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A ineficácia escolar é tema recorrente na atual política brasileira adepta da extrema-direita
americana. Nesta investigação documental, abordaremos as pesquisas pioneiras encomendadas pelos
conservadores americanos que consideravam que a escola não faz a diferença porque a origem social
do aluno determina o seu rendimento escolar. Reunimos igualmente pesquisas que mostram que a
escola pode fazer a diferença, mas precisa considerar a diversidade que existe dentro dela, e adaptar
o currículo e as formas de avaliação, para contemplar todos os alunos e de forma a que o ensino seja
de qualidade e que permita aos alunos de classe baixa competirem com os alunos de classe média e
alta.
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A escola não faz a diferença

Até ao início da década de 60 temos um cenário otimista em relação à Escola traçado pela sociedade
e pelos pesquisadores. A Escola seria então a responsável pelo processo de superação do atraso
econômico, pela igualdade de oportunidades e de crescimento de todas as classes sociais
(BENAVENTE, 1976).

Por meio da escola pública, gratuita e de livre acesso, todas as diferenças entre classes sociais seriam
extintas. Os alunos frequentariam a escola com o objetivo de melhorar o seu futuro,
independentemente de onde vieram, de como foram criados, e do salário ou rendimento dos pais.
Contudo, mesmo com o financiamento, equipamentos e acesso às escolas existia uma variação
significativa no desempenho dos alunos. Desta forma, o governo dos Estados Unidos contratou a
Equipe de James Coleman (COLEMAN, 1966) para tentar explicar os fatores que ocasionavam esta
variação nos resultados escolares, pois havia um “insucesso escolar massivo” das crianças das
classes populares ou de minorias socialmente discriminadas (BENAVENTE, 1976, p. 43).

O governo americano queria saber em que medida diferenças de etnia, religião, situação de moradia e
situação socioeconômica afetariam o desempenho dentro da escola. A pesquisa foi realizada com
uma amostra de 645 mil alunos, distribuídos por cinco níveis de estudos diferentes, e recolheu dados
sobre o perfil da escola, dos docentes, dos alunos e das suas famílias.

De acordo com o governo americano e com a equipe de James Coleman, o objetivo da pesquisa era
conhecer a variabilidade entre as escolas, de modo a subsidiar a implementação de políticas de
melhoria escolar.

Como resultado, foi observado que as diferenças de desempenho eram mais frequentes à medida que
variavam as condições socioeconômicas do que quando variavam as condições internas às escolas,
ou seja, como referem Brooke e Soares (2008, p. 14), “a escola não faz diferença”.

Crianças de menor nível socioeconômico, que frequentavam escolas cuja clientela era relativamente
homogênea, possuíam desempenho inferior do que crianças do mesmo nível socioeconômico que
frequentavam escolas com clientelas mais heterogêneas. Este fenômeno também foi observado em
França. Dubet (2008) explica que o Mapa Escolar – instaurado nos países franceses em 1963, que
direciona os alunos para escolas em bairros próximos das suas casas – não permite que os pais
escolham onde os seus filhos vão estudar, o que encerra os pobres em “guetos, onde a concentração
de alunos relativamente fracos enfraquece ainda mais o nível geral, reduzindo as suas possibilidades
de êxito, inclusive para os bons alunos” (DUBET, 2008, p. 34).

Nos Estados Unidos, foram implementadas políticas de educação compensatória que visavam
garantir uma espécie de equilíbrio entre etnia e cultura dos alunos dentro das escolas.

O Relatório Coleman (COLEMAN, 1966) configura-se até hoje como uma das mais influentes
pesquisas de levantamento na área de educação. As condições socioeconômicas são apontadas desde
a década de 60 como o fator que influencia diretamente o desempenho escolar dos alunos.

Segundo Brandão (2000, p. 43), o Relatório Coleman “foi o primeiro passo na direção do paradigma
da reprodução que vem dominando a cena educacional até os nossos dias, embora sofrendo inúmeras
reformulações, ampliações e complexificações”. Soares (2004) refere que a relação entre origem
social e desempenho escolar é mais nítida nos países europeus, que a Sociologia da Educação foi e
continua sendo muito influenciada pelas teorias da reprodução.

Bourdieu e Passeron (1964) interpretam a relação escola-aluno como uma perpetuação do capital
cultural herdado, e que os alunos de classes menos favorecidas vão ocupar postos de trabalho menos
valorizados socialmente porque a Escola reproduz a sociedade (BOURDIEU E PASSERON, 1970).
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As diferenças sociais são acentuadas na escola que prioriza um currículo voltado para a elite. A
escola “reproduz a cultura dominante, contribuindo, desse modo, para reproduzir a estrutura das
relações de força, numa formação social, onde o sistema de ensino dominante tende a assegurar-se do
monopólio da violência simbólica legítima” (BOURDIEU; PASSERON, 1970, p. 20-21).

Assim, os resultados escolares não dependem dos dons individuais, a escola não classifica de acordo
com os méritos, mas de acordo com a origem social dos alunos, o seu “capital econômico (bens e
serviços), o capital social (conjunto de relacionamentos sociais mantidos pela família) e o capital
cultural (títulos escolares), que podem ou não ser colocados ao serviço do sucesso escolar”
(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002, p. 21).

Benavente (1976, p. 21) considera que para se estudar o insucesso escolar é necessário ter em linha
de conta o meio social. Este meio social (pai, mãe e parentes mais próximos) influencia os resultados
a partir de fatores de ordem moral (representações que são compartilhadas pelas famílias sobre a
escola), material (nível econômico, condições de alojamento) e cultural (princípios, normas, valores
e maneiras de ver e fazer que a criança aprende na família).

