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QUEM SOMOS

Somos o Grupo de Pesquisa Contexto Escolar, Processos 
Identitários da Formação de Professores e Alunos da 
Educação Básica (CEPId), coordenado pela Profa. Dra. 
Vera Maria Nigro de Souza Placco, dos Programas de 
Pós-Graduação em Educação: Psicologia da Educação e 
Formação de Formadores, da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP) e pela Profa. Dra. Vera Lúcia Trevisan 
de Souza, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, da 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCamp).

O CEPId, desde a sua criação, investiga contextos educativos, 
na perspectiva das Finalidades Educativas Escolares, da 
Formação de Professores e Gestores, das Condições de 
Trabalho Docente, das Vulnerabilidades e das Tecnologias, 
as quais têm oferecido os aportes teórico-metodológicos às 
investigações do grupo, na interface com as políticas públicas 
que orientam esses temas.  

Este livreto está apoiado nos estudos e achados da pesquisa 
“Desafios da escola na atualidade: Qual a escola para o 
século XXI? Uma pesquisa com diversos atores no estado de 
São Paulo”, em desenvolvimento desde 2015, com o apoio 
da PUC-SP, do CNPq e da EFAPE, a quem agradecemos a 
parceria.

Esta pesquisa foi financiada pelo CNPq.
Distribuição gratuita.



Para que serve a escola?

Muitas vezes nos deparamos 
com questões como essa, que nos 
afetam e nos direcionam a uma reflexão 
a respeito da nossa prática enquanto educadores. O 
entendimento daquilo que acreditamos ser a finalidade 
da escola pode nortear nosso trabalho, nos orientando, 
nos encaminhando, fornecendo respostas e estimulando 
a criação de novos questionamentos. 

Como podemos começar essa conversa? 

Entendemos que as Finalidades Educativas 
Escolares (FEE) estão presentes em todas as instâncias 
e etapas do processo educativo, influenciando as 
políticas públicas, a organização dos currículos, a 
prática e a formação docente, a elaboração dos projetos 
pedagógicos e a qualidade do trabalho desenvolvido 
pelas escolas com os(as) alunos(as) e a comunidade 
escolar.

Pretendemos, com este livreto, estimulá-los 
a ampliar a reflexão sobre as finalidades da escola, 
compartilhando com vocês as principais descobertas 

Todo pai e Todo professor 
devem fazer a pergunTa: 

‘para que servem as escolas?’ 
(Young, 2007, p. 1288).

e ideias que foram 
construídas a partir de 
nossa pesquisa. Nossa 
intenção é estimular 
você, leitor(a), a levar 
esse debate tão essencial 
para dentro da escola.1

1 YOUNG, Michael F.D. Para que servem as escolas? Revista Educação e Sociedade, Campinas, v. 
28, n. 101, p. 1287-1302, set.-dez. 2007.
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Acreditamos que conhecer e refletir a respeito das 
FEE é um possível primeiro movimento para avançarmos 
em direção das transformações que desejamos para 
a escola da atualidade, ainda mais diante de tantos 
desafios trazidos pela pandemia COVID-19.

Para continuarmos essa conversa, vamos 
pensar  sobre uma outra pergunta:

O que são Finalidades Educativas Escolares (FEE)?

Se, para tudo o que fazemos na vida é necessário 
nos perguntarmos: “Para que agimos?”, então, por que 
não nos indagaríamos sobre o nosso trabalho na escola?  

Nesse momento, as FEE surgem como respostas 
para nortear nossas escolhas e atitudes. Para isso, 
devemos ter clareza sobre estas - o que não é tarefa 
fácil, pois exige pesquisa, reflexão e debate. Um fato 
que evidencia a complexidade desse pensamento é a 
existência de desacordos, mesmo entre os diferentes

             atores do campo educacional. 
As FEE atribuem valor e sentido 

ao nosso trabalho na escola e indicam a 
direção a ser seguida para atingirmos 
nossos objetivos, levando-se em 
consideração as premissas sociais, 
filosóficas, axiológicas e ideológicas 
que regem nossa existência2.

