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introdução

O debate em torno do tema da avaliação escolar tem apontado, so-

bretudo, para a complexidade do fenômeno de ensino-aprendizagem 

e dos fatores que concorrem para ação da escola e para o desem-

penho acadêmico dos estudantes – envolvendo elementos que vão 

da ordem das relações sociais, da estrutura institucional da escola, 

da cultura, dos currículos escolares e da formação dos professores. 

Este livro testemunha esse esforço de compreender as múltiplas 

facetas da “avaliação”.

Um assunto inevitável – e que, em certa medida, despertou o 

interesse pela discussão sobre avaliação – é o tema do desempenho 
acadêmico e fracasso escolar. Entre educadores, cientistas sociais e 

psicólogos é unânime que devemos investigar melhor os elementos 

que concorrem para criar as condições do desempenho acadêmico 

e que, consequentemente, podem contribuir para a compreensão 

do fracasso escolar. Neste capítulo examinaremos um dos aspectos 

deste problema, a saber, a relação família-escola.

Para tal exame é de fundamental importância destacarmos algu-

mas das mudanças que se processaram no mundo a partir da segunda 

metade do século XX, com profundas implicações nas instituições 

sociais, como por exemplo, na escola e na família. 
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sociedade, família e escola: 
um breve panorama

A segunda metade do século XX representou mudanças importantes 

em todos os setores da chamada vida moderna colocando “o mundo 

de pernas para o ar”. (HARVEY, 1996) Não houve instituição que 

não sofresse consequências do processo de urbanização intenso, 

combinado com uma revolução nos setores de comunicação e trans-

porte, que possibilitaram uma ampliação jamais vista na capacidade 

de produção, armazenamento e circulação de conhecimento, com 

profundos efeitos na estruturação das relações sociais.

Com relação ao processo de urbanização da sociedade, podemos 

verificar uma redefinição do mercado de trabalho, com o crescimen-

to da importância do setor de serviços, a necessidade de formação 

de mão de obra cada vez mais qualificada para operar em uma 

economia cada vez mais complexa e interligada. Esse processo foi 

acompanhado da entrada das mulheres no mercado de trabalho 

com efeitos importantes nas relações familiares, redefinindo papéis 

e responsabilidades, reorganizando o cotidiano das famílias e sua 

estruturação enquanto instituição social. 

Uma das características marcantes deste processo de transforma-

ção da família como instituição social na contemporaneidade é uma 

menor separação entre as esferas pública e privada, que parecem se 

mesclar em um processo de privatização do público, ou, em outras 

circunstâncias, na publicização da esfera privada. 

As fronteiras entre essas esferas foram, segundo Arendt (1997), 

determinantes na organização da educação e instituição escolar. A 

escola tinha por finalidade a transição entre a esfera privada – carac-

terizada pela proteção ao indivíduo – e o mundo público. Para ela, 

[...] a escola não é de modo algum o mundo e não deve fingir 

sê-lo; ela é, em vez disso, a instituição que interpomos entre 

o domínio privado do lar e o mundo, com o fito de fazer que 

seja possível a transição, de alguma forma, da família para o 

mundo. (ARENDT, 1997, p. 225)
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Na contemporaneidade, as fronteiras entre público e privado 

estariam sendo dissolvidas e a escola, neste sentido, entrando em 

crise de identidade, pelo menos em sua forma moderna. Segundo 

Azanha (1990/1991), essa crise na verdade não seria da escola, mas 

muito mais ampla. Uma crise política criada através da negação da 

discussão acerca da estrutura e do papel das instituições sociais na 

vida coletiva. Essa negação parece se agravar na contemporaneidade, 

uma vez que a esfera de discussão política parece se reduzir à eficácia 

das instituições no processo de realização da economia.

Outra questão relevante para pensarmos as transformações das 

instituições sociais é o crescimento dos conteúdos de técnica e ci-

ência na ordenação do mundo, cuja função central parece ser a 

ampliação do sistema capitalista em escala mundial. A produção e 

propagação do conhecimento possibilitaram, por um lado, diversas 

conquistas sociais, no entanto, desorganizaram as bases tradicionais 

de organização da vida social nos mais diversos lugares. 

