p. 389): 
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Os historiadores apontam a Revolução Francesa como marco inicial do 
Período Contemporâneo por corresponder a um conjunto de 
acontecimentos cujos significados sociopolíticos ultrapassam em muito a 
derrocada do Antigo Regime francês. Entre 1789-1799, período de duração 
do processo revolucionário, os principais projetos políticos de organização 
do estado liberal e democrático se definiram em suas principais vertentes e 
se espraiaram para outras importantes regiões: várias nações da própria 
Europa e áreas coloniais da América luso-espanhola.  

  

Um legado histórico ocorrido nessa época foi a criação da “Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão,” de 26 de agosto de 1789, que garantia direitos 

como: a liberdade, propriedade, segurança, resistência à opressão entre outros. 

(BRANDÃO, 2001, p. 43-44 apud FREITAS NETO E TASINAFO, 2006, P. 399). 

 A educação na França com a Revolução, apesar de ser defendida como 

pública e gratuita, passou por diferentes momentos para que chegasse a um estágio 

melhor. Segundo Aranha (2006, p. 202): 

 

Desde a Revolução de 1789, os franceses já defendiam a educação pública 
e gratuita. [...] porém, Napoleão adotou uma política autoritária e 
centralizadora do ensino. Voltou sua atenção sobretudo para a universidade 
e o ensino secundário (os liceus), deixando o ensino elementar a cargo das 
ordens religiosas e, portanto, sem a gratuidade tão defendida no século 
anterior. [...] Após a queda de Napoleão, [...] os franceses aproveitaram-se 
das técnicas do ensino mútuo, ou monitorial. [...] a fim de atender às 
reivindicações de educação para as crianças da classe trabalhadora. Essa 
experiência de ensino elementar de massa teve momentos de pleno 
sucesso (de 1815 a 1820, abriram-se mil escolas mútuas, reunindo 150 mil 
alunos). [...] o projeto acabou por se extinguir por volta da década de 1870. 
[...] Uma Lei de 1882 instituiu de novo a escola laica, gratuita e obrigatória 
[...] Além da atenção à formação de professores, foi reorganizado o ensino 
técnico, diante da necessidade de formar ‘chefes de oficina e bons 
operários’. 

  

Em síntese todos esses acontecimentos são irrefutáveis para que se 

compreenda a educação e a cidadania em nosso contexto. Conforme Odalia (2014), 

quando se fala, escreve ou pensa em cidadania, jamais se pode negar que ela é 

uma construção lenta que vem se formando a partir da Revolução Inglesa, no século 

XVII, passando pela Francesa e, muito especialmente, pela Revolução Industrial, por 

ter sido esta que trouxe uma nova classe social, o proletariado, à cena histórica. 
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3 AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS, MUDANÇAS DE MENTALIDADES E SUAS 

CONCEPÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO E CIDADANIA 

  

A partir das Revoluções ocorridas na Inglaterra e França, houve significativas 

modificações em áreas que englobavam o âmbito social, econômico, político e 

educacional, surgindo novos pensamentos a respeito das relações humanas e seu 

convívio em sociedade. 

Tais transformações almejavam novas perspectivas e valores relacionados a 

demandas inovadoras sobre os direitos dos cidadãos: lutas em busca de melhor 

qualidade de vida, busca por maior participação política, maior igualdade de direitos 

sociais e paridade na produção econômica. 

A respeito da educação, as novas concepções que surgiram primavam por 

métodos e práticas educativas que valorizassem um indivíduo ativo em seu meio 

social, com isso foram criticados os métodos e práticas educativas do “Pensamento 

Pedagógico Tradicional” 2 , pois a sua maneira de lidar com a educação não 

correspondia com o modo de pensar a educação em decorrência das revoluções e 

mudanças de mentalidades ocorridas. 

A partir desse momento, os objetivos estavam direcionados a uma nova 

escola que prezasse a autonomia, criatividade e a participação do educando em 

contrapartida ao autoritarismo e a passividade. Essas concepções estavam ligadas à 

“Escola Nova” que, segundo Aranha (2006, p. 263), era: 

 

[...] um movimento que defendia a educação ativista, a partir da renovação 
da pesquisa pedagógica, na busca teórica dos fundamentos filosóficos e 
científicos de uma prática educativa mais eficaz. Ao lado de uma atenção 
especial na formação do cidadão em uma sociedade democrática e plural – 
que estimulava o processo de socialização da criança –, havia o empenho 
em desenvolver a individualidade, a autonomia, o que só seria possível em 
uma escola não-autoritária que permitisse ao educando aprender por si 
mesmo, e aprender fazendo. 

 

Tais concepções eram influenciadas por grandes pensadores como: John 

Dewey (1859-1952), Célestin Freinet (1896-1966) e Paulo Freire (1921-1997), este 

último representando o Pensamento Pedagógico Brasileiro, entre outros, que 

                                                             
2
 Nessa proposta educacional os educandos eram educados para serem sujeitos passivos, a relação 

professor-aluno baseava-se na autoridade e disciplina. 
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contribuíram com suas pesquisas, métodos e técnicas para que essa educação 

fosse realizada.  

Enfim, com essa nova concepção de educação as propostas dos 

pensamentos pedagógicos visavam promover uma educação com práticas que 

provocassem efetivamente mudanças sociais através da educação dos alunos. 

 

3. 1 A compreensão de John Dewey para educação e cidadania 

Dentre as várias contribuições pedagógicas para a educação e cidadania des 

taca-se, segundo Gadotti (2003), John Dewey, filósofo, psicólogo e pedagogo liberal 

norte-americano, que exerceu grande influência sobre toda a pedagogia 

contemporânea.      

Ele foi defensor da Escola Ativa, que propunha e defendia a aprendizagem 

através da atividade pessoal do aluno. Sua filosofia da educação foi determinante 

para que a Escola Nova se propagasse por quase todo o mundo. 

A partir das concepções de Dewey, houve uma mudança de mentalidade a 

respeito do desenvolvimento educacional para a formação dos educandos, tanto 

educacionalmente, quanto como cidadãos ativos e críticos na sociedade. 

Segundo Aranha (2006), para Dewey o conhecimento caracteriza-se por uma 

atividade guiada que não acaba em si mesmo, mas voltada para a experiência que 

se dá por meio de práticas vivenciadas.  

Afirmava ainda que as ideias são suposições de ação e, como tal, são 

verdadeiras à medida que funcionam como orientadoras da ação. Portanto, tem 

valor instrumental para a resolução dos problemas colocados pela experiência 

humana. 

Dewey defendia que a educação e o aprendizado se dão por meio da 

experiência e, em decorrência de seu pensamento a respeito da construção do 

conhecimento, discordava da maneira como se trabalhava a educação no 

pensamento tradicional. Segundo Aranha (2006, p. 262): 

 

Dewey fez severas críticas à educação tradicional, sobretudo à 
predominância do intelectualismo e da memorização. Rejeita a educação 
pela instrução defendida por Herbart, opondo-lhe a educação pela ação. O 
fim da educação não é formar a criança de acordo com modelos, nem 
orientá-la para uma ação futura, mas dar condições para que resolva por si 
própria os problemas. Considerando a noção central de experiência, Dewey 
conclui que a escola não pode ser uma preparação para vida, mas é a 
própria vida.  
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A escola em conformidade com a proposição da concepção de Dewey deve 

policiar-se em sua forma de mediar o conhecimento, pois, para ele, essa instituição 

é a própria vida do discente e é através das experiências que o aluno vive que se 

dará o aprendizado para uma formação eficaz e cidadã. 

Em suma, a compreensão de John Dewey e, consequentemente, sua 

contribuição pedagógica para a educação é de grande importância para o 

entendimento de como se dá o desenvolvimento educacional no âmbito escolar e de 

como a escola pode contribuir positivamente na formação da cidadania. 

 

3. 2 A compreensão de Célestin Freinet para educação e cidadania 

A respeito das influências dos pensadores da Escola Nova, é importante 

ressaltar também a influência de Célestin Freinet. Segundo Gadotti (2003), Freinet 

nasceu na França e foi um dos educadores que mais marcou a escola fundamental 

de seu país neste século. Atualmente, suas ideias são estudadas em várias partes 

do mundo.  