A autora vai ao encontro da perspetiva de Bourdieu e Passeron (1964) ao afirmar que quando a
criança pobre vai à escola encontra um meio totalmente diferente do que ela tinha em casa, ela vai
estudar seguindo os princípios de uma cultura que só existe nos meios favorecidos.Todavia, os
autores ressaltam que existe uma forma da escola fazer a diferença na vida dos alunos pobres, mas
para isso é necessário “procurar os fatores do insucesso na sua estrutura física, nos seus programas,
na organização de ensino, conteúdo das matérias, meios pedagógicos utilizados”,tal como referem
Bourdieu e Passeron (1964, p. 25), formas de avaliação, ou seja, é necessário adequar os currículos
às necessidades da clientela que atende.

Com um currículo que não se adapta ao tipo de aluno matriculado na Escola e com um diploma
desvalorizado, temos altos índices de reprovação escolar, e mesmo quando são aprovados e obtém os
seus diplomas, estes alunos não conseguem ingressar no ensino superior ou, quando conseguem,
encontram-se em cursos de menor prestígio social. Apesar destas condições nada favoráveis aos
alunos de baixa renda, é possível encontrar casos de mobilidade social por meio da escola,
explicados por variáveis psicossociais.

Outras pesquisas relacionam o currículo escolar que não contempla as necessidades dos alunos de
baixa renda com o baixo desempenho escolar. Freire (1970) refere a relação que existe dentro da
escola como a relação de opressor e oprimido, e que só há possibilidade de mudança deste cenário no
momento em que “os próprios oprimidos, que se saibam ou comecem criticamente a saber-se
oprimidos” (FREIRE, 1970, p. 40), ou seja, quando esta classe, que é desconsiderada no momento da
elaboração do currículo escolar, comece a cobrar visibilidade das suas necessidades teóricas e
práticas.

Para Benavente (1976), a escola utiliza textos para que as crianças aprendam a ler com vocabulários,
sintaxes, que representam valores e conceitos de uma classe média e superior que pouco tem a ver
com os das crianças de meios desfavorecidos. Cortesão (1982) afirma que a escola que tenta tratar
igualmente todos os alunos sob o pretexto de que isso significa justiça, oferecendo oportunidades
iguais a crianças e adolescentes que estão em condições diferentes de usufruir da escola é, “à partida,
condenar ao fracasso os que têm mais dificuldades e oferecer êxito aos mais afortunados”
(CORTESÃO, 1982, p. 176).

Os resultados de Formosinho (1983) apontaram que o insucesso escolar nos componentes
curriculares aumenta à medida que baixa a posição social. Entendemos como insucesso ou fracasso
escolar uma nota abaixo da média geral, e sucesso ou êxito escolar uma nota igual ou acima das
expetativas da instituição académica. Durante a sua pesquisa nas escolas de Braga, Formosinho
(1987) constatou que o currículo académico por ser mais abstrato, teórico, dedutivo e

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_escola_eficaz_diversidade_de_seres_e_valorizacao_humana.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.4-16,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



compartimentado é mais afastado do discurso quotidiano que os alunos ouvem nas suas casas, logo
favorece o sucesso daqueles que vivem em ambientes familiares mais instruídos e dificultam o
sucesso das crianças oriundas de meios populares. Para os alunos pobres, a escola representa não só
o esforço da apreensão de conhecimentos, mas o esforço da integração numa nova linguagem.

Estes resultados corroboram o que apontava Bourdieu e Passeron (1964, 1970) e Benavente (1976),
que a classe dominante, através do currículo, transmite os seus ideais através das disciplinas e
conteúdos que reproduzem os seus interesses, ou seja, há uma seleção do que vai ser ensinado às
crianças menos favorecidas. Estas acabam saindo da escola com um ensino limitado e com
habilidades simplesmente para serem submissas e obedientes às classes dominantes.

O posicionamento de Freire (1970) e as pesquisas de Carraher et al. (1988) compartilham das
questões curriculares que privilegiam a classe dominante que oprime a classe desfavorecida, e
também apontam caminhos para um repensar da prática pedagógica. Para Carraher et al. (1988, p.
23), é preciso que as autoridades aceitem que “o fracasso escolar é o fracasso da escola”, ou seja, não
se discute se quando um aluno é reprovado a culpa é do próprio aluno, de uma classe social ou de um
sistema educacional, para estes autores a escola é a grande responsável pelo desempenho escolar
destes alunos.Segundo Formosinho (1992, p. 18), o resultado escolar tem como componentes a
instrução (transmissão de conhecimentos e técnicas), a socialização (transmissão de normas, valores
e crenças, hábitos e atitudes) e a estimulação (promoção do desenvolvimento integral do aluno),
competências que são desenvolvidas, em grande parte, na escola.

Ainda seguindo a teoria da reprodução e suas implicações para o currículo escolar, Duru-Bellat
(2002) refere que as dificuldades escolares são fabricadas dentro da própria escola no momento em
que trabalha com uma cultura única, desconsiderando as particularidades do meio. Dubet (2008, p.
33) considera que “o árbitro não é imparcial” ao referir-se à Escola que deveria ser um espaço de
igualdade de oportunidades, onde as desigualdades sociais não teriam influência sobre as
desigualdades escolares.