Segundo Santos (1996), o processo de globalização – com efeitos 

no processo escolar e nas instituições educacionais – não deve ser 

compreendido apenas como um processo econômico, mas como uma 

reordenação dos lugares a partir do mundo; um processo heterôno-

mo que busca submeter a pluralidade dos lugares ao funcionamento 

de uma única lógica cuja finalidade é a realização do processo de 

acumulação de capital. (SANTOS, 1996) 

Assim, os conhecimentos acumulados ao longo da história de 

cada sociedade – que atribuem sentido ao mundo dos objetos e 

às ações – vão sendo progressivamente substituídos por um saber 

heterônomo que se impõe, entre outros mecanismos, através da 

estruturação dos currículos e das práticas escolares. Segundo Jame-

son (2001), no atual estágio de globalização do mundo, economia e 

cultura tendem a coincidir e, claro, os conteúdos escolares tendem a 

obedecer aquilo que se impõe como o novo, identificado como mais 

adequado e eficiente para a formação dos indivíduos na sociedade 

contemporânea.

Outro aspecto de similar relevância diz respeito à discussão em 

torno das relações entre família e escola como um encontro de cul-

turas. A família e escola se constituiriam, então, como instituições 
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individuais independentes? O encontro e relação de ambas seria um 

encontro de culturas? Diversos pesquisadores ligados aos estudos cultu-

rais (GARCÍA CANCLINI, 1998; HALL, 1997; NUNES, 2003) têm chama-

do a atenção para a importância dos aspectos da cultura como força 

política na organização dos currículos e das práticas escolares.

Um aspecto central dessa discussão remete à complexidade 

do mundo contemporâneo e, como apontamos no pensamento 

de Arendt (1997), na mistura existente entre as esferas pública e 

privada, sendo a escola uma instância que forja a mediação entre 

elas. Embora possamos reconhecer a adoção de uma perspectiva 

heterônoma na organização do trabalho escolar e que, muitas vezes, 

promove conteúdos que parecem estranhos à vida social, verifica-

mos a tentativa atual do Estado de formulação de políticas públicas 

educacionais visando à adoção do desenvolvimento da participação 

e cooperação entre família e escola, criando uma possibilidade de 

ruptura de práticas e concepções já bem enraizadas.

Pensar o processo de avaliação, o desempenho acadêmico, o 

fracasso ou o sucesso escolar, sem contemplar alguns desses aspec-

tos é, na verdade, refletir sobre um falso objeto. Segundo Azanha 

(1990/1991, p. 37),

No fundo, o professor, o aluno, o livro e outros componentes 

do ambiente escolar são “falsos objetos”, como diria Paul Vey-

ne. Sob essas expressões, mascaramos o que é fundamental: o 

jogo das complexas relações sociais que ocorrem no processo 

institucional da educação. Muitas vezes, a descrição que faze-

mos desses objetos, em vez de revelar esse jogo, obscurece o 

essencial. Não que por trás da realidade visível haja uma outra 

que não percebemos, mas porque somos incapazes de fazer 

incidir o esforço de descrição nos pontos de interesse. 

É a partir desse contexto amplo da educação como parte de um 

complexo jogo social que a avaliação deve ser compreendida. O de-

sempenho acadêmico dos alunos não pode ser tomado como um dado 

estatístico isolado dos demais aspectos da escola e do contexto socio-

histórico, mas como uma referência importante do sentido da escola 

em cada sociedade e das práticas desempenhadas em seu interior.
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1 Sem ignorar as 
consequências e relações 
sociais externas, a 
família ou grupo familiar 
aqui é concebido não 
apenas como mero 
reflexo da classe social, 
mas como um sistema 
de ação, portador de 
um projeto autônomo 
comum e resultante e 
uma dinâmica normativa 
interna, em constante 
processo de mudança. 
(BOYER; DELCLAUX, 1995 
apud NOGUEIRA, 1998)