Um dos outros atributos da Escola Nova é a apreensão com o trabalho, a 

partir dessa perspectiva, segundo Aranha (2006), o francês Célestin Freinet 

escreveu A educação pelo trabalho, por um longo tempo exercendo atividade como 

professor primário, colocava-se contra as práticas tradicionais do ensino público 

francês, demonstrava preocupação para com a escola popular. Certamente, poderia 

ser posto em paridade com os pedagogos socialistas.  

De acordo com Aranha (2006), para Freinet, a verdadeira fraternidade advém 

do trabalho, e esse é um motivo que o levava à valorização de atividades manuais e 

de grupo, pois instigavam a cooperação, a iniciativa e a participação. A pedagogia 

de Freinet é de caráter bem autêntico e valoriza o trabalho, a fraternidade, além de 

outros pontos bastantes significativos.  

Conforme Aranha (2006), a aprendizagem da gramática e dos conteúdos 

propostos a serem pesquisados era feita de forma consistente e original, pois seu 

método se centrava no projeto de imprensa na escola.  

Suprimidos os manuais escolares, aprende-se a composição para imprensa e 

cultiva-se a expressão por meio do texto livre. Supondo que o conhecimento 

verdadeiro é sempre recriação, Freinet estimula a exploração da curiosidade, a 

coleta de informações – tanto pelos alunos como pelos professores –, o debate e, 

por fim, a expressão escrita.  
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Para a montagem do texto a ser impresso, são feitos os cálculos necessários 

e as ilustrações. Além disso, as comunicações diversas, trocadas entre alunos de 

classes diferentes a propósito das pesquisas, estimulam a correspondência 

interescolar. 

Portanto, a influência de Freinet através de suas ideias trouxeram para a 

escola uma nova forma de se trabalhar as práticas educativas para o 

desenvolvimento dos alunos, nas quais os trabalhos escolares favoreciam as ações 

e relações coletivas no âmbito escolar. 

 

3. 3 A compreensão de Paulo Freire para educação e cidadania   

Outra concepção pedagógica decorrente do movimento Escola Nova é 

brasileira. É possível afirmar sem dúvida alguma que Paulo Freire foi um dos 

grandes pedagogos da atualidade e a sua contribuição para a classe popular é algo 

inegável.  

Segundo Aranha (2006), Paulo Freire era cristão, seu cristianismo 

fundamentava-se em uma teologia libertadora, preocupava-se com o contraste entre 

pobreza e riqueza que existe em decorrência de privilégios sociais.  

Em seu livro Pedagogia do oprimido (1970), ele realiza um enfoque dialético 

da realidade em que os determinantes se encontram nos fatores econômicos, 

políticos e sociais. 

A concepção de Paulo Freire é algo realmente revolucionário pela crítica que 

faz ao modo de ensinar, atrelada à concepção “bancária” e pelo seu caráter de 

transformação da realidade dos oprimidos que compõe a classe trabalhadora. De 

acordo com Aranha (2006, p. 338-339 apud Freire, 1980, p. 66 e 68): 

 

[...] A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à 
memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os 
transforma em ‘vasilha’, em recipientes a serem ‘enchidos’ pelo educador. 
(...) [sic] Em lugar de comunicar-se, o educador faz ‘comunicados’ e 
depósitos, que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, 
memorizam e repetem. Eis aí a concepção ‘bancária’ da educação, em que 
a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem 
os depósitos, guardá-los e arquivá-los. 

 

Para Aranha (2006), as práticas procedidas dessa visão são verbalistas, 

voltadas para a transmissão e avaliação de conhecimentos abstratos. O professor 

“deposita” o saber e o “saca” por meio do exame. Define-se aí uma relação de 
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verticalidade (o saber é doado de cima para baixo) e de autoritarismo (quem sabe 

manda).  

 Fica dessa maneira caracterizada a passividade do educando, tornando-o 

objeto, e o paternalismo do educador, único sujeito do processo. Essa concepção de 

educar baseia-se na existência de um mundo estático e harmônico, isto é, sem 

contradições. Por isso, a concepção “bancária” de educação mantém a ingenuidade 

do oprimido e o acomoda em seu mundo de opressão: eis a educação como prática 

da dominação. 

No entanto, o que se propõe através do método freiriano constitui-se como 

inovador e transformador, pois visa o alcance dos educandos da escola popular para 

desenvolver no mesmo a capacidade de reconhecer-se como cidadão ativo e 

transformador da sua realidade cultural.  

 

[...] Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, 
enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando, que, ao ser 
educado, também educa. (...) [sic] Já agora ninguém educa ninguém, como 
tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em 
comunhão, mediatizados pelo mundo. Mediatizados pelos objetos 
cognoscíveis, que na prática ‘bancária’ são possuídos pelo educador, que 
os descreve ou os deposita nos educandos passivos. (ARANHA 2006, p. 
339 apud FREIRE, 1980, p. 78 e 79). 

 

Aranha (2006), diz que essa concepção problematizadora da forma de como 

educar, ao contrário, do método tradicional, baseia-se em outra compreensão da 

consciência e do mundo, considera que não pode ser o ato de uma “doação” do 

educador ao educando, mas um procedimento que se estabelece no contato da 

pessoa com o mundo vivido. E este não é estático, mas dinâmico, em contínua 

transformação.  

O conhecimento que deriva desse processo é crítico, porque é 

autenticamente reflexivo, e implica o ato do constante desvelar a realidade e nela se 

posicionar. Esse saber acha-se entrelaçado com a necessidade de transformar o 

mundo, pois os indivíduos se descobrem como seres históricos.  

 E como seres históricos e conscientes de sua realidade, adquirem o 

conhecimento para transformar e com a consciência do inacabamento e de que a 

educação é uma construção permanente. 

 

[...] como seres que estão sendo, como seres inacabados, inconclusos, em 
e com uma realidade, que, sendo histórica também, é igualmente 



24 

 

inacabada. (...) [sic] Daí que seja a educação um quefazer permanente. 
Permanente, na razão da inconclusão dos homens e do devenir da 
realidade. (ARANHA, 2006, p. 339 apud FREIRE, 1980, p. 82 e 83). 

 

Numa sociedade de privilégios, é inevitável considerar a pedagogia 

“perigosa”: “Nenhuma ‘ordem’ opressora suportaria que os oprimidos todos 

passassem a dizer: ‘por quê’”? (ARANHA, 2006, p. 339 apud FREIRE, 1980, p. 87). 

Os pensadores passaram a abranger com maior atenção o Movimento Escola 

Nova, então, direcionaram maior ênfase nas concepções de alguns pensadores 

como é o caso do “Pensamento Pedagógico Antiautoritário” e o “Pensamento 

Pedagógico Brasileiro”. 

Enfim, os novos pensamentos pedagógicos fizeram críticas ao “Pensamento 

Pedagógico Tradicional”, pois era demasiado e não promovia nos educandos a 

transformação e formação necessária para um cidadão ativo na sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

4 EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO BRASIL 

 

No Brasil, o processo de construção da cidadania se deu de forma lenta e 

com vários percalços, pois desde sua formação colonial já haviam questões 

discriminatórias e de separação entre pessoas de diferentes etnias por conta do 

procedimento de colonização que consistia em trabalho escravo e em decorrência 

desse trabalho escravista havia uma diferenciação na maneira de educar as 

diferentes etnias como índios africanos e europeus. De acordo com Gomes (2014, p. 

447): 

 

As colonizações nas Américas produziram encontros desiguais, 
fundamentalmente experiências históricas, envolvendo trocas culturais, 
dominação, conflitos, protestos e confrontos que uniram, inventando, 
Europas, Américas e Áfricas. Dos séculos XV a XIX, navios de várias 
procedências cruzaram mares. Levavam e traziam mercadorias, produtos e 
também ideias e experiências. Num processo histórico de longa duração, os 
mundos do trabalho – estrutura e agência humana – encontraram-se num 
movimento transatlântico, envolvendo povos e etnias, produzindo 
identidades das mais diversas.     

