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Promovida pela Fundação Itaú Social, uma revisão da literatura sobre o desempenho escolar 
no Brasil constatou que 70% do desempenho de um estudante depende da família e só 30% 
da escola. Esses 70% tanto se referem a desempenho positivo quanto a desempenho 
negativo. Segundo uma especialista do MEC, são fatores principais do desempenho do aluno o 
nível de escolaridade do pai e da mãe, a renda familiar, o tipo de moradia e o acesso aos bens 
culturais. O aluno já chega à escola com vantagem ou desvantagem desde o início do ensino 
fundamental se sua família for ou não feliz beneficiária de índices econômicos, sociais, 
educacionais e culturais que correspondam às conveniências de uma educação que está muito 
longe do país que quer educar. O que quer dizer que imensa proporção das famílias brasileiras 
não está preparada para satisfazer os pré-requisitos da escola. Ora, se a escola existe 
justamente para suprir carências educativas e culturais, que escola é essa que reclama da 
família dos alunos, quando seria o caso de as famílias reclamarem da escola que está muito 
aquém dos requisitos e carências de uma sociedade de transição, bloqueada pelo atraso e pela 
pobreza? 
 
Esse quadro deveria nos encher de preocupações quanto à persistência histórica de graves 
defeitos na educação brasileira e quanto à ideologia que, insistentemente, a preside. Neste 
país a educação foi implantada como recurso de catequização não só dos imaturos, mas 
também, por seu intermédio, dos nativos, seus próprios pais. Uma educação para demolir a 
cultura nativa e destruir os fundamentos das sociedades primitivas que os portugueses aqui 
encontraram na descoberta do território. Parece que até hoje não nos libertamos desse 
pressuposto. O advento posterior do ensino fundamental público, gratuito e sobretudo laico, 
apesar de seus propósitos republicanos, não superou a concepção da educação como 
instrumento de guerra civilizadora, que fora inicialmente da Igreja e passava a ser agora do 
Estado, contra a barbárie. Ou seja, contra os grupos sociais de pertencimento dos comuns e 
neles, particularmente, a família, para submetê-los aos valores da ordem e aos propósitos do 
Estado. É verdade que durante largo tempo não existiram propriamente alternativas para o 
que se pode chamar de invenção do Brasil e criação do que viria a ser a sociedade brasileira. 
Os religiosos, especialmente os jesuítas, discrepando da ideologia predatória da coroa 
portuguesa, tentaram inventar uma sociedade tropical, com língua própria, nutrida pelos 
valores sisudos da Contra-Reforma, mas também os do teatro, da poesia e da música. O 
Estado, no entanto, os enquadraria no devido tempo. 
 
Laicizada, nossa escola se manteve atrelada aos pressupostos da guerra cultural e pedagógica 
contra as famílias atrasadas, supostos redutos da ignorância, redutos de uma cultura rústica e 
pré-moderna que perturbaria a inclusão das novas gerações no mundo presumivelmente mais 
desenvolvido da razão, da ciência e da tecnologia. 
 
O quadro diante do qual a notícia dessa revisão da literatura sobre desempenho escolar nos 
coloca é o de que família boa é a que não perturba os propósitos da escola e a que antecipa a 
disposição para aderir a uma educação que pressupõe o conflito cultural com as famílias que 
as circunstâncias sociais e históricas condenaram à demora nos limites do rústico e tradicional. 
Ou então às insuficiências de meios de compreensão desse estranhíssimo mundo da pós-
modernidade em nome do qual a escola geralmente atua.  
 
Ora, uma educação pensada nesses termos é uma educação que aprofunda o conflito de 
gerações e difunde estados de anomia, ao tornar secundários valores de referência da tradição 
familiar. Uma escola obsessivamente voltada para sua própria razão e no geral incapaz de 
dialogar com as famílias que o desenvolvimento desigual da sociedade e da economia 
brasileiras deixou confinadas no atraso e nas decorrentes insuficiências econômicas, sociais e 
culturais. Em boa parte, se a escola brasileira tem clareza quanto a suas funções como agência 
de educação das novas gerações, tem também imensas dificuldades para compreender sua 
inevitável função como simultânea agência de ressocialização de crianças e jovens cuja 
inserção familiar os obriga a viver em tempos sociais descompassados e conflitantes. Se as 
famílias, cuja organização e cuja cultura as distancia dos requisitos da escola na prévia 
preparação de seus filhos, estão enviando à escola crianças e adolescentes distantes dos 



requisitos culturais pela escola definidos, por outro lado a escola se fechou como agência de 
socialização e nesse sentido também ela está significativamente atrasada em relação ao que é 
um direito da família.  
 
O atraso que essa concepção de escola teme e combate não é a ignorância suposta pelos 
letrados, mas é antes e sobretudo o rico patrimônio cultural que permanece quase intacto 
como floresta que por milagre escapou da sanha do devastador. As bondades de famílias 
positivamente orientadas para os valores da escola e da escolarização são, na verdade, as 
bondades da própria escola. Nesse sentido, o que as indicações preliminares desse 
levantamento nos dão é que o problema do desempenho escolar não é o da família em 
descompasso com a escola, mas a escola em descompasso com a família. A escola brasileira 
sempre teve dificuldade para abrir uma positiva via de diálogo e troca de conhecimentos com 
as famílias de seus alunos, aquelas cujas referências sociais são as dos costumes, da tradição 
e do vivido. O que os arraigados preconceitos sociais de amplos setores da sociedade brasileira 
reduzem ao injusto e descabido rótulo de "ignorância". Quando, na verdade, na rica 
diversidade brasileira, são eles um capital cultural, referência possível para uma renovação 
socialmente enraizada da educação brasileira que poderia nos libertar das dificuldades que 
resultam na transformação da escola num corpo estranho em uma sociedade que é bem 
diversa do que a escola supõe.  
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 nov. 2008, Aliás, p. J6. 