No novo contexto político-educacional brasileiro do período de 

redemocratização, a escola se caracterizaria como uma importante 

agência educacional e socializadora, complementando o trabalho 

desenvolvido pelas famílias. Por essa razão, tornou-se um tema de 

absoluta relevância a preocupação sistemática com o desempenho e 

a permanência dos alunos nas escolas e, como consequência, o papel 

da família nesse processo. Questões ligadas às causas do fracasso 

escolar, tais como: a formação docente, a gestão escolar, a responsa-

bilidade e empenho da família na educação de seus filhos; as políti-

cas públicas de atenção à educação; as condições de infraestrutura 

das escolas públicas, dentre outros, têm sido objeto de estudo de 

pesquisadores em todo o mundo. (GUZZO, 2001; NOGUEIRA; ABREU, 

2004; ZAGO; DAROS, 2002)

A família1, entretanto, passou a ser um tema de interesse especial-

mente analisado a partir de sua relação/parceria com a escola (donde a 

escola é a referência); ou seja, a família passou a ser avaliada a partir 

do seu papel, função e contribuição no processo educacional, bem 

como dos modelos de participação. Vale salientar que o conceito 

de parceria (entre a família e a instituição escolar) tornou-se uma 

espécie de dogma, de “categoria pública positiva” de percepção de 

mundo social. (SILVA apud NOGUEIRA, 2006) Além do discurso sobre 

essa parceria, observamos vários dispositivos institucionais como 

campanhas promovidas pelo Estado, jornadas de encontro entre pais 

e escola, contratos, com o objetivo de fomentar essa parceria.

O desempenho acadêmico dos alunos passou a ser pensado como 

o resultado do desempenho dos pais (qualidade da participação e 

envolvimento, controle e expectativas, empenho e compromisso 

com a ação educacional, práticas educativas, atribuição de sentido 

à vida escolar, etc). Segundo Godard (1992, p. 119), 

Tudo se passa como se o êxito do filho consistisse uma espécie 

de símbolo do êxito pessoal dos pais, do bem fundado de 

seus valores e de sua concepção de educação; como se esse 

êxito se tornasse para os pais um critério fundamental de 

sua auto-estima.
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2 Mesmo porque, a ideia 
de um sujeito enquanto 

indivíduo portador de 
traços psicológicos, 

subjetividade, consciência, 
autorreferência e 

autodeterminação, como 
agente humano, self, 
é uma “invenção” da 

Modernidade. (DAZZANI, 
no prelo; TAYLOR, 1997, 

p. 15)

3 Uma abordagem 
rigorosa dos elementos 

presentes na história 
do sistema educacional 
brasileiro e sua relação 

com a história da cultura 
e sociedade brasileira 

pode ser encontrada em 
Romanelli (2005).

Nesses termos, não apenas a família passa a ser considerada um 

agente determinante na vida escolar dos filhos, mas a educação 

ganha um valor central na vida da família contemporânea.

Portanto, pensar a avaliação escolar e educacional envolve não 

apenas a análise das condições físicas, didático-pedagógicas ou coti-

dianas no interior das instituições escolares, mas também a avaliação 

das práticas e significados da parceria entre a família e a escola, bem 

como dos diversos atores sociais que dela participam.

a invenção do fracasso

O fracasso escolar tem constituído um foco de interesse de pesquisa-

dores de diferentes áreas em função de suas implicações tanto para 

o funcionamento global do indivíduo, como para o seu grupo social. 

De modo geral, uma das hipóteses mais difundidas e que comumen-

te formula o quadro explicativo do fracasso escolar é a seguinte: 

indivíduos com baixo desempenho acadêmico estão vinculados a famílias de 
baixo nível socioeconômico, baixa escolaridade e pouco empenhadas na sua 
educação formal. (NOGUEIRA; ABREU, 2004; PATTO, 1999)