Segundo Benavente (2001, p. 12), adaptar o currículo às necessidades da sua clientela favorece um
novo conceito de currículo, que respeita as experiências dos alunos, que inova as situações de
aprendizagem e desenvolve competências de modo a conseguir “cabeças bem feitas” ao invés de
“cabeças muito cheias”. Caso contrário, a escola vai continuar a “transformar diferenças sociais em
diferenças escolares” (BENAVENTE, 1976, p. 16).

Dubet et al. (2012) e Seabra (2009) apontam nas suas pesquisas forte tendência a culpar a escola
pelas desigualdades escolares por não respeitar a cultura dos estudantes menos favorecidos e de
decretar que a escola não é um mecanismo de ascensão social.

Temos, então, uma Escola com um processo histórico de favorecimento curricular das classes
dominantes, como aponta Benavente (1976), e que continua a procura de uma base comum curricular
na tentativa de elevar os índices educacionais. Cortesão (1982) afirma que a escola deve ver o
pluralismo cultural oferecido pelos alunos como “um enriquecimento das atividades de
ensino-aprendizagem, em vez de serem transformadas pelas escolas, definitivamente, em
desigualdades” (CORTESÃO, 1982, p. 178). Cada classe social, grosso modo, possui um capital
cultural específico que se traduz na sua maneira de ser e estar no mundo: na sua linguagem, na sua
pronúncia, nas suas formas de comportamento público e privado. Para Davies et al. (1993, p. 65), “o
currículo escolar não valoriza todo o conhecimento socialmente útil, mas sim aquele que é
socialmente dominante, o que corresponde ao que se convencionou chamar de ‘cultura’”.

Presenciamos a preocupação com a padronização do currículo escolar a favor da manutenção do
poder dos mais favorecidos, como afirma Dubet et al. (2012), em detrimento dos alunos das classes
populares que se veem descontextualizados na Escola. Estes alunos oriundos de escolas com
currículos padronizados podem vir a concluir os seus estudos, mas talvez não encontrem significado
nem sentido no que aprenderam, ou seja, não sabem aplicar os conhecimentos adquiridos porque não
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encontram no seu meio as tecnologias e situações a que estes conteúdos se referem. Se ao tentar
construir as competências cognitivas no aluno se faz necessário contextualizar os conteúdos
(DUBET et al., 2012), como fazer isso diante de um currículo que não se adequa ao aluno?

Esta escola pode ter altos índices de aprovação e de qualidade, se os testes forem consonantes com os
conteúdos e situações-problema propostos pela base comum curricular, o que não significa que os
alunos aprenderam ou desenvolveram certas competências para a vida, mas que apenas reproduziram
o que lhes fora ensinado.Para Saviani (2013), não se iniciam mudanças nas escolas com um currículo
comum, a qualidade da educação está intimamente relacionada com a importância dada à Escola pelo
poder público e pela comunidade escolar local.

Dubet et al. (2012) levantam a hipótese de que quanto mais determinante for o papel dos diplomas,
mais marcantes serão as desigualdades escolares e mais rígidas as reproduções sociais. Desta forma,
a escola não oferece mobilidade social para todas as classes, compartilhando do posicionamento de
Bourdieu e Passeron (1964), ao dizer que os desfavorecidos – agora com acesso a escola – não
possuem acesso ao diploma, ou seja, não conseguem concluir os seus estudos.

A pesquisa de Dubet et al. (2012) foi realizada em países com Produto Interno Bruto (PIB) próximos
e com índices de escolarização semelhantes para poder validar as comparações. O primeiro dado
mostra que não há correlação positiva entre desigualdade de renda e desigualdade escolar (para
alunos até aos 15 anos). Cabe salientar que a desigualdade de renda é usada como sinónimo de
desigualdade social. Como não há correlação significativa entre desigualdade social e escolar, a
escola pode atenuar ou acentuar a amplitude dos efeitos das desigualdades sociais sobre as
desigualdades escolares. A escola é colocada como determinante nas mudanças sociais, mas isso
depende de como ela se organiza e o que se faz dentro dela, ou como as aulas são dadas.

Há correlação negativa, na pesquisa de Dubet et al. (2012), entre o tempo de escolarização e o tempo
de base curricular comum com as desigualdades escolares. As ideias de Bourdieu e Passeron (1964)
são utilizadas para explicar o sucesso escolar em países com tronco comum de longa duração. Os
alunos que estão há muito tempo na escola já internalizaram a cultura dela e não há diferenças
sensíveis dentro da escola em turmas avançadas.

A pesquisa de Chauvel (1999), que constatou a ausência de correlação entre desigualdade escolar e
de renda, trouxe hipóteses a serem testadas sobre o impacto dos diplomas nas desigualdades
escolares. Ou os países pesquisados davam uma formação básica de qualidade, o que conferiam
competências necessárias aos estudantes para ingressarem no mercado de trabalho com facilidade, ou
o processo de admissão nas empresas era injusto, como no caso da Alemanha e França.

Para Dubet et al. (2012), em países que valorizam o diploma para a entrada no mercado de trabalho,
há competitividade escolar maior, o que gera diferenças escolares, e quem se sai melhor na disputa
são os filhos das famílias mais favorecidas economicamente, o que ocasiona a reprodução social do
fracasso das famílias menos favorecidas.

No Brasil, filhos de famílias pobres estudam em escolas públicas com índice de desenvolvimento
educacional bem abaixo do esperado, enquanto os da classe média e alta estudam em escolas
privadas com excelência em qualidade de ensino. Mesmo com o acesso da população carente à
escola de ensino básico, o ensino superior ainda separa nos seus cursos ricos e pobres.