Buscamos representar, na seguinte 
figura, a posição central ocupada pelas FEE 
em todas as demais decisões de políticas

2 Concepções baseada em:.LENOIR, Y.; 
ADIGÜZEL, O.; LIBÂNEO, J.C.; TUPIN, 
F. (orgs.). Les finalités éducatives 
scolaires: une étude critique des 
approches théoriques, philosophiques et 

idéologiques. Saint-Lambert (Québec): Éditions 
Cursus Universitaire, 2016.
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nacionais e internacionais, em todos os processos
internos da escola, passando, principalmente, pela 
formação (inicial e continuada) dos professores e pela 

formação dos alunos e alunas.
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As FEE estão mais próximas de nós do que 
pensamos! Elas estão ancoradas no contexto social. De 
um lado, temos as dimensões do sistema educacional e 
seus indicadores políticos, econômicos, sociais, culturais, 
linguísticos, religiosos e, do outro lado, as dimensões 
contextuais locais, com as características próprias das 
diferentes comunidades escolares no Brasil.

O que descobrimos sobre FEE nas conversas com 
os educadores e educadoras?

De maneira geral, os educadores 
participantes da pesquisa, reconhecem a escola 
como um espaço para desenvolvimento de 
múltiplos saberes e de múltiplas habilidades.



Como contribuição efetiva da nossa pesquisa, a 
partir das respostas que os participantes nos deram para 
nossa questão central, foi possível traçar uma primeira 
proposta das FEE no Brasil. Entendemos que esse 
passo possibilita o início dessa discussão a respeito da 
escola. Isso se faz muito necessário nos tempos atuais, 
não é mesmo? 

Deixamos claro que a proposta não é de ‘fechar’ as 
possibilidades na definição de uma finalidade única para 
a escola da atualidade, mas sim de dar luz à discussão 
a respeito das FEE nas escolas e entre esses diferentes 
atores do campo educacional.

De qual pluralidade falamos?

Com o foco na formação integral da pessoa 
e no conhecimento historicamente construído, 
será possível envolver alunos e alunas e possibilitar a 
construção de sentimento de pertença, favorecendo  
sua consciência quanto ao papel social que possuem 
e à importância do coletivo. Essas são nossas FEE 
essenciais: formação integral da pessoa e formação para 
o conhecimento historicamente acumulado e construído.

Foi necessário debatermos sobre outras finalidades 
entendidas como derivadas que se entrelaçam com as 
FEE essenciais.

O ambiente escolar é um espaço valioso e promissor 
para a formação do(a) cidadão(a). Nele é possível serem 

as descoberTas da nossa pesquisa nos esTimulam a 
pensar sobre a escola volTada para a jusTiça social, 

que Tenha como ponTo de parTida o desenvolvimenTo das 
poTencialidades humanas, a parTir de um enTendimenTo da 

pluralidade das fee.
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estimuladas aprendizagens importantes em relação 
ao respeito ao(a) aluno(a), à criatividade, à crítica, à 
autonomia, à participação, ao diálogo e à construção de 
valores humanos, oferecendo-se instrumentos para que 
o(a) aluno(a) se reconheça como sujeito de direitos e de 
deveres na sociedade em que vive, para uma atuação 
transformadora da sua própria vida e da sociedade. 

Trabalhar com o acolhimento implica garantir 
conhecimentos sólidos e o desenvolvimento da 
capacidade crítica e transformadora do(a) estudante. 
Enxergamos o(a) aluno(a) como um(a) cidadão(a) 
que se posiciona na sociedade com conhecimentos 
fundamentados. 

o que enTendemos por formação inTegral?
a formação focada na pessoa, que abrange as 

dimensões do desenvolvimenTo pessoal, emocional, 
críTico, cogniTivo e físico.

o que enTendemos por conhecimenTo 
hisToricamenTe acumulado e consTruído?

experiências com aprendizagens 
significaTivas, fundamenTadas no 

conhecimenTo cienTífico hisToricamenTe 
acumulado e consTruído, que leve 

em consideração a diversidade, que é 
consTiTuinTe da igualdade do ser humano.
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Devemos considerar, ainda, que a socialização faz 
parte de um processo de construção do sentimento de 
pertencimento ao grupo, de fazer com que cada pessoa 
perceba seu papel no grupo e possa se envolver na 
construção do conhecimento. Esse é o acolhimento 
esperado para a escola da atualidade e não o acolhimento 
que transborda as funções da escola e que a afasta de 
suas finalidades essenciais.

