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RESUMO

A Educação com formação do cidadão que vamos evidenciar aqui é
aquela que acontece no âmbito formal, dentro da instituição escolar.
Sendo a escola uma importante instituição que auxilia no
desenvolvimento, cultural, social, aprimorando conhecimentos e
competências de cada indivíduo. Além disso, a escola sempre
desempenhou um papel fundamental na formação do conhecimento, e
vários valores e comportamentos modificando assim o indivíduo. Por meio
da educação escolar, cada sujeito estabelece relações e compreende a
forma de organização da sociedade na qual está inserido. O presente
trabalho tem por objetivo provocar esclarecimento sobre a formação do
indivíduo na sua formação, para uma tomada de consciência de sobre sua
formação com cidadão, sabendo dos seus problemas e das condições que
os geram e buscando se aperfeiçoar na sua formação humano. O estudo
veio tratar sobre a formação do cidadão como referência e resultado do
contexto escolar, como metodologia foi buscado conhecimento sobre o
assunto na área a partir de materiais publicadas em livros, artigos,
dissertações e teses, para evidenciar como a formação escolar transforma
o ser humano na vivencia em sociedade. Os resultados apontam que o
conceito de ensinar e aprender não se restringe a uma simples
transmissão de conhecimento e informações de conhecimento, vai muito
além pois transforma o homem. Essa dimensão abarca todo o processo na
relação do conhecimento para que na escola sejam viabilizadas situações
efetivas de aprendizagem para o aluno, e com isso mostre que a
transformação cidadã sempre será um legado nesse processo de ensino
independentemente da metodologia de ensino ou dos recursos didáticos
utilizados, essa é sem dúvida uma função social do educador. Ao analisar
cada indivíduo, percebe-se que a experiência educacional é aguçada a
partir da vivência prática em sociedade. Mais do que só educação escolar
sobre conteúdos didáticos, a educação e o ensino devem permitir em sua
materialização a autonomia de cada pessoa humanizando o sujeito, por
meio do diálogo crítico e da reflexão que promove e transforme cada um.
A educação deve ter por objetivos a liberdade, formando cidadãos plenos,
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esclarecidos e preparados para a vida em sociedade. 
PALAVRAS-CHAVE: Cidadão, Educação, Formação.
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