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Este trabalho apresenta uma visão geral da escola como instituição social e suas funções dentro da

sociedade, mostrando a importância da cultura no processo de socialização da formação humana. A escola é

uma instituição que tem potencialidade de contribuir para a formação social do homem, sendo constituída por

diversos indivíduos com valores culturais e sociais que contribuem para a formação do cidadão. Nesse

contexto, a escola é um espaço de transformação social, na qual as relações interpessoais são estabelecidas em

espaço coletivo, levando em consideração, também, os aspectos individuais. Ela é vista como um espaço de

criação, inovação, envolvimento de cultura que historicamente são produzidas pelo homem.

Os estudos apontam que a escola é uma instituição

fundamental para a formação do indivíduo, da mesma forma, é

vista para a evolução da sociedade e da própria humanidade. O

âmbito escolar é o espaço em que a criança tem contato com

uma sociedade organizada. O grande desafio da escola, na

formação do indivíduo, é transformar o aluno através de

práticas educativas, proporcionar autonomia para a vida em

sociedade, oferecendo condições para expressar suas ideias e

concepções.

A pesquisa é de natureza bibliográfica. Com

diversos artigos selecionados nos sites da CAPES e do

CNPq. Os artigos foram categorizados por títulos, lidos

e analisados através de fichamentos.

Em suma, o papel social da escola deve contribuir para a 

transformação da sociedade e, portanto, deve se opor à exclusão 

dos alunos. Sendo, assim, uma sociedade igualitária, aquela em 

que todos têm direito a educação. 
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Identificar o papel social da escola na formação

do aluno e verificar sua atuação na transformação

do indivíduo em sociedade.
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