Uma forma encontrada no Brasil para compensar os péssimos índices das escolas públicas foi
implantar o sistema de cotas, em que o ingresso nas Universidades públicas – que possuem melhor
qualidade que as privadas – é dividido em 50% para alunos das escolas da rede pública e 50% para
alunos da rede privada. Assim, mantém-se os baixos índices da escola pública, o aluno adquire o
diploma de conclusão da educação básica numa escola sem qualidade, e compete entre eles para o
ingresso numa Universidade onde não haverá distinção entre ensino e origem escolar. Mesmo com
os sistema de cotas, ainda existem os cursos vocacionados para a classe média e alta e os cursos
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voltados para a classe popular, porque mesmo competindo para o ingresso com os alunos de mesmo
nível escolar, os alunos de classe popular não podem concorrer a vagas em Medicina ou Odontologia
devido à dedicação que estes cursos requerem e ao elevado preço de equipamentos e livros utilizados
nas aulas.

Ao tratarmos de exceções, ou seja, de casos de alunos de baixa renda que são aprovados em cursos
concorridos, como os de Medicina, e conseguiram concluí-los, percebemos um ponto convergente
com as pesquisas de Dubet et al. (2012) e Seabra (2009) que é o peso do que se passa na Escola
como variável influente das desigualdades escolares, porém, os autores divergem relativamente a
este peso para as desigualdades sociais, ou seja, a forma como o aluno é ensinado e a qualidade da
escola influenciam o resultado escolar deste aluno dentro da Escola, porém, os pesquisadores não
concordam que por terem vindo de uma escola sem qualidade, os alunos devem necessariamente
serem fadados ao fracasso econômico-social.

Os estudos de Jean-Paul Laurens (1992) e Jean-Pierre Terrail (1990), revistos por Seabra (2009),
analisaram a exceção à regra: filhos dos operários que frequentam ou concluíram cursos superiores
de prestígio social. Para estes autores, o sucesso dos filhos de operários que quebraram o ciclo de
herança da profissão dos pais foi devido à importância da escola dentro da história familiar, e que
estes fenómenos requerem “a mobilização de toda a família e do próprio em relação à escola e um
sobre investimento parental na escola, constituindo esta a prioridade familiar na gestão do
quotidiano” (LAURENS, 1992, p. 39).

Seabra (2009) explica a existência de desigualdades escolares porque a escola não respeita a cultura
dos alunos, e Dubet et al. (2012) explicam a existência de desigualdades escolares pela influência dos
diplomas para o aumento da renda. Os autores não utilizam o termo desigualdade social por terem
pesquisas em países com distribuição semelhante de renda, mas na medida em que há correlação
entre desigualdade de renda e reprodução social, reprodução social e desigualdade escolar,
percebemos que o ciclo englobará a desigualdade social.

Adaptar a escola segundo as necessidades dos alunos é uma forma de resgatar para o seio escolar
indivíduos que não valorizam a escola porque não lhe atribuem um valor prático, e que devido à
urgência em trabalhar para ajudar no sustento da família acabam valorizando mais o trabalho do que
a aprendizagem escolar, o que pode gerar um círculo vicioso. Jacomini (2010) pesquisou sobre as
consequências da reprovação para os alunos e apontou que o descontentamento com os resultados
escolares foi a causa de 12% do abandono escolar. Devido a programas assistenciais do Governo,
muitos desses alunos são pressionados pela família a retornarem às escolas, mas numa incômoda
condição de descompasso idade-série, o que causa conflitos devido à compleição física dos alunos e
possivelmente nova evasão.

Retomando os estudos de Freire (1970, p. 28), os alunos de tanto ouvirem que não sabem nada, que
não podem saber, que são “enfermos mentais”, e que não produzem devido a tudo isso, terminam por
se convencer da sua incapacidade, e consideram-se mesmo como pessoas de “pouco estudo”, e os
que eles acham que sabem de “doutores”. Esta confirmação da sua falta de dotes para os estudos
aparece então à criança como uma “doença terrível e implacável contra a qual ela nada pode fazer”
(BENAVENTE, 1976, p. 39).

As pesquisas de Bourdieu (1998) e Lahire (1997), e de outros pesquisadores que os seguem,
mostram que na trama social e escolar que permeia as histórias de sucesso ou fracasso escolar
existem vários fatores que influenciam os resultados. Salej (2005, p. 126) refere uma afirmação do
próprio Coleman no seu relatório:

O diferencial do influxo da família no aproveitamento escolar dos filhos é
dado pelo tempo que os pais, ou outros parentes, gastam nos assuntos da
formação intelectual e afetiva das crianças. Destarte, pode haver lares com

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_escola_eficaz_diversidade_de_seres_e_valorizacao_humana.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.7-16,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



alto capital humano (alta escolaridade dos pais), mas que não o traduzem em
bom rendimento escolar dos filhos, dado que o capital social, a relação pais e
filhos, é muito fraca.

Ou seja, o autor da maior obra de referência em matéria de sociologia educativa considera que
existem fatores além dos sociais que ajudam a compreender o desempenho escolar dos alunos.
Partilhando a perspetiva dos autores, acreditamos que o desempenho escolar pode ser melhor
explicado por fatores psicossociais.

A escola pode fazer a diferença

A expressão “escola eficaz” acabou por ser consagrada como a designação mais comum para as
instituições de ensino que conseguem resultados particularmente significativos, quando comparadas
com organizações com corpos discentes semelhantes.