A expressão “fracasso escolar” começou a ser utilizada mais 

frequentemente no século passado para descrever uma série de 

incapacidades relacionadas com o insucesso acadêmico a partir de 

uma específica concepção de educação, de aprendizagem e de sujeito 
da aprendizagem. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que 

a ideia de aprendizagem (e, consequentemente, de “fracasso no 

aprender”) como um fenômeno que se dá no sujeito ou indivíduo 

está relacionada com um determinado momento da história da Psi-

cologia e da História da Educação2. Mesmo sem sermos rigorosos na 

reconstrução histórica, ressaltemos que a educação escolar enquanto 

uma instituição concernente à vida pública e dirigida a diferentes 

classes sociais é uma invenção relativamente recente na história 

geral das sociedades, remontando ao século XIX, e ainda mais recente 

em relação à sociedade brasileira3. O ideal republicano de igualdade 

de oportunidades “de partida” incluiu a necessidade também da 

educação para todos como condição para a formação do cidadão. 
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As transformações culturais e, principalmente, do trabalho numa 

sociedade cada vez mais tecnicizada produziram novas exigências 

físicas, éticas e intelectuais. A pesquisadora francesa Anny Cordié, 

em Os atrasados não existem: psicanálise de crianças com fracasso escolar, 
discutiu como a invenção desse ideal republicano “fez nascer uma 

nova patologia: o fracasso escolar.” (CORDIÉ, 1996, p. 17) O sucesso 

e o fracasso, como salienta Cordié, são valores ligados a um ideal 
construído social e culturalmente; o fracasso escolar, enquanto pato-

logia social, surgiu no século XIX exatamente com a instauração da 

escolaridade obrigatória: as crianças de todas as classes e ambientes 

não só eram obrigadas a prosseguir vários anos de escolaridade 

quanto passaram a enxergar a sua realização humana e sua felicidade 

com o sucesso na escola: 

Ser bem-sucedido na escola é ter a perspectiva do ter, mais 

tarde, uma bela situação, de ter acesso, portanto, ao consumo 

de bens. Significa também ‘ser alguém’, isto é, [...] ser consi-

derado, respeitado. (CORDIÉ, 1996, p. 21)

Um estudo realizado por Moysés kessel em 1954 (apud PATTO, 

1999) mostrou a dramaticidade da situação do fracasso na década de 

40 no Brasil: do total de crianças que se matricularam pela primeira 

vez na primeira série do ensino fundamental, em 1945, apenas 4% 

concluíram as séries iniciais em 1948, sem reprovações; dos 96% 

restantes, metade não concluiu sequer a primeira série. Mais de 50 

anos depois, diversas pesquisas realizadas na área (GUZZO, 2001; 

MALUF, 2001; MELLO, 2004) revelaram vertentes que compreendem o 

fracasso escolar das seguintes formas: como problema essencialmente 

psíquico; como problema meramente técnico; como questão institu-

cional; como questão fundamentalmente política. Algumas pesquisas 

apontam continuidades e rupturas teórico-metodológicas em relação 

aos caminhos percorridos pela produção de saber na área: há teses 

em que permanece o predomínio de concepções psicologizantes e 

tecnicistas de fracasso escolar; há também teses que dialogam e avan-

çam a pesquisa crítica do fracasso escolar, inserindo-o nas relações de 

poder existentes numa sociedade de classes. (DAZZANI, no prelo)
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4 Em outro lugar, 
discute especificamente 

como certas 
concepções psicológicas 

influenciaram a 
compreensão do fracasso 

escolar. (DAZZANI, no 
prelo)

No Brasil, principalmente a partir da massificação da educação 

pública e dos programas de combate ao analfabetismo nas décadas 

de 60 e 70 do século passado, o tema do fracasso escolar tornou-se 

uma das preocupações centrais de educadores e do Estado. É nesse 

contexto, quando a educação não se realiza, quando a escola não 

consegue cumprir sua tarefa, quando a aprendizagem não se dá, é 

precisamente aqui onde os conceitos de aprendizagem, avaliação e 

fracasso escolar se revestem de uma importância especial. (DAZZANI, 

no prelo) Os educadores, teóricos e políticos se veem obrigados a 

compreender os mecanismos internos da prática pedagógica, da 

instituição educacional, do processo escolar para, daí, encontrar os 

caminhos de superação4. A família, nessa perspectiva, seria mais 

um desses diversos elementos a serem avaliados.