  

Do período de 1500, que marca o início da colonização do Brasil, até o ano de 

1888, que constitui o marco da abolição, foram marcados por uma escravidão que 

feria a dignidade humana de maneira cruel, pois nesse período os escravos não 

passavam de mercadorias e objetos de uso, pouco diferentes de animais selvagens 

e sem nenhum valor além da exploração do trabalho, porém mesmo após a abolição 

no Brasil, pouco se mudou em relação às diferenças étnicas e a dignidade dessas 

pessoas – índios e negros – que continuaram discriminadas na sociedade. Segundo 

Gomes (2014, p.462): 

 

A experiência de luta e organização dos trabalhadores no Brasil não está 
marcada tão somente pela formalização jurídica decretada pela Abolição. 
Com o fim da escravidão – como um sistema social amparado por leis –, o 
processo de lutas, e também as desigualdades, considerando os 
trabalhadores, suas etnias e relações de gênero, não desaparecem. A 
caracterização e a reprodução das desigualdades ganharam outras 
dimensões. O escravo vira negro. Como? Não mais havendo a distinção 
jurídica entre os trabalhadores, a marca étnica – e histórica – da 
população negra é reinventada como fato social. A sociedade brasileira, 
mais do que permanecer desigual em termos econômicos, sociais e 
fundamentalmente raciais a partir de 1888 (portanto, temos que considerar 
as experiências desde a colonização), reproduz e aumenta tais 
desigualdades, marcando homens e mulheres etnicamente.   
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Dessa forma, as transformações sociais que se deram com o modelo de 

produção capitalista tiveram grande impacto na vida das pessoas, principalmente, da 

classe trabalhadora que estava sempre reivindicando melhores condições de 

trabalho e dignidade, além de lutarem também por maior participação na vida 

pública e divisão mais justa e igualitária da riqueza do país. 

 

4. 1 A constituição cidadã de 1988 

A Constituição de 1988 foi um passo significativo em relação à garantia de 

direitos como: o exercício da cidadania, a liberdade de expressão, o direito de ir e 

vir, a participação na vida política, à universalização do direito ao voto entre outros. 

Todavia para que possa haver uma cidadania ativa e participativa para o 

povo, ou seja, a classe trabalhadora, é necessário algo fundamental: uma educação 

gratuita e de qualidade que desenvolva nos educandos as habilidades necessárias 

para o exercício consciente da cidadania, pois todos esses direitos não serão 

assegurados na prática sem que se exija sua efetivação e isso só acontecerá se 

houver uma busca constante por parte do povo. Como afirma Luca (2014, p. 488): 

 

A garantia de direitos nos testos legislativos, ainda que essencial, não basta 
para torná-los efetivos na prática. As desigualdades sociais deitam raízes 
profundas na ordem social brasileira e manifestam-se na exclusão de 
amplos setores, que seguem submetidos a formas variadas de violência e 
alijados da Previdência Social, do acesso à justiça, moradia, educação, 
saúde.  

  

A educação é fundamental para a formação humana e para o convívio social. 

É o principal instrumento que norteia os indivíduos para a construção da capacidade 

crítica e reconhecimento de sua realidade e direitos cívicos e políticos. No entanto, 

para a edificação dessas habilidades, é necessário que haja competências no 

processo educativo para a formação da cidadania.  

Somente a partir da eficácia em práticas educativas libertadoras que 

valorizem a insubmissão, a autonomia e, principalmente, a criticidade, será possível 

a formação de cidadãos ativos e reconhecedores de seus direitos e deveres. Mas 

afinal o que é ser cidadão? Pinsky (2014, p. 9) esclarece que: 

 

Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade 
perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis. É também participar no 
destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos 
civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, 
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aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva: o 
direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice 
tranquila. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. 
[...]  

  

Sob o mesmo ponto de vista é possível observar como se dá um caráter de 

cidadão em uma sociedade democrática de direito, é necessário que se valorize e 

garanta os princípios básicos da dignidade humana em todas as dimensões socias.  

Para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948 em seu artigo I 

página 9, “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 

espirito de fraternidade”.  

 Assim sendo, a isonomia no que diz respeito à dignidade da pessoa humana 

e direitos como educação, saúde, lazer, cidadania entre outros, deve ser garantida a 

todos sem qualquer tipo de distinção ou abusos. 

 

4. 2 Cidadania e educação popular no Brasil  

O exercício da cidadania é fundamental para todos os indivíduos que fazem 

parte de uma sociedade e a participação ativa das pessoas significa muito para a 

efetivação num sentido prático dos direitos assegurados por lei e que muitas vezes 

são omissos. 

Para que se construa tal cidadania, que implique em conscientização e busca 

por melhores condições sociais para todos em uma sociedade, é necessário que 

haja uma educação direcionada e bem instruída em suas práticas, algo que pouco 

se vê no contexto brasileiro quando se fala em ensino público.  

O poder público trata a questão da educação das camadas populares com 

descaso, o que tem influência negativa para a formação da cidadania de pessoas 

que vivem em comunidades carentes e às margens de seus direitos políticos, sociais 

e cívicos. 

Como resultado, se mantem ordem social desigual que consiste na opressão 

das camadas populares que dependem muito da escola e veem nela uma saída de 

sua realidade social oprimida, porém o Estado pouco preocupa-se com essa 

questão. De acordo com Naves (2014, p. 545): 

 

Em nosso país, a promoção da cidadania depende do poder do Estado de 
implementar políticas públicas, assegurando a todos os brasileiros o 
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exercício de seus direitos. Compreender o sentido da cidadania significa, 
assim, entender como se relaciona o indivíduo com o setor público [...] 
também no seio das nações, interesses dividem grupos econômicos e 
sociais, muitas vezes em relação ao próprio exercício da cidadania. 

  

O que se pode ver de fato no Brasil é uma educação pública segregada, 

precária e que pouco contribui para a formação de cidadãos nas camadas mais 

carentes da população, contribuindo apenas para a adequação do indivíduo a um 

sistema social excludente que não prioriza a emancipação e libertação do educando. 

Segundo a LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996/9394) 

em seu art. 2º: 

 

 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, 1996, p. 32). 

 

No que se refere à educação básica em seu art. 22: 

 

A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, 
assegurando-lhe a formação comum indispensável a todos para o exercício 
da cidadania e fornece-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores. (BRASIL, 1996, p. 41). 

 

No entanto, as escolas muitas vezes não conseguem ter eficácia em suas 

práticas educativas, além do que a educação atende a ideologias políticas que no 

Brasil não estão preocupadas em desenvolver o senso crítico nas populações que 

compõem a classe trabalhadora, pois, caso isso acontecesse, representaria uma 

mudança significativa na sociedade e no sistema político. 

O sistema educacional brasileiro não está preparado para atender a pessoas 

das camadas populares, pessoas estas que são resilientes, que suportam todos os 

tipos de abusos e descaso político e social, porém mantêm sempre a esperança de 

que sua realidade pode mudar e procuram possibilidades das mais diversas para se 

enquadrarem dentro de uma realidade que lhes proporcionem oportunidades de 

mudanças, todavia, a escola pública no Brasil não está procurando se adequar a 

realidade de seus alunos resilientes. Para Antunes (2003, p. 31): 

 

A escola pública brasileira não é e nem poderia ser uma organização 
resiliente. Nosso sistema educacional não foi desenhado para produzir 
equidade. Não temos uma escola para pobres que funcione, dando mais 
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para quem tem menos. [...] Herdeira de uma concepção de ensino elitista, 
até bem pouco tempo atrás recebia apenas alunos cujas condições de vida 
nada tinham a ver com a resiliência. Nesse contexto, o planejamento 
pedagógico, os objetivos específicos, os sistemas de aula, o currículo 
desenvolvido e a estrutura dos meios de avaliação – do aluno e da própria 
escola – mostram-se extremamente distantes de uma cultura resiliente. A 
inequívoca verdade é que a escola brasileira e, por extensão, o professor 
que a ocupa não foram preparados para lidar com a clientela que hoje 
busca essa escola. Daí a razão pela qual torna-se imprescindível construir-
se uma escola resiliente.   