Lima (2008, p. 32) define a escola eficaz como uma instituição cujos alunos progridem mais do que
seria esperado, face às características que apresentam à entrada para o estabelecimento de ensino.
Sammons, Hillman e Mortimore (1995) definem esta escola como uma instituição que adiciona um
valor extra aos resultados dos seus alunos.

Ao abordar as origens e evolução do movimento das escolas eficazes, Lima (2008) mostra que as
condições de cada escola proporcionam diferenças nas aprendizagens dos estudantes. Essa ideia
contrapõe-se à surgida nos anos 1960 e 70 com o Relatório Coleman, quando se considerava que o
sucesso escolar dos alunos estava relacionado com os seus antecedentes pessoais, familiares,
socioeconômicos e étnicos. Apesar de perceber que na formação dos professores e na mentalidade
predominante da cultura profissional docente o conceito de que “a escola não faz a diferença” esteve
presente durante alguns anos que se sucederam à divulgação do Relatório Coleman, com a reação de
pesquisadores contra o ceticismo sobre os instrumentos de medida utilizados e o tipo de modelo de
análise de Coleman, a escola passou a ocupar o centro da pesquisa, sendo vista como o lugar onde o
sucesso ou insucesso é produzido (LIMA, 2008, p. 29).Para que este discurso pudesse ser superado,
pesquisadores como Lahire (1997) utilizaram estratégias de identificação de escolas que servissem
alunos semelhantes aos da pesquisa de Coleman, mas que apresentassem resultados de sucesso
diferentes, dedicando-se a perceber que características distintivas apresentavam tais instituições.

Para se definir uma “boa escola” devem ser observados os mecanismos que levam à eficiência
escolar. Assim, alguns pontos foram observados de forma comum em escolas eficazes: a escola
eficaz precisa ter visão, ou uma compreensão comum dos objetivos, princípios e expectativas para
todos os que pertencem e integram a comunidade educativa (LIMA, 2008, p. 47).A escola eficaz
precisa ter liderança, ou ter um grupo de indivíduos que se dedicam a apoiar a comunidade educativa
e a alcançar essa visão. Para Lima (2008, p. 193), um diretor eficaz deve ser uma liderança
profissional. Isso implica envolvimento e conhecimento sobre o que acontece na sala de aula,
incluindo currículo, estratégias de ensino e a monitorização do progresso do aluno. Na prática, isso
requer apoio aos professores, incluindo estímulo, e a monitorização constante dos dados da escola
com a recolha e análise dos dados acerca dos estudantes, dos programas e do pessoal escolar (LIMA,
2008, p. 209).

A eficácia escolar também é medida pelos elevados padrões académicos, mensurados pelas
avaliações internas e externas que descrevem o que os estudantes sabem e são capazes de fazer; pelo
desenvolvimento de competências socio emocionaisde todos os que pertencem àcomunidade
educativa, para que possam tornar-se solidários, participativos, produtivos ecidadãos
responsáveis;pela parcerias entre família, escola e comunidade, incentivando todos osenvolvidos na
educação, para que participem de forma ativa ecolaborativa (LIMA, 2008, p. 212); e por fim, a
escola eficaz deve promover o desenvolvimento profissional, dando oportunidades consistentes
esignificativas, para que os professores se comprometam com a formação contínua baseada nas
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necessidades da escola (LIMA, 2008, p. 213).

Observar estes fatores que contribuem para a eficácia escolar é fundamental no sentido de melhorar o
desempenho dos alunos e torná-los cidadãos com competências necessárias para atuarem com
sucesso na vida pessoal e profissional.

A relação escola-família e a influência dos pais no desempenho e percurso escolar dos filhos

Maya (2000, p. 127) refere que em seus estudos o fracasso escolar do aluno e a ausência de
autoridade do professor são consequências da “falta de educação e de acompanhamento dos filhos
pelos pais”. Soares (2004) considera que resultados negativos podem levar a crer que as escolas
pouco ou nada podem fazer perante uma clientela com condições desfavoráveis, “no entanto, há
grande disparidade de desempenho entre os alunos de escolas públicas submetidas a condições
semelhantes” (SOARES, 2004, p. 92), ou seja, existem filhos de pais com frágeis rendimentos ou
com pouca capacidade econômica que conseguem ter notas mais elevadas que outros. Logo, há
outros fatores que estão associados ao melhor desempenho dos alunos.

Um dos fatores que contribui para o sucesso escolar dos filhos é a forma como os pais veema escola,
acreditam na escolarização, e participam ativamente do seu projeto pedagógico (DAVIES ET AL.,
1993; HENDERSON, 1987; LAHIRE, 2004; LAURENS, 1992; MARQUES, 1999; SOARES, 2004;
TERRAIL, 1990; VILLAS-BOAS, 2000), ou não participam ativamente do projeto pedagógico, mas
exercem influência sobre os filhos através das palavras de incentivo ou pelo exemplo de vida de que
a escola se constitui enquanto veículo de melhorias sociais (BARDAGI et al., 2012; CARVALHO,
2005; CARVALHO, TAVEIRA, 2009; GONÇALVES, COIMBRA, 2007; OLIVEIRA, DIAS,
2013).