Defendemos que o currículo não pode, portanto, 
oferecer a transmissão de um mínimo de conteúdos, 
habilidades e competências apenas para a inserção no 
mercado de trabalho. 

Compreendemos a finalidade educativa da 
formação para o trabalho como necessária para atender 
à necessidade real do trabalho, enquanto um valor 
humano e um direito humano. Assim, consideramos a 
distinção entre formar para o mercado de trabalho e formar 
para o trabalho. Sendo que o primeiro é a formação para 
que as pessoas possam se encaixar e se adaptar ao 
mercado de trabalho, enquanto o segundo implica em 
realização de escolhas conscientes, de envolvimento 
social e de postura coletiva e colaborativa.

Sem as ferramentas necessárias, sem um 
conhecimento científico historicamente 
acumulado e construído, que de fato garanta 
o direito a aprender e ao desenvolvimento 
pleno de todos os alunos, todas as FEE 
propostas não serão efetivamente cumpridas 
na realidade da escola.

E agora? O que fazemos? 

Consideramos muito importante os 
constantes questionamentos 
sobre para que serve a escola 
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e, consequentemente, como podemos (e devemos) 
agir nas diferentes esferas sociais e institucionais para 
garantirmos uma escola justa para todos.

É necessário lutar pela materialização de 
condições concretas para que todos efetivamente 
possam aprender em igualdade, enquanto sujeitos de 
direitos, conscientes de sua corresponsabilidade na 
transformação social. 

finalidades educaTivas 
escolares essenciais:

• formação inTegral da pessoa

• formação para o conhecimenTo 
cienTífico acumulado e 
consTruído na escola

finalidades educaTivas  
escolares derivadas:

• acolhimenTo
• formação cidadã e para a vida 

em sociedade
• formação para o Trabalho
• Transformação social
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A escola tem sofrido com atribuições que 
transbordam suas funções e que, portanto, precisam ser 
repensadas e atribuídas a outros órgãos. Se existe um 
primeiro passo a ser dado para resolver essa questão, 
é ter clareza das FEE, que, por sua vez, precisam ser 
trabalhadas de modo crítico e reflexivo nas formações 
iniciais e continuadas dos profissionais da educação para 
que se apropriem das mesmas e realizem intervenções 
coerentes com as finalidades a serem atingidas, 
assumindo que a aprendizagem de conhecimentos 
historicamente construídos é uma FEE essencial assim 
como a formação integral da pessoa.
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QUER SABER MAIS?

Finalidades educativas escolares em 
disputa, currículo e didáticas – José 
carlos libâneo.

colóquio do Grupo Geics com 
a participação da proFa. dra. vera 
placco & proF. dr. José c. libâneo: 
Finalidades educativas escolares 
& Finalidades Formativas de 
proFessores.

Finalidades educativas escolares 
e escola socialmente Justa: a 
abordaGem pedaGóGica da diversidade 
social e cultural – José carlos 
libâneo e eliane silva.

YounG, michael F.d. para que 
servem as escolas? revista educação 
e sociedade, campinas, v. 28, n. 101, 
p. 1287-1302, set.-dez. 2007.

Para conhecer mais sobre nossas pesquisas, 
esclarecimentos ou sugestões, acesse:

             www.cepid.org                    www.fb.com/cepidpuc
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https://www.youtube.com/watch?v=wmIfWAD9g98
https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/edipe/artigo_03.html
https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/edipe/artigo_03.html
https://www.youtube.com/watch?v=wmIfWAD9g98
https://www.youtube.com/watch?v=wmIfWAD9g98
https://www.sumarios.org/artigo/finalidades-educativas-escolares-e-escola-socialmente-justa-abordagem-pedag%C3%B3gica-da
https://www.sumarios.org/artigo/finalidades-educativas-escolares-e-escola-socialmente-justa-abordagem-pedag%C3%B3gica-da
https://www.scielo.br/j/es/a/GshnGtmcY9NPBfsPR5HbfjG/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/es/a/GshnGtmcY9NPBfsPR5HbfjG/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/es/a/GshnGtmcY9NPBfsPR5HbfjG/?format=pdf&lang=pt
https://www.cepid.org/
https://www.facebook.com/cepidpuc
https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/edipe/artigo_03.html
https://www.sumarios.org/artigo/finalidades-educativas-escolares-e-escola-socialmente-justa-abordagem-pedag%C3%B3gica-da



