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Resumo 

Nos últimos anos tem vindo a crescer a importância dada à formação 
pessoal, social e cívica dos jovens. No contexto das sociedades 

contemporâneas o papel da escola e dos professores, como motor de 

mudança e de inovação, é fundamental para o desenvolvimento de 

estratégias que visem a melhoria, a qualidade e a mudança da educação de 
todos os alunos de forma a promover uma formação que responda ao 

pluralismo e às novas exigências da sociedade contemporânea.  

Surge deste modo a cidadania em contexto escolar, que de uma maneira 
geral, deverá ser um assunto de responsabilidade partilhada entre a escola-

família-sociedade, mas caberá à escola ter um papel ativo na sua construção 

contribuindo para a configuração de um espaço aberto e polivalente, onde 

se possa preparar os jovens para o pleno exercício da cidadania, ou seja, na 
sua essência a escola do século XXI deverá promover espaços de cidadania.  

O êxito ou o fracasso de uma matéria depende, entre outros fatores, do 

corpo docente e do seu posicionamento face aos assuntos, assim os 
professores como principais atores educativos devem sentir-se preparados 

para levar a bom porto esta difícil mas aliciante tarefa que é educar para a 

cidadania pela cidadania.  

Nesta comunicação é nossa intenção apresentar os indicadores que revelam 

as representações de oito professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico sobre 

cidadania, e práticas de educação para a cidadania.  
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Os dados recolhidos através de uma entrevista deixam transparecer 

diferentes pontos de vista sobre o conceito, não existindo uma só definição, 

simples e definitiva. Dos discursos sobressai a ideia que o conceito vai-se 
(re)construindo através das mudanças ocorridas e das necessidades da 

própria sociedade. Os entrevistados afirmam ainda promover a cidadania 

em contexto escolar, através de estratégias que convidam à participação e 
privilegiando uma abordagem transdisciplinar.  
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