Mesmo sem um consenso acerca da conceituação, etiologia, pre-

valência e estratégias de intervenção apropriadas, o aparecimento 

da ideia de “fracasso” exprimiu a convicção de educadores de que 

algumas crianças possuíam problemas de aprendizagem que não se 

enquadravam nas categorias existentes. Sem tentar apresentar uma 

definição completa, de modo geral, o fracasso escolar é entendido 

como um fenômeno que se caracteriza pelo baixo desempenho 

acadêmico, pela ocorrência de repetências e de evasão. Sob vários 

aspectos, esse tema foi o centro das preocupações pedagógicas, o 

que incentivou a investigação de vários fatores que poderiam con-

tribuir para tal fenômeno: esses fatores poderiam ir desde questões 

fisiológicas e psicológicas individuais às do ensino e do ambiente 

escolar e familiar.

a produção do fracasso

Estudos realizados nos últimos anos indicam diversos preditores do 

fracasso escolar tais como fatores sociodemográficos e familiares que 

fazem parte do ambiente em que a criança se desenvolve. O nível 

socioeconômico da família, o nível de instrução dos pais e a respon-
sividade parental, por exemplo, têm sido apontados como possíveis 

variantes- determinantes do baixo desempenho acadêmico. (CAR-
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VALHO, 2004) Alguns desses estudos concluem que determinados 

contextos escolares apresentem características que tornam o sujeito 

mais vulnerável à produção do fracasso. Algumas características 

individuais tais como o desenvolvimento cognitivo e emocional tam-

bém são comumente investigados para a compreensão do fenômeno. 

Além disso, o fracasso escolar passa a ser analisado a partir da com-

preensão dos fatores sociais, culturais e históricos. É praticamente 

consensual a necessidade da compreensão do fenômeno vinculada 

à compreensão das circunstâncias históricas e sociais onde essas 

engrenagens são fabricadas. (NOGUEIRA, 2004) 

O fracasso escolar é, de modo geral, um processo que resulta 

das práticas envolvidas entre os atores educacionais, e não ape-

nas na descrição dos agentes que nela se inserem. Segundo Azanha 

(1990/1991, p. 37):

O que interessa é descrever as “práticas escolares” e os seus 

correlatos (objetivados em mentalidades, conflitos, discursos, 

procedimentos, hábitos, atitudes, regulamentações, “resulta-

dos escolares” etc.). Somente o acúmulo sistemático dessas 

descrições permitirá compor um quadro compreensivo da 

situação escolar, ponto de partida para um esforço de expli-

cação e de reformulação.

Essa formulação nos parece particularmente importante na me-

dida em que nega uma leitura determinista com relação ao processo 

através do qual se busca responsabilização deste ou daquele sujeito 

social. Aponta, portanto, para a necessidade de entrada na comple-

xidade do processo contínuo de práticas escolares e educacionais que 

podem revelar os significados da escola-educação e a forma pela 

qual ela se insere no movimento social mais amplo. Neste sentido, 

a família é pensada como coparticipante, inter-relacionada, inter-

dependente de outros agentes sociais.

Do mesmo modo, a compreensão da produção do fracasso e 

desempenho acadêmico requer necessariamente a contribuição 

interdisciplinar de campos diversos do conhecimento, de modo a 

evitar abordagens reducionistas, seja no sentido do determinismo 
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social, seja numa visão do fenômeno como de natureza exclusiva-

mente pontual ou individual.

Tradicionalmente, a literatura educacional aponta que os maiores 

determinantes do desempenho escolar estão fora do âmbito da escola. 