 

A maneira como a escola age em relação aos discentes é de significativo 

despreparo, que por sua vez envolve todas as instâncias escolares como um todo e 

acentua-se, principalmente, em relação à falta de preparo dos professores, os quais 

não sabem lidar com as peculiaridades de um aluno resiliente, devido ao descaso 

com a formação dos discentes para a cidadania. 

Dessa forma, fica evidente a distorção em relação à boa qualidade da 

educação pública no contexto brasileiro, pois há várias falhas no desenvolvimento 

da aprendizagem dos alunos em relação à escola. 

 

4. 3 A contribuição pedagógica para educação e cidadania no Brasil 

Entre o período ditatorial no Brasil e o seu fim após 20 anos, vários 

intelectuais contribuíram de forma significativa para a educação e suas práticas, no 

sentido de promover nos educandos a construção da cidadania com procedimentos 

de ensino que valorizem a insubmissão a libertação e a emancipação do ser para 

que ele haja como instrumento de transformação social, reconhecendo o seu meio 

cultural e agindo sobre o mesmo de maneira consciente e ativa. 

Dentre os intelectuais destacam-se no Brasil, de acordo com Gadotti (2003), 

Paulo Régis Neves Freire (1921-1997), nascido em Recife, no Estado de 

Pernambuco. Ele foi professor de português de 1941 a 1947, quando se formou em 

Direito na Universidade de Recife, sem, no entanto, seguir carreira. 

Entre 1947 e 1956 foi assistente e depois diretor do Departamento de 

Educação e Cultura do SESI/PE, onde desenvolveu suas primeiras experiências 

com educação de trabalhadores e seu método que ganhou forma em 1961, com o 

Movimento de Cultura Popular do Recife. Para Ghiraldelli (2009, p. 107): 

 

[...] Freire era devedor de Anísio Teixeira e, por certa influência deste, um 
seguidor do ideário do escolanovismo, um leitor de John Dewey. Toda via, a 
maneira como Freire Trabalhou com essas ideias foi extremamente original, 
de modo que em nosso país se criou um pensamento pedagógico novo que, 
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uma vez com Freire no exílio, se espalhou como uma pedagogia para os 
movimentos populares do Terceiro Mundo. Depois, os trabalhos de Freire 
ganharam um status de filosofia da educação. Transformaram-se em um 
ideário pedagógico para os professores lidarem com diferenças de gênero, 
diferenças e divergências culturais, de etnias etc., [...] Assim, Freire, tanto 
quanto John Friedrich Herbart no século XIX e John Dewey no século XX, 
se tornou um nome universal, adotado e estudado em inúmeras 
universidades do Primeiro Mundo.  

 

Paulo Régis Neves Freire pensou a educação popular de maneira inovadora 

para o contexto Brasileiro de sua época, pois sua preocupação com a educação das 

camadas trabalhadoras e oprimidas centrava-se em promover nos educandos uma 

formação para cidadania com cidadãos críticos, ativos e conscientes. Segundo 

Freire (2011, p. 42-43): 

 

Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o 
significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que 
eles, os efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo 
a necessidade da libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, 
mas pela práxis de sua busca; pelo conhecimento e reconhecimento da 
necessidade de lutar por ela. 

 

Para Freire, a educação é um ato político e transformador, pois por meio da 

educação o homem pode intervir em seu meio cultural e transformá-lo de maneira 

crítica e consciente. Preocupado com o analfabetismo que assolava a população, 

ele estabeleceu como meta o alcance das classes populares para promover seu 

projeto educacional.  

Segundo esse estudioso, através de seus pensamentos pedagógicos 

educacionais, as pessoas excluídas de uma educação libertadora estavam fora da 

história, e sua meta seria, então, trabalhar para a educação das massas mais 

oprimidas, a fim de promover a libertação e a criticidade através da educação. 

Segundo Ghiraldelli (2009, p. 107): 

 

Tal concepção em filosofia da educação afirmava ter o homem vocação 
para “sujeito da história”, e não para “objeto”, mas no caso brasileiro esta 
vocação não se explicitaria, pois o povo teria sido vítima do “autoritarismo e 
do paternalismo” correspondente à sociedade herdeira de uma tradição 
colonial e escravista. Fazia-se necessário – segundo tal concepção – 
romper com isso, libertar o “homem do povo” de seu “tradicional mutismo”. A 
pedagogia deveria, então, forjar uma nova mentalidade, trabalhar para a 
“conscientização do homem brasileiro” frente aos problemas nacionais e 
engajá-lo na luta política. 
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Essa pedagogia libertadora seria assim uma possibilidade de mudança na 

realidade do povo brasileiro, que assolado pela ignorância mantinha-se passivo às 

condições de opressão social e política em vigência no Brasil, desde seus tempos 

de colônia, mantendo dessa forma uma marca histórica que deveria ser superada 

por meio da educação.  

Freire se pusera contra as práticas educativas ineficazes que classificava 

como “ensino bancário”, que tratava os educandos como sujeitos sem nenhum 

conhecimento e o aprendizado estava centrado na figura do professor, considerado 

por ele como um ser autoritário e incoerente em suas práticas educativas no 

processo de construção do conhecimento dos discentes. Para Freire (2011, p. 28): 

 

O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática 
docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua 
insubmissão. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os 
educandos a rigorosidade metódica com que devem se “aproximar” dos 
objetos cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem nada que ver 
com o discurso “bancário” meramente transferidor do perfil do objeto ou do 
conteúdo. É exatamente neste sentido que ensinar não se esgota no 
“tratamento” do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se 
alonga à produção das condições em que aprender criticamente é possível. 
E essas condições implicam ou exigem a presença de educadores e de 
educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, 
humildes e persistentes. 

 

Em suma, Freire contribuiu significativamente para os saberes que são de 

ampla importância e necessários para as práticas educativas e sua intencionalidade 

de emancipação dos educandos traduzindo-se na promoção como cidadão por meio 

de uma educação libertadora que proporcione ao aluno uma visão que transcenda a 

passividade e a insubmissão desenvolvendo assim um ser capaz de intervir em seu 

meio positivamente em relação a sua realidade. 

Isto posto, o próximo capítulo apresentará a análise das práticas educativas e 

suas contribuições para a formação da cidadania de discentes na Escola Municipal 

Delfina Borralho Boavista, à luz das ideias dos estudiosos ora ressaltados. 
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5 AS PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA A CIDADANIA NA ESCOLA MUNICIPAL 

DELFINA BORRALHO BOAVISTA  

 

O presente capítulo tem por objetivo relatar e analisar todas as fases da 

pesquisa de campo, realizada no 3° ano do Ensino Fundamental, turno manhã, da 

Escola Municipal Delfina Borralho Boavista, visando a sua contribuição através das 

práticas educativas para a formação da cidadania numa perspectiva de cidadania 

ativa. De acordo com Ferreira (2010, p. 164), “Um indivíduo é cidadão quando goza 

de seus direitos civis e políticos perante o Estado”. 

Nessa perspectiva, a cidadania é algo muito abrangente, porém para que se 

construa uma cidadania ativa, ou seja, cidadania pela qual o indivíduo lute por seus 

direitos, participe ativamente no cenário político e dos acontecimentos sociais, é 

preciso que se desenvolvam na escola, através das práticas educativas com os 

educandos, as habilidades necessárias. 

Para a formação da cidadania ativa, é necessário um direcionamento 

diferenciado pelo professor, pois ele deverá adotar uma metodologia que permita 

maior participação dos discentes nas atividades, valorizando, assim, a insubmissão, 

além de propor objetivos que tenham como metas o desenvolvimento da autonomia, 

curiosidade, criatividade e individualidade do educando. 

É a partir da eficácia com tais objetivos e metodologia que o indivíduo 

percebe-se como uma parte de um todo no seu meio cultural e social, podendo este 

ser capaz não só de reconhecer-se como cidadão, mas também de inferir e 

transformar sua realidade de forma significativa, criando e recriando sua cultura. 

Em suma, conforme esses pressupostos, é possível que a escola desenvolva 

uma formação cidadã, direcionada à participação consciente e ativa no âmbito 

social, promovendo indivíduos críticos e reflexivos a respeito de sua realidade, 

capazes de romper com a passividade que impede o progresso em seu meio 

sociocultural. 