Com efeito, a relação significativa entre duas pessoas envolve a troca de opiniões, acordos e
coerções, capazes de moldar atitudes e construir representações sobre um objeto de maneira tão
intensa, que a opinião do outro acaba tornando-se a sua própria opinião (PINTO et al., 2003). Ao
tratarmos da vida acadêmica do aluno pensamos nas influências da família, dos professores, dos
amigos. Diemer (2007) e Pinto et al. (2003) referem que os professores têm influência nos alunos
relativamente às experiências profissionais e opções de graduações a seguir, mas quem influencia a
decisão dos filhos são os pais.

Uma pesquisa realizada em meados da década de 60, por Rosenthal e Jacobson (1966), fez com que
18 professores acreditassem que alguns dos seus alunos tinham grandes aptidões intelectuais, o que
não era verídico. Todavia, os autores observaram que as expectativas que os professores depositaram
nestes alunos determinaram as suas evoluções acadêmicas. Rosenthal e Jacobson (1966) mostraram
que independentemente da capacidade intelectual dos estudantes, os professores atuavam de forma a
confirmar as suas expectativas sobre os sujeitos. Os pesquisadores defendiam que o resultado
esperado para alguma coisa ou alguém se confirmava ou acontecia no final. A este efeito deu-se o
nome de Efeito Pigmalião ou Efeito Rosenthal (ROSENTHAL; JACOBSON, 1968). Assim, o baixo
desempenho dos alunos devia-se, em alguns casos, à baixa expectativa dos seus professores. Esta
pesquisa foi realizada com alunos do 1º ao 6º ano, e teve significância para os alunos do 1º e 2º anos,
não apresentando grandes variações para as demais turmas com alunos que possuíam mais idade, e
consequentemente, maior grau de autonomia, segundo Rasche e Kude (1986, p. 62).

Carvalho e Taveira (2009) defendem que a influência que os professores exercem é de oportunidades
e experiências para os alunos. As autoras ao investigarem 119 participantes (46 alunos, 16 pais, 34
professores e 23 profissionais de orientação escolar) sobre o papel dos pais na implementação de
escolhas de carreira dos filhos no 10º ano de escolaridade perceberam que professores, alunos e
demais atores escolares evidenciam o reconhecimento do papel dos pais no desenvolvimento da
carreira dos filhos, através da relação que com eles estabelecem e da relação com o meio (escola e
comunidade).Para as autoras, os pais agem sobre os filhos como “promotores de oportunidades,
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recursos e experiências favoráveis ao desenvolvimento da carreira dos filhos” (CARVALHO;
TAVEIRA, 2009, p. 6). A escola, na figura dos professores, tem sido identificada como um contexto
com impacto significativo na carreira dos alunos, no sentido em que mostra as possibilidades
profissionais e sugere vocações, mas, o que contribui para o processo de decisão dos filhos é a
opinião dos pais. Acreditamos que esta influência é sentida pelos alunos em qualquer fase, se as
opiniões vierem dos seus pais.

A pesquisa de Carvalho e Taveira (2009) apresentou resultados semelhantes à pesquisa de Gonçalves
e Coimbra (2007), no que se refere à influência que o pai exerce na escolha profissional dos filhos.
Ao analisarem 20 alunos do 9º ao 12º ano e os seus respectivos pais sobre a escolha profissional dos
filhos, os autores perceberam que os filhos são influenciados pelos conselhos dos seus progenitores
relativamente a que profissão escolher, que os pais mais escolarizados definem as formações mais
valorizadas financeiramente e com maior prestígio social como as únicas possibilidades para
seguirem.

Carvalho (2005) abordou na sua pesquisa a influência dos pais de camadas populares na formação
leitora dos filhos, sendo selecionadas dez famílias para participar da investigação, cujos pais eram
trabalhadores rurais e não tinham diploma escolar. O pesquisador percebeu que os filhos leitores
vinham de famílias cujos pais acreditavam na escola como meio de conseguir um emprego melhor.
Numa das narrativas de uma filha de 11 anos, ela deixa claro o que motivou o gosto pela leitura:
“aprendi a ler porque a minha mãe diz que sofre trabalhando até sete, oito da noite em casa de
família porque não sabe ler. Ela quer um futuro melhor para a gente.” (CARVALHO, 2005, p. 166).
Carvalho (2005) e Lahire (1997) partilham da opinião de que as famílias de camadas populares
podem contribuir para a formação de filhos leitores, mesmo sem saber ler, através de uma palavra de
estímulo e de confiança sobre a mobilidade social alcançada com a escolarização.

A influência dos pais sobre os filhos não depende da classe social e não se extingue na educação
básica ou na escolha da carreira profissional. Oliveira e Dias (2013) pesquisaram a perceção dos pais
sobre a sua participação durante a formação profissional dos filhos, tendo sido entrevistados nove
pais de classe média e classe alta de estudantes concluintes do curso de Psicologia de uma
Universidade. Os pais mesmo não estando presentes na Universidade mantinham diálogos com os
jovens sobre o mercado de trabalho, apoiavam escolhas, e davam segurança e ajuda de custos. Para
as autoras, a família configura-se como o contexto de influência mais relevante para a escolha
profissional dos filhos, pela permanência e sucesso deles dentro das Universidades.

Bardagi et al. (2012) e Oliveira e Dias (2013) defendem que é no meio familiar que se constroem
perceções, valores e crenças sobre si e sobre o mundo, inclusive sobre o mundo do trabalho. Da
mesma forma, perceções das próprias capacidades, das opções consideradas aceitáveis ou
inaceitáveis e a construção de projetos pessoais e profissionais são resultados, principalmente, das
relações estabelecidas com os outros significativos para cada indivíduo, sendo que a família se
apresenta como um contexto de destaque na emergência dessas relações.