(SOARES, 2007) Ao revelarem um irrefutável determinismo sociológi-

co, algumas pesquisas criaram um forte pessimismo pedagógico, visto 

que levaram à conclusão de que a escola pesaria pouco na explicação 

da variação do desempenho dos alunos. Essa ideia é apresentada na 

frase provocante divulgada pelo Relatório Coleman (COLEMAN, et al., 

1966) de que “[...] as escolas não fazem diferença”. Por outro lado, al-

guns estudos longitudinais analisam a escola a partir do paradigma da 

“reprodução”. A reprodução à qual se referiu Pierre Bourdieu, segundo 

Nogueira (2004), é a reprodução das desigualdades sociais no seio da 

instituição escolar e suas consequências em termos de mobilidade 

social. De modo geral, esses trabalhos apontam, sobretudo, que 

cada sociedade define para si, através de suas opções históricas, um 

patamar possível para o aprendizado de seus estudantes. Entretanto, 

em torno dessa estrutura há grande variação. Em sociedades mais 

claramente desiguais, como no caso do Brasil, o nível esperado de 

desempenho acadêmico oscila de forma acentuada de acordo com 

o nível socioeconômico. (NOGUEIRA 2004; SOARES, 2007) O sistema 

escolar por si só não é capaz de mudar essa determinação social, 

mas algumas escolas conseguem que seus alunos tenham um melhor 
desempenho que o esperado para suas condições sociais.

Entretanto, é de fundamental importância destacarmos e anali-

sarmos o sentido desse melhor desempenho. Segundo Martins (2008), 

a escola brasileira reproduz um sistema de marginalização social 

e uma dificuldade de diálogo com a diversidade cultural existente 

na sociedade. Assim, o que se entende por melhor desempenho é, na 

verdade, um processo de adequação dos estudantes – e das famílias 

– a uma lógica dominante de procedimentos e conteúdos que, nem 

sempre, ou melhor, muito raramente, significa de fato um processo 

de aprendizagem significativo por parte dos estudantes.

Para muitos autores, a escola e suas práticas pedagógicas são rele-

vantes e muitas vezes decisivas no desempenho acadêmico, embora 

não possa mudar completamente a determinação social. (NOGUEIRA, 
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2004; SOARES, 2007) Na situação atual do sistema público de ensino 

básico no Brasil, onde prevalecem baixos desempenhos, existem 

oportunidades de melhorias substanciais através de implantação 

de políticas escolares. A avaliação educacional, neste sentido, seria 

uma ferramenta importante para o planejamento, redescrição e 

intervenção futura.

fracasso, exclusão e democratização

De acordo com alguns pesquisadores (PATTO, 1999; TANAMACHI, 

2000; DEL PRETTE, 2001; NOGUEIRA; ABREU, 2004), o fracasso está 

associado à exclusão social e escolar. Consideremos que exclusão social 
e escolar são compreendidas como formas de violação dos Direitos Hu-

manos e do ideal da democracia (do mesmo modo como outras viola-

ções dos Direitos Humanos, como o que ocorre no sistema prisional 

e no manicomial, por exemplo). A expressão educação inclusiva surgiu 

na luta de profissionais da área de educação especial e na reivindicação 

do ingresso de alunos excluídos, assim chamados “lentos”, “portado-

res de deficiência” ou “com necessidades educativas especiais” nas 

escolas regulares. (PATO, 1999; PRIETTO, 2005) Outra noção é a de 

diversidade e diferença e a exigência de que a escola seja um espaço que 

acolha a pluralidade étnica, social e religiosa. Mais recentemente, as 

“políticas de ação afirmativa” também se configuram num discurso 

de inclusão. Esses elementos consolidariam a democratização da 

escola e, consequentemente, da sociedade, mesmo que muitas vezes 

seja confundido com a falsa ideia de que apenas o acesso à escola 

seja suficiente para garantir tal democratização. 

Devemos considerar que exclusão na nossa sociedade não é um 

fenômeno isolado, anômalo, acidental, mas, ao contrário, está direta-

mente ligado a certas formas de organização institucional e produção 

do poder que fabricam engrenagens que causam o isolamento, o 

alheamento, a estigmatização de determinados cidadãos. Ou seja, 

nem sempre a exclusão se resume ao fato de que a criança está 

“fora” do espaço físico da escola. O simples ingresso na escola não é 

garantia de solução do problema. (DAZZANI, no prelo)
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5 Para uma leitura sobre 
estereótipos, ver Pereira 

(2002, 2004).