 

5. 1 Caracterização dos sujeitos de pesquisa 

A pesquisa realizada neste trabalho contemplou membros de diferentes 

instâncias da escola. Com a finalidade de se manter a confidencialidade das 

pessoas que participaram da pesquisa, utilizou-se de pseudônimos, seguindo uma 

ordem lógica que definem as principais características que compõe as habilidades e 
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peculiaridades de um educando no processo de uma formação para a cidadania 

ativa. 

Para a gestora da escola adotou-se o pseudônimo de “Autonomia”, para a 

coordenadora pedagógica utilizou-se o pseudônimo de “Criatividade”, o professor da 

turma 13am foi identificado pelo pseudônimo “Reflexão”, a bibliotecária foi 

representada pelo pseudônimo “Liberdade”, o pseudônimo do educador físico foi 

“Desenvolvimento”. Desta forma, fica preservada a confidencialidade dos 

participantes da pesquisa. 

Foram entrevistadas ao todo nove pessoas, sendo tais pessoas: diretora, 

coordenadora pedagógica, professor da turma 13am, bibliotecária, educador físico, 

secretária da escola, merendeira, zeladora e vigia, para coletar dados com o 

propósito de conhecer sobre as práticas educativas nas diferentes instâncias da 

escola e a respeito dos projetos educativos na escola e principalmente sobre as 

práticas educativas do professor no contexto da sala de aula 13am. 

Para a coleta de dados na escola foram utilizados: observação participante, 

entrevista, questionário e consulta de documentos. Esses procedimentos foram 

fundamentais para a realização desta pesquisa e, consequentemente, para os 

resultados e a análise dos dados, os quais serão apresentados no próximo tópico.  

Todos os procedimentos realizados nesta pesquisa foram acompanhados 

passo a passo pela orientadora, a qual foram entregues: o projeto de pesquisa, 

relatórios, resenhas, propostas de sumário, questionários além das discussões feitas 

para se chegar às conclusões aqui presentes. 

   

5. 2 O contexto escolar e suas ações educativas para a cidadania  

A Escola Municipal Delfina Borralho Boavista localiza-se em uma comunidade 

carente na cidade de Teresina, Estado do Piauí, disponibilizando a educação de 

ensino fundamental anos iniciais no turno manhã, ensino fundamental dois no turno 

tarde e EJA no turno noite. Trata-se de uma instituição de ensino público, a qual tem 

como objetivo geral: 

 

Oferecer educação de qualidade que vise a formação integral dos 
educandos, a fim de torná-los capazes de transformar a sociedade em que 
estão inseridos. Desenvolvendo valores como liberdade, justiça, 
honestidade, respeito, solidariedade, fraternidade e comprometimento 
social, garantindo um ambiente democrático onde todos se sintam 
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envolvidos e responsáveis nos direcionamentos da instituição. (PROJETO 
POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA, 2014). 

 

É a partir de tal objetivo que a escola empenha-se em suas práticas para a 

formação de cidadão, abrangendo não só o contexto da sala de aula, mas todo o 

ambiente escolar em suas várias instâncias, primando sempre por práticas 

educacionais exemplares aos educandos. Segundo a gestora Autonomia:  

 

Todos os processos avaliativos das instancias da escola são feitos em 
reuniões bimestrais, inclusive a dos funcionários e, todas as observações 
feitas nesses intervalos durante o ano são postas em ata, com a finalidade 
de aprimoramento das ações dos funcionários em prol do benefício dos 
educandos e sua formação como cidadãos e, independentemente das 
observações, às atitudes dos colaboradores são em sua maioria positivas 
(informação verbal)

3
. 

 

A valorização do relacionamento entre as instâncias dentro da escola 

constituem-se assim como fundamental para o processo de gestão participativa na 

escola e de efetivação de práticas educativas eficazes. De acordo com Libâneo 

(2008, p. 123-124): 

 

A concepção democrático-participativa baseia-se na relação orgânica entre 
a direção e a participação dos membros da equipe. Acentua a importância 
da busca de objetivos comuns assumidos por todos. Defende uma forma 
coletiva de tomada de decisões sem, todavia, desobrigar as pessoas da 
responsabilidade individual. Ou seja, uma vez tomada as decisões 
coletivamente, cada membro da equipe deve assumir sua parte no trabalho 
[...]. 

 

Portanto, o contexto escolar torna-se assim, um ambiente de interligação 

entre as instâncias que o compõe, prezando pelo desenvolvimento do educando, por 

meio de uma organização e gestão democrática, nas quais as relações 

organizacionais colaboram reciprocamente e significativamente para o 

desenvolvimento educacional dos discentes.  

Os projetos e atividades pedagógicas desenvolvidos na escola contribuem 

grandiosamente para o envolvimento dos alunos com o universo escolar, resgatando 

e criando nos mesmos, valores individuais e sociais que visem colaborar 

                                                             
3  Entrevista concedida pela gestora Autonomia. Entrevista I. [set. 2015]. Entrevistador: Elisson 
Pereira Meneses. Teresina, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no apêndice A desta 
monografia. 
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positivamente na formação educacional e humana dos educandos. Conforme a 

pedagoga Criatividade:  

 

A partir do seu projeto pedagógico curricular a escola utiliza-se de 
estratégias como: reuniões de pais e mestres, eventos que envolvem a 
comunidade escolar como: festividades juninas, dia das mães, dia dos pais, 
feiras, projetos, formaturas etc. A escola também trabalha com diversas 
atividades como: projetos de leitura, projeto cidadania, feiras, gincanas, 
saraus de poesia, aulas passeio, lançamento de livros escritos pelos alunos, 
programa Mais Educação etc. Todos esses projetos e atividades citadas 
contribuem de forma grandiosa na formação da cidadania (informação 
verbal)

4
. 

 

A promoção do relacionamento entre a escola e a comunidade torna-se a 

partir dos objetivos do projeto político pedagógico e sua aplicabilidade uma realidade 

de significativa para a formação da cidadania dos educandos. Segundo Libâneo 

(2008, p. 153): 

 

A escola que conseguir elaborar e executar, num trabalho cooperativo, seu 
projeto pedagógico-curricular, dá mostras de maturidade de sua equipe, de 
bom nível de desenvolvimento profissional dos seus professores, de 
capacidade de liderança da direção e de desenvolvimento da comunidade 
escolar. [...] 

 

A efetividade e a eficácia na realização das atividades e projetos na escola 

decorrem da relação desses com a realidade sociocultural da comunidade. Sob o 

ponto de vista da pedagoga Criatividade (informação verbal)5, “as atividades que 

desenvolvemos na escola estão de acordo com as necessidades da comunidade 

escolar”. Para Libâneo (2008, p. 149-150): 

 

[...] A ação de planejar subordina-se à natureza da atividade realizada. No 
planejamento escolar, o que se planeja são as atividades de ensino e de 
aprendizagem, fortemente determinadas por uma intencionalidade 
educativa envolvendo objetivos, valores, atitudes, conteúdos, modos de agir 
dos educadores que atuam na escola. Em razão disso, o planejamento 
nunca é apenas individual, é uma prática de elaboração conjunta dos planos 
e sua discussão pública. 

 

                                                             
4
 Entrevista concedida pela pedagoga Criatividade. Entrevista II. [set. 2015]. Entrevistador: Elisson 

Pereira Meneses. Teresina, 2015.  A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no apêndice B desta 
monografia. 
5 Entrevista concedida pela pedagoga Criatividade. Entrevista II. [set. 2015]. Entrevistador: Elisson 
Pereira Meneses. Teresina, 2015.  A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no apêndice B desta 
monografia. 
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Nesse sentido, as práticas de atividades pedagógicas planejadas pela escola 

estão coerentemente interligadas e adequadas à comunidade e suas peculiaridades, 

proporcionando dessa forma bons resultados em seus objetivos e metas 

educacionais.  