Anne Henderson (1987) fez uma profunda revisão de literatura sobre a relação entre envolvimento
dos pais e aproveitamento escolar, concluindo que quanto mais os pais se preocupam e participam da
educação dos filhos, maior o desempenho deles na escola.

De acordo com Henderson e Mapp (2002, p. 73), “Studies that look at high-achieving students of all
backgrounds found that their parents encourage them, talk with them about school, help them plan
for higher education and keep them focused on learning and homework”, contudo, as autoras são
categóricas ao afirmarem que o fato dos pais estarem na escola não significa que os alunos terão boas
notas. O que contribui para o bom desempenho dos filhos é a maneira como os pais os encorajam e a
sua preocupação com a melhoria da aprendizagem dentro da Escola, o seu envolvimento com os
professores e a sua efetiva participação no projeto pedagógico.

Davies et al. (1993) sugerem inúmeros projetos e programas adotados pelas escolas de vários países
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para envolver, com sucesso, todas as famílias, independentemente dos seus níveis de educação e
rendimentos. Estas sugestões surgiram após um estudo exploratório realizado em 1987 em escolas
portuguesas com 132 pais e 134 professores, em que o objetivo principal era compreender porque os
pais de classes menos favorecidas não iam às escolas. Para os professores, os pais não iam à escola
por falta de interesse; para os pais – cuja maioria só tinha estudado durante 4 anos – a escola é um
território importante, mas que eles não dominam.

Durante o período de 1992 a1995, os autores realizaram um estudo de investigação-ação sobre a
colaboração escola-família em cinco países (Portugal, Chile, República Checa, Espanha e Austrália),
e em 8 escolas de educação básica. Em todas as oito escolas havia pelo menos 50% de alunos
provenientes de classes menos favorecidas economicamente. Foram administrados questionários aos
pais e professores para entender a relação escola-família.

Como conclusão, os pesquisadores analisaram,independentemente do país, que os professores
encaram a participação dos pais na escola como uma intromissão indevida no trabalho pedagógico do
professor, que a resistência dos professores às atividades que envolvem a família está presente nas 8
escolas pesquisadas, e que os professores se recusavam a assumir obrigações em projetos que
envolvessem as famílias.

Semelhante ao que encontraram em 1987, os autores concluíram, que para os pais, a escola é um
local ameaçador, pois só são chamados quando a Escola tem más notícias a dar sobre os seus filhos.
Em contrapartida, os pais, principalmente os de classes desfavorecidas, têm uma perceção positiva da
Escola face ao trabalho dos professores, e encaram o fracasso escolar dos filhos como uma
“fatalidade biológica ou social e mostram-se impotentes para ultrapassar esta situação” (MARQUES,
1999, p. 59).

Marques (1999), responsável pelas pesquisas realizadas nas três escolas portuguesas, mostra que o
resultado escolar do filho está positivamente correlacionado com o envolvimento das famílias.
Quando as famílias participam na vida das escolas, quando os pais acompanham e ajudam o trabalho
dos filhos, “estes têm melhores resultados do que colegas com idêntico background, mas cujos pais
se mantêm afastados da escola” (Marques, 1999, p. 9). Todavia, ao traçar o perfil socioeconômico
dos pais pesquisados e a sua participação na escola, o investigador percebeu que não há igualdade de
participação parental nos diferentes grupos sociais, confirmando-se a hipótese de que o nível de
envolvimento dos pais depende da sua posição social. Na mesma perspetiva de Marques (1999),
Charlot (2000) considera o sucesso escolar de crianças e adolescentes de baixa renda como
independente da questão social, e que para ser analisado deve levar-se em consideração a história
pessoal de cada aluno e a sua relação familiar.

Ao pesquisar em 19 escolas portuguesas de 1º ciclo a importância do papel parental nos resultados
escolares dos alunos na visão dos professores, Villas-Boas (2000) concluiu que os professores
consideram importante a participação dos pais na vida escolar dos filhos, que ao comprar livros,
jogos educativos, controlar o acesso dos filhos à televisão, os pais estão concorrendo com o bom
rendimento do aluno. Mas os professores também afirmaram que os alunos cujos pais se demitem do
papel de educadores, e encaram a escola como um depósito dos seus filhos, possuem desempenho
bem abaixo do esperado comparando-se com a média da turma.

Villas-Boas (2000, p. 24) considera também que os professores preferem ter a participação na escola
de pais de classe média-alta por eles terem uma “competência científica semelhante à sua”. Contudo,
mesmo com esta representação negativa que os professores têm dos pais de classe baixa, os filhos
desta camada da população conseguem sobressair e ter resultados positivos. Para compreender as
“razões do improvável” (LAHIRE, 2004), é necessário conhecer o que os pais pensam sobre a
Escola, como eles podem colaborar com ela respeitando as diferenças, sobretudo das famílias de
renda baixa, entendendo que “os valores da escola são mais distantes desses pais que muitas vezes
tiveram uma experiência limitada de escolarização.” (SOARES, 2004, p. 92).
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Benavente (1976, p. 21) considera que para se estudar o insucesso escolar é necessário estudar o
meio social, pois é na família que ela ouvirá falar pela primeira vez sobre a escola, “falar como algo
positivo ou como uma ameaça” e tudo o que foi e é na vida das crianças “pesará fortemente no
momento da sua entrada na escola”.