A promessa de igualdade, de homogeneidade fez da escola, do 

mesmo modo, um espaço de exclusão. Isso se deu em consequência 

da ideia de que a escola ofereceria as mesmas condições para todos 

os alunos, sem exceção, e o sucesso ou fracasso seria uma decor-

rência das aptidões e inteligência de cada um. Essa “falsa promessa 

de inclusão” coloca sob suspeita o aluno, ou seja, retira da escola a 

responsabilidade de promover a inclusão, outorgando ao aluno a 

tarefa de “incluir-se” na massa homogênea que tem competência, 

aptidão e inteligência para aprender. Um dos exemplos disso é o 

discurso de “queixa escolar” e do “fracasso escolar”. De certo modo, 

a escola – e as outras instituições sociais – estiveram presas à crença 

e à perspectiva ideológica da natureza humana: a ideologia do dom. 

Comumente a diferença concreta de etnia, religião, classe sociais, 

mas também as diferenças individuais são ignoradas nas práticas 

cotidianas da escola. A “inclusão” pode, em muitos casos, significar 

a interdição da diferença. Por isso, muitas vezes a “demanda de 

queixa escolar” e o “fracasso” ignoram os processos objetivos que as 

crianças vivem na escola. Há vários exemplos. A chamada “ideologia 

do dom”, como explica Neves (2005), já foi uma das explicações do 

fracasso dos alunos: a escola teria oferecido as mesmas condições 

para todos os alunos e o sucesso ou fracasso seria uma decorrência 

das aptidões e inteligência de cada um. O problema é que inúmeras 

pesquisas procuraram demonstrar que o fracasso se concentra nas ca-

madas socioeconomicamente desfavorecidas o que, de algum modo, 

contraria essa ideologia, pois coloca à mostra que as diferenças não 

ocorriam entre os indivíduos, mas, sim, entre grupos5. Esse modo 

de explicar leva a outra perspectiva, do mesmo modo, repleta de 

dificuldades, é a ideologia da deficiência cultural: o fracasso escolar das 

classes menos favorecidas seria explicado, nessa perspectiva, pelo 

déficit cultural do seu meio. Um outro modo de explicar o fracasso, 

principalmente das classes pobres, é a ideologia das diferenças culturais: 
já que a escola transmite como “certos” os valores culturais dos gru-

pos dominantes, as crianças das classes dominadas não encontram 

na escola a valorização de seus padrões culturais. Estes caminhos 

têm levado a dificuldades teóricas e a vícios políticos. (MACHADO, 

et. al., 2005)
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Alguns teóricos (NEVES, 2005; PRIETO, 2005) têm optado em não 

mencionar a expressão educação inclusiva, mas simplesmente demo-

cratização da educação, defesa e promoção dos Direitos Humanos. 

Isso implica que devemos saber conceber uma escola e uma prática 

escolar que possam interpretar, acolher e responder às demandas 

de todos os cidadãos num ambiente que respeite a subjetividade, a 

diversidade cultural, étnica, religiosa, social. (DAZZANI, no prelo)

O modelo de avaliação escolar vigente no país não apenas reprova, 

mas faz com que um número significativo de crianças em idade 

escolar e suas respectivas famílias não mantenham a motivação 

necessária para estudar, porque não reconhece na escola um espaço 

para desenvolver competências e habilidades, assimilar bem os 

conteúdos  e aprender (autonomia intelectual). (NOGUEIRA; ABREU, 

2004; VIANA, 2007, VIANA; NOGUEIRA, 2008) Como apontamos 

anteriormente, em oposição a um certo determinismo sociológico que 

engendra um pessimismo pedagógico – que afirmaria que em sociedades 

desiguais “as escolas não fazem diferença” – muitos autores acre-

ditam que ações educacionais (dentro e fora do ambiente escolar) 

podem, de fato, intervir e modificar o quadro de fracasso-exclusão 

escolar: projetos de intervenção nas escolas e famílias tornam-se, 

neste sentido, relevantes e podem se configurar em instrumentos 

de mudanças e possibilidades.

Desse modo, a avaliação educacional deve ter papel fundamental 

no sentido de investigar, compreender e fomentar ações de parceria 

entre escola-família. Em outros termos, a avaliação educacional pode 

ser um dispositivo de favorecimento de diálogo e discussão sobre 

o valor, os significados, a qualidade e os objetivos dessa parceria/

participação escola-família, desde que reconheça os meandros dessa 

relação.
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