A leitura é sem dúvida o principal meio pelo qual se pode levar o educando a 

conhecer os mais diferentes universos da literatura, permitindo assim que além do 

incentivo ao hábito e gosto de ler, os discentes desenvolvam outras habilidades 

relacionadas à personalidade como autonomia, individualidade, curiosidade, 

criatividade, reflexão, participação etc. 

 Partindo da relevância da leitura, a professora Liberdade, responsável pela 

administração da biblioteca, juntamente com toda a equipe de professores, 

desenvolve várias atividades e projetos de leitura que visam contribuir na formação 

de leitores no contexto escolar. Segundo a professora Liberdade: 

 

A leitura tem um papel fundamental para as crianças da comunidade, pois 
os educandos da comunidade pelo fato de morarem em um contexto 
cultural onde os valores não se direcionam a hábitos como, por exemplo: o 
da leitura, a escola tem uma responsabilidade maior, pois é nela que os 
alunos começam a se familiarizar com o mundo da literatura, promovendo 
uma nova visão do mundo de maneira diferente de sua realidade, onde a 
leitura não se constitui como uma atividade habitual, porém a partir do 
momento em que a escola intermedia o educando com o mundo da leitura 
isso então lhe proporciona maior compreensão, autonomia e participação 
em sua vida escolar e cotidiana (informação verbal)

6
. 

 

 É na escola então que para a maioria dos discentes se inicia a familiarização 

com o universo literário por meio de atividades que desenvolvam o hábito e o prazer 

de ler. Conforme Coelho (2000, p. 16): 

 

[...] a escola é, hoje, o espaço privilegiado, em que deverão ser lançadas as 
bases para a formação do indivíduo. E, nesse espaço, privilegiamos os 
estudos literários, pois, de maneira mais abrangente do que quais quer 
outros, eles estimulam o exercício da mente; a percepção do real em suas 
múltiplas significações; a consciência do eu em relação ao outro; a leitura 
do mundo em seus vários níveis e, principalmente, dinamizam o estudo e 
conhecimento da língua, da expressão verbal significativa e consciente [...] 
para plena realidade do ser. 
 

                                                             
6 Entrevista concedida pela bibliotecária Liberdade. Entrevista III. [set. 2015]. Entrevistador: Elisson 
Pereira Meneses. Teresina, 2015.  A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no apêndice C desta 
monografia. 
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Com base nas atividades literárias, como uma das formas de contribuição 

para a formação para a cidadania, a escola também põe em prática o “Projeto 

Luneta”, que dá um significativo suporte no incentivo à leitura. De acordo com a 

professora Liberdade, que é a organizadora do projeto: 

 

Esse projeto tem como objetivo desenvolver nos discentes o hábito de ler 
por prazer e, como a própria professora afirma, eu juntamente com meu 
irmão participamos desse projeto no ano de 2014, período em que 
estagiamos na escola e colaboramos de forma significativa para o bom 
andamento do mesmo. Tal projeto articula-se de formas variadas e uma 
delas consiste na visitação diária das turmas a biblioteca onde cada uma 
contempla a mesma semanalmente e no ato dessas visitas são 
desenvolvidas estratégias de leitura que visam incentivar os alunos a 
descobrir o mundo fantástico da leitura com a utilização de livros infantis 
(informação verbal)

7
. 

 

Dentre as atividades de leitura destacam-se: concurso de leitura; oficinas de 

leitura (dramatização, teatro de boneco, leitura no palco do leitor, caixa mágica, 

rodas de leitura e o correio literário), essas oficinas são desenvolvidas de acordo 

com os textos que estão sendo trabalhados em sala de aula, há também as rotinas 

de sala de aula onde é oferecido um kit de livro de literatura infantil para cada 

professor onde o mesmo é usado de formas diversificadas como, por exemplo: as 

acolhidas com a leitura dos livros em sala de aula. 

 São realizadas também atividades durante o intervalo com leitura de histórias 

e exposição de livros com o propósito de incentivar os alunos a conhecerem e se 

aprofundarem no mundo da leitura e, por fim, as atividades extraclasse, nas quais os 

alunos fazem um empréstimo de livro para levarem para casa e poder ler com a 

família visando também à aproximação dos pais na vida escolar, todo esse trabalho 

de leitura é realizado em uma ação conjunta da escola. Conforme a professora:  

 

Todas as atividades desenvolvidas no “Projeto Luneta” são realizadas de 
acordo com o contexto social da comunidade escolar para dessa forma 
alcançar de fato os discentes e promover uma real conscientização e 
compreensão do mundo (informação verbal)

8
.  

 

                                                             
7
 Entrevista concedida pela bibliotecária Liberdade. Entrevista III. [set. 2015]. Entrevistador: Elisson 

Pereira Meneses. Teresina, 2015.  A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no apêndice C desta 
monografia. 
8 Entrevista concedida pela bibliotecária Liberdade. Entrevista III. [set. 2015]. Entrevistador: Elisson 
Pereira Meneses. Teresina, 2015.  A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no apêndice C desta 
monografia. 
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 A mediação do conhecimento por intermédio da leitura e principalmente 

interligada com a realidade dos alunos é fundamental para uma construção do 

conhecimento de forma consistente. Segundo Coelho (2000, p. 50): 

 

[...] toda leitura que, consciente ou inconscientemente, se faça em sintonia 
com a essencialidade do texto lido, resultará na formação de determinada 
consciência de mundo no espírito do leitor; resultará na representação de 
determinada realidade ou valores que tomam corpo em sua mente. Daí se 
deduz o poder de fecundação e de propagação de ideias, padrões ou 
valores que é inerente ao fenômeno literário, e que através dos tempos tem 
servido à humanidade engajada no infindável processo de evolução que faz 
avançar sempre e sempre... 

 

Em relação à eficácia, de acordo com a aplicabilidade de todas essas 

modalidades de trabalho com a literatura, a professora Liberdade diz que: 

 

É significativamente visível em resultados como: os livros que foram 
produzidos até hoje com alunos da escola, entre outros resultados, que 
dizem respeito à mudança de atitudes e de interesse. A professora afirma 
também que, em termos quantitativos observa-se que nem todos chegam a 
um nível bastante significativo, no entanto, em termos qualitativos e na 
formação da pessoa para a cidadania os resultados são bastante relevantes 
e o resultado disso é o reconhecimento dos próprios alunos que já 
passaram pela escola e hoje estão em outros estágios de formação 
(informação verbal)9. 

  

As iniciativas bem como os projetos adotados com a finalidade de contribuir 

para formação educacional dos discentes na escola são sem dúvida muito 

importantes para a formação da personalidade crítica e cidadã. De acordo com 

Freire (2003, p. 28): 

 

[...] é da intimidade das consciências, movidas pela bondade dos corações, 
que o mundo se refaz. E, já que a educação modela as almas e recria os 
corações, ela é a alavanca das mudanças sociais. [...] é preciso que a 
educação dê carne e espírito ao modelo de ser humano virtuoso que, então, 
instaurará uma sociedade justa e bela. Nada poderá ser feito antes que uma 
geração inteira de gente boa e justa assuma a tarefa de criar a sociedade 
ideal. Enquanto essa geração não surge, algumas obras assistenciais e 
humanitárias são realizadas, com as quais se pode inclusive ajudar o 
projeto maior. 

 

Portanto, é evidente a forma como a leitura atua significativamente na 

formação dos alunos, levando-os a perceber o mundo a partir do universo literário de 

                                                             
9 Entrevista concedida pela bibliotecária Liberdade. Entrevista III. [set. 2015]. Entrevistador: Elisson 
Pereira Meneses. Teresina, 2015.  A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no apêndice C desta 
monografia. 
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forma consciente e relevante para a atuação dos mesmos em sua realidade 

sociocultural. 

No que diz respeito ao esporte, apresenta-se como um dos meios mais 

utilizados para a formação humana e cidadã dos educandos. A sua contribuição é 

muito importante para o desenvolvimento educacional no contexto escolar. 