Nogueira e Nogueira (2002) explicam que Bourdieu (1998) considera que as condições objetivas não
respondem exaustivamente à questão da variação nos resultados escolares,

A estrutura das oportunidades objetivas de ascensão social e, mais
precisamente, das oportunidades de ascensão pela escola condicionam as
atitudes frente à escola e à ascensão pela escola – atitudes que contribuem,
por uma parte determinante, para definir as oportunidades de se chegar à
escola, de aderir aos seus valores ou às suas normas e de nela ter êxito; de
realizar, portanto, uma ascensão social – e isso por intermédio de esperanças
subjetivas (partilhadas por todos os indivíduos definidos pelo mesmo futuro
objetivo e reforçadas pelos apelos à ordem do grupo), que não são senão as
oportunidades objetivas intuitivamente apreendidas e progressivamente
interiorizadas (BOURDIEU, 1998, p.49).

O ambiente familiar contribui para as ações dos indivíduos de modo que “os indivíduos
incorporariam um conjunto de disposições para a ação típica dessa posição e que passaria a
conduzi-los ao longo do tempo e nos mais variados ambientes de ação” (NOGUEIRA; NOGUEIRA,
2002, p. 18), assim, a representação que estas famílias fazem da Escola deve ser considerada no
momento de estudar os fatores que desencadeiam o fracasso escolar.

Dentro da origem social existem representações da Escola pelas famílias, que são distintas. Sabemos
também que há alunos de condições sociais desfavoráveis que têm sucesso nos resultados escolares.
Segundo Nogueira e Nogueira (2002), “faz-se necessário, em especial, um estudo mais minucioso
dos processos concretos de constituição e utilização do habitus familiar” (NOGUEIRA;
NOGUEIRA, 2002, p. 35).

Para Bourdieu (1983), o habitus familiar é compreendido como “um sistema de disposições duráveis
e transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma
matriz de perceções, de apreciações e de ações” (BOURDIEU, 1983, p. 65).Os sentidos que o aluno
e a sua família dão à escola são formados e perpetuados inicialmente por meio de habitus e vivências
familiares (BOURDIEU, 1983).

Um dos seguidores e contestatários das pesquisas de Bourdieu é Bernard Lahire (1997). O esforço de
Lahire (1997) é o de valorizar as relações do indivíduo com ele mesmo e do indivíduo com o outro
que está à sua volta, desconsiderado nas pesquisas em Sociologia da Educação.

Lahire (1997) desenvolveu uma pesquisa longitudinal com 26 pais e alunos, sete professores destes
alunos e quatro diretores das escolas em que os alunos estudavam. Os dados recolhidos mostraram
que embora todas as crianças consideradas na pesquisa possuam uma origem semelhante do ponto de
vista socioeconômico, uma série de diferenças ligadas às práticas e às dinâmicas das suas famílias
faz com que elas passem por experiências socializadoras diferenciadas, incorporem um património
de disposições distinto e, finalmente, estabeleçam uma relação particular com a escola e os processos
de ensino e de aprendizagem. Sobre os resultados da pesquisa, Lahire observa que:

Todas as crianças parecem ter interiorizado precocemente – por razões de
singular economia socio-afetiva que a análise sociológica das relações de
interdependência tenta reconstruir – o ‘sucesso’ escolar como uma
necessidade interna, pessoal, um motor interior. Assim, elas têm menos
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necessidade de solicitações e de advertências externas do que outras crianças,
e até parecem, às vezes, mais mobilizadas do que os pais (LAHIRE, 1997, p.
285).

Percebemos claramente que estes alunos não são meros representantes de uma classe
socioeconômica, mas seres complexos, cujo desempenho escolar só pode ser compreendido a partir
de uma análise minuciosa dos processos mentais e do contexto social referentes ao indivíduo. Para
Benavente (1976, p. 45), quem é julgado na escola não são diretamente as classes trabalhadoras, mas
os filhos destas classes, sendo então necessário “articular mecanismos psicológicos aos mecanismos
sociais” para poder compreender o sucesso dos filhos de classes pobres.

Lahire propõe um estudo do “passado incorporado Image: clip_image002.gifcontexto presente de ação Image: clip_image004.gifpráticas
observáveis” (LAHIRE, 2012, p. 12), ao invés do “habitus Image: clip_image006.gifcapital Image: clip_image002.gifcampo Image: clip_image002.gifpráticas” de
Bourdieu (1970, 112). Desta forma, Lahire (1997) aponta que é necessário considerar a dinâmica
interna de cada família, para poder compreender em que medida os habitus dos pais são transmitidos
aos filhos e se refletem na sua prática quotidiana.

Conclusão

Não é possível analisar o desempenho escolar dos alunos através, apenas, de variáveis sociais. A
interação dos alunos com meios sociais distintos é salutar a medida que a Escola é capaz de
contemplar em seus currículos ambas culturas. Mostrar que não existe conhecimento superior ou
inferior, todos conhecimentos são válidos e fazem parte dos saberes experienciais, com os quais
todos aprendem mediante suas diferenças.

A participação dos pais na Escola é fator crucial para o bom desenvolvimento dos alunos, a crença
dos pais de que a Escola é meio de ascenção social, faz com que os alunos orientem suas condutas no
sentido de valorizar o aprendizado específico que vem do seio escolar.

Os alunos não podem ser separados em guetos, nem privados do convívio social que a Escola
oferece, a Escola por carregar todas essas diferenças é espaço de excelência em crescimento pessoal,
contudo, há de se haver uma preocupação maior em agregar, congregar e valorizar toda sua
diversidade.
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