
A partir desses resultados, destacamos a importância dos estudos sobre a formação para a 

docência universitária valorizarem e ressignificarem o saber prático do professor 

constantemente reconstruído em situações de trabalho intersubjetivo de dialogicidade, 

reconhecendo na sua práxis a dialeticidade da relação teoria e prática. A complexidade do saber 

ensinar, ou seja, da competência para o ensino universitário, requer a formação de um docente 

cuja identidade revela um sujeito epistêmico e hermenêutico, produtor de saberes e de sentidos.      
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Título: 

Para o professor, qual a representação de sucesso acadêmico? Refletindo sobre o 
papel do professor como promotor do sucesso 
Autor/a (es/as):  
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Resumo: 

Este artigo tem como questão o estudo das representaçoes sociais dos professores sobre os 

possíveis fatores que levam um aluno a atingir o sucesso acadêmico.  Tem por base uma 

pesquisa de natureza qualitativa, onde foram coletados os depoimentos de 18 professores de 6 
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diferentes escolas do Rio de Janeiro (Brasil).  Partindo desses depoimentos, foi feita uma 

categorização dos cinco principais fatores que são considerados básicos para levar um aluno a 

ter sucesso acadêmico. São eles:  professores/escola competente, família, o próprio aluno, saúde 

geral do aluno e recursos econômicos.  Nesse artigo foi dado destaque ao fator professor como 

um importante agente promotor desse sucesso. Refletir sobre a  representação de sucesso é 