Em virtude dessas atribuições ao esporte, o professor educador físico 

Desenvolvimento vê um grande desafio para as suas atividades no contexto escolar, 

pois para ele: 

 

Os alunos são carentes, e isso se dá tanto no aspecto financeiro como no 
de acompanhamento e incentivo por parte dos pais. O professor disse ainda 
que os discentes da escola são mal comportados e mal educados e que 
isso se deve à educação que vem de casa, uma vez que a maioria possui 
família desestruturada. Ele relatou também que se houvesse uma 
conscientização maior dos pais em relação à educação dos filhos ela 
melhoraria 60%, comentou que, já presenciou os alunos desrespeitando 
seus pais na frente de todos inclusive dele (informação verbal)

10
. 

 

O esporte pode contribuir dessa maneira com iniciativas de práticas 

educativas nas quais os pais valorizem as atitudes de seus filhos incentivando-os a 

dedicação pela educação e melhor acompanhamento de seus filhos. Antunes (2003, 

p. 40) afirma que: 

 

Todo estudante, independente de sua idade ou ambiente cultural, 
desenvolve sua segurança e sua individualidade à medida que três valores 
fundamentais são plenamente desenvolvidos: a necessidade de ser amado 
e de amar, a curiosidade que o leva a perseguir a verdade e as respostas 
às suas dúvidas e a necessidade de ser plenamente reconhecido como uma 
pessoa única, provida de mérito e qualidades. 

 

De acordo com tal realidade, o trabalho educativo necessita articular-se para 

poder de fato abranger as peculiaridades que envolvem a comunidade escolar, 

visando a superação das problemáticas existentes na comunidade escolar. Segundo 

o professor Desenvolvimento: 

 

As práticas educativas por meio do esporte podem contribuir 
expressivamente na parte da: disciplina, do respeito pelo adversário, 

                                                             
10  Entrevista concedida pelo educador físico Desenvolvimento. Entrevista IV. [out. 2015]. 

Entrevistador: Elisson Pereira Meneses. Teresina, 2015.  A entrevista na íntegra encontra-se 

transcrita no apêndice D desta monografia. 
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responsabilidade, trabalho coletivo, e que, além disso, o esporte é inclusão 
social, ajudando de maneira significativa na formação humana (informação 
verbal)

11
. 

 

Desse modo, são visíveis as contribuições positivas das várias atividades e 

suas práticas educativas realizadas em conjunto por diferentes colaboradores e 

esferas dentro do contexto escolar, visando uma formação cidadã para a atuação 

dos indivíduos na sociedade como pessoas críticas e conscientes. 

 

5. 3 As práticas educativas e suas contribuições para a formação da cidadania 

com alunos da turma 13AM  

A educação é um forte instrumento de mudança e transformação na vida dos 

indivíduos, é por meio do exercício de práticas educativas na escola que os 

educandos desenvolvem as habilidades necessárias para o seu convívio em 

sociedade como cidadãos e, dessa forma, também, lutem por seus direitos 

exercendo assim uma cidadania significativa. De acordo com Saviani (2012, p. 78-

79): 

 

[...] A prática pedagógica contribui de modo específico, isto é propriamente 
pedagógico, para a democratização da sociedade na medida em que se 
compreende como se coloca a questão da democracia relativamente à 
natureza própria do trabalho pedagógico. [...] 

 

Partindo do princípio de uma educação para o estabelecimento de uma 

sociedade democrática, composta por cidadãos críticos e ativos em sua sociedade, 

o docente deve ter plena consciência de seu papel como mediador do saber para os 

discentes. 

O professor neste contexto tem o papel de mediador das situações de 

aprendizagem e, consequentemente, da construção do conhecimento por parte dos 

educandos que, paulatinamente, através do incentivo e estimulação do professor, 

vão desenvolvendo sua autonomia, que é fundamental para as suas escolhas em 

seu meio social e cultural. Para o professor Reflexão: 

 

Ser cidadão implica em a pessoa desfrutar de seus direitos básicos, para a 
vida, tendo garantido o direito a saúde, educação, moradia dentre outros, 

                                                             
11  Entrevista concedida pelo educador físico Desenvolvimento. Entrevista IV. [out. 2015]. 
Entrevistador: Elisson Pereira Meneses. Teresina, 2015.  A entrevista na íntegra encontra-se 
transcrita no apêndice D desta monografia. 
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embora isso não seja pleno em nosso país, já que tudo isso não é garantido 
como deveria (informação verbal)

12
. 

 
 

Segundo Pinsky (2014, p. 9): “[...] Exercer a cidadania plena é ter direitos 

civis, políticos e sociais [...]”. Nesse sentido, o cidadão deve contemplar de maneira 

ampla todos os seus direitos no âmbito civil, social e político, estabelecendo entre 

outros o direito à liberdade, ao salário mínimo, ao voto etc.  

Apesar de todos esses direitos estarem garantidos na Constituição Federal de 

1988 em seus artigos 5°,6° e 7°, é preciso que os cidadãos lutem pela efetivação 

dos mesmos, e isso só se dá por meio de uma educação voltada para uma 

cidadania ativa, porém num contexto de marginalização, as práticas educativas para 

a cidadania se tornam um grande desafio. O professor Reflexão ainda relatou que: 

 

Há falta de acompanhamento dos pais nas atividades educativas, às vezes 
a violência está presente na sala, sendo isso reflexo das vivencias na 
comunidade. Neste caso, a iniciativa é procurar o diálogo entre os pais dos 
alunos (informação verbal)13. 

  

Neste caso, são imprescindíveis iniciativas que venham contribuir para a 

superação dessas problemáticas e nesse contexto o professor assume um papel 

fundamental para essa superação. Segundo Perrenoud (2000, p. 67-68): 

 

[...] Cada professor espera alunos que se envolvam no trabalho, manifestem 
o desejo de saber e a vontade de aprender. A motivação ainda é tida, com 
demasia frequência, como uma preliminar, cuja força não depende do 
professor. [...] De onde ela viria então? Do patrimônio genético, da 
personalidade, da cultura do meio ou da família de origem, das influências 
do ambiente familiar, do bom ou do mau exemplo dos colegas? As “teorias 
subjetivas” da vontade de trabalhar e de aprender são, sem dúvida, tão 
diversas quanto as representações espontâneas da inteligência e de sua 
gênese. Toda via, apesar das diferenças, encontra-se um sentimento 
comum de impotência e de irresponsabilidade. [...] Sem dúvida, subsiste um 
amplo leque de atitudes entre professores: alguns não perdem um segundo 
sequer para desenvolver a motivação dos alunos e acham que “não são 
pagos para isso”; limitam-se a exigi-la e a lembrar as consequências 
catastróficas da indolência e da reprovação. Outros consagram uma parcela 
não negligenciável de tempo a encorajar, a reforçar uma certa curiosidade. 

 

                                                             
12 Entrevista concedida pelo professor Reflexão docente da turma do 3° ano. Entrevista V. [set. 

2015]. Entrevistador: Elisson Pereira Meneses. Teresina, 2015.  A entrevista na íntegra encontra-se 
transcrita no apêndice E desta monografia. 

 
13 Entrevista concedida pelo professor Reflexão docente da turma do 3° ano. Entrevista V. [set. 
2015]. Entrevistador: Elisson Pereira Meneses. Teresina, 2015.  A entrevista na íntegra encontra-se 
transcrita no apêndice E desta monografia. 



42 

 

No que diz respeito às práticas educativas, faz-se necessário que o professor 

trabalhe atividades que desenvolvam nos alunos habilidades direcionadas a 

autonomia, curiosidade, participação, criatividade etc.  

De acordo com o professor (informação verbal) 14 : “as atividades 

desenvolvidas permitem a interação entre os alunos e o professor, onde é dada a 

oportunidade para que o aluno expresse o seu conhecimento e aprenda juntamente 

com o professor”. Para Freire (2011, p. 39): 

 

[...] O saber que a prática docente espontânea ou quase espontânea, 
“desarmada”, indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um saber de 
experiência feito, a que falta rigorosidade metódica que caracteriza a 
curiosidade epistemológica do sujeito. Este não é o saber que a 
rigorosidade do pensar certo procura. Por isso, é fundamental que, na 
prática da formação docente, o aprendiz de educador assuma que o 
indispensável pensar certo não é presente dos deuses nem se acha nos 
guias de professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro 
do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o ingênuo tem que 
ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor 
formador. [...] 

 

O saber necessário à formação do educando deve ser, assim, construído, a 

partir da interação entre o docente e o discente. Segundo Freire (2011, p. 25): “[...] 

quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao 

ser formado [...]”. 

Para o professor Reflexão (informação verbal)15: “existe o diálogo docente e 

discente e ainda atividades lúdicas e atividades de alfabetização, nas quais são 

trabalhadas as questões do cidadão”. 

Assim, as práticas educativas na escola se constituem como fundamentais no 

processo de formação de cidadãos, para que os mesmos possam atuar ativamente 

na sociedade, exercendo e lutando por seus direitos. 

 

5. 4 A análise das práticas educativas numa perspectiva de cidadania ativa 

com os alunos da turma 13AM 

                                                             
14

 Entrevista concedida pelo professor Reflexão docente da turma do 3° ano. Entrevista V. [set. 
2015]. Entrevistador: Elisson Pereira Meneses. Teresina, 2015.  A entrevista na íntegra encontra-se 
transcrita no apêndice E desta monografia. 
15 Entrevista concedida pelo professor Reflexão docente da turma do 3° ano. Entrevista V. 

[set. 2015]. Entrevistador: Elisson Pereira Meneses. Teresina, 2015.  A entrevista na íntegra 
encontra-se transcrita no apêndice E desta monografia.  
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As práticas educativas desenvolvidas pelo professor reflexão são 

significativas, pois estão direcionadas para o desenvolvimento de habilidades 

importantes no desenvolvimento dos alunos tais como: autonomia, curiosidade, 

criatividade, individualidade, proporcionando assim a efetivação no desenvolvimento 

de um educando participativo não só em sala de aula, mas também no meio 

sociocultural em que vive. Para Freire (2000, p. 111): 

 

[...] uma coisa é a ação educativa de um educador desesperançado e outra 
é a prática educativa de um educador que se funda na interdisciplinaridade. 
[...] A natureza esperançada da educação, por outro lado, se funda em 
determinadas qualidades que, constituídas no processo da formação da 
existência humana, algo maior que a experiência vital, a conotam.  

 

Sob o mesmo ponto de vista, as atividades em sala de aula estão interligadas 

com outras práticas educativas, desenvolvidas no âmbito da biblioteca escolar, entre 

outras atividades extraclasse, para que assim seja atingida a eficácia nas ações 

educativas no contexto da sala de aula, sem desconsiderar a escola como um todo 

no processo educativo. O professor Reflexão relata que:  

 

Em suas práticas a importância da relação professor e aluno, na qual o 
mesmo discute à questão da insubmissão do discente, da participação ativa 
do educando na discussão das atividades, sob um ponto de vista de uma 
construção da individualidade e opinião própria do aluno (informação 
verbal)

16
. 

 

 O desenvolvimento da autonomia o incentivo a participação são pontos 

fundamentais para o desenvolvimento de um cidadão ativo e participativo em seu 

meio social. De acordo com Antunes (2003, p. 41): 

 

[...] toda educação necessita fortalecer e incentivar a autodescoberta, o 
autoconhecimento, a automotivação do aluno, ressaltando sua autoestima e 
potencializando sua imaginação, suas diferentes inteligências e linguagens 
e a simplicidade de sua produção individual e coletiva. 

 

Diante do exposto, é perceptível a atenção e direcionamento das práticas 

educativas em relação à formação dos alunos como cidadãos ativos e participativos 

na sociedade, devido ao fato da peculiaridade e diferentes habilidades citadas. 

                                                             
16 Entrevista concedida pelo professor Reflexão docente da turma do 3° ano. Entrevista V. [set. 
2015]. Entrevistador: Elisson Pereira Meneses. Teresina, 2015.  A entrevista na íntegra encontra-se 
transcrita no apêndice E desta monografia. 
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O professor destaca também a questão do diálogo como meio de construção 

coletiva do conhecimento, favorecendo o trabalho e discussão coletiva. Freire (2011, 

p. 25) defende que:  

 

[...] Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 

Quem ensina ensina alguma coisa a alguém. É por isso que, do ponto de 

vista gramatical, o verbo ensinar é um verbo transitivo relativo. Verbo que 

pede um objeto direto 
__ 

alguma coisa 
__

 e um objeto indireto 
__ 

alguém. 

 

Portanto, podemos ressaltar que as práticas educativas com os alunos da turma 

13AM na Escola Municipal Delfina Borralho Boavista contribuem para a formação de 

cidadãos ativos na sociedade, visto que suas práticas contemplam as exigências da 

sociedade atual, por meio do desenvolvimento da autonomia, curiosidade, 

criatividade, participação, insubmissão, individualidade, entre outras habilidades que 

contemplam um cidadão ativo, este concebido como ser capaz de atuar em busca 

de seus direitos como cidadão.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cidadania foi ao longo da história construída através de lutas que tinham 

como objetivo a igualdade entre as pessoas, de forma que tal igualdade abrangesse 

a todos de maneira ampla, e, não, somente, a uma determinada classe de pessoas, 

pois todos devem ser igualmente tratados em relação aos direitos como cidadãos.  

De acordo com a Constituição Federal do Brasil de 1988 no seu art.5° p. 13: 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]” (Brasil, 1988, p.13). 

Apesar de todo o legado histórico deixado por grandes pensadores e 

acontecimentos revolucionários, são visíveis as desigualdades e descasos contra os 

cidadãos que devem sempre lutar por seus direitos, pois a cidadania inicia-se a partir 

do momento em que a mesma é conquistada por forças coletivas. 

A educação tornasse, então, um meio irrefutável para proporcionar aos 

indivíduos uma formação cidadã e, dessa maneira, a escola torna-se um ambiente 

de emancipação, através do desenvolvimento do senso crítico nos educandos para 

que esses tornem-se cidadãos ativos em seu meio sociocultural. 

Dessa forma, então, é preciso que sejam acionados e incentivados diversos 

meios como: políticas sociais, ONG’s, projetos comunitários, entre outros, juntos à 

escola, que tenham como objetivo a garantia da plena cidadania entre as pessoas, 

independentemente de qualquer posição hierárquica na sociedade. 

Nesse sentido, a educação é um instrumento inquestionável para o processo 

de conscientização, pelo qual se chegará a uma consciência crítica, promovendo, 

assim, que os indivíduos se reconheçam como construtores e transformadores de 

sua história na sociedade a qual fazem parte. 

É por meio da contribuição educativa de grandes pensadores, tais como: John 

Dewey (1859-1952), Célestin Freinet (1896-1966) e Paulo Freire (1921-1997), que 

se tem uma real compreensão de como deve se dar o processo educativo para uma 

formação cidadã. 

À guisa de conclusão, podemos afirmar que a educação pode, a partir dos 

pressupostos apresentados neste trabalho, contribuir para o desenvolvimento 

educacional dos discentes, como cidadãos ativos e participativos na sociedade 

atual. 
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Foto 7: Sala dos professores da Escola Municipal Delfina Borralho Boavista 

Fonte: Meneses (2015).  Pesquisa de campo. 

 

                                 Foto 8: Sala dos professores da Esco 

                                 la Municipal Delfina Borralho Boavista 
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Apêndice A: Entrevista I realizada com a diretora 
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Fonte: Meneses (2015). Pesquisa de campo. 
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Apêndice B: Entrevista II realizada com a pedagoga 
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Fonte: Meneses (2015). Pesquisa de campo. 
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Apêndice C: Entrevista III realizada com a bibliotecária 
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Fonte: Meneses (2015). Pesquisa de campo. 
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Apêndice D: Entrevista IV realizada com o professor de educação física 
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Fonte: Meneses (2015). Pesquisa de campo. 
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Apêndice E: Entrevista V realizada com o professor da turma 13AM 
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ANEXOS 

Anexo A: Objetivos: geral e específicos da Escola Municipal Delfina Borralho 

Boavista 

Fonte: (PPP, 2014). Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Delfina Borralho Boavista/  

Pesquisa de Campo. 
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Anexo B: Termo de consentimento da diretora da Escola Municipal Delfina 

Borralho Boavista  

Fonte: FAMEP (Faculdade do Médio Parnaíba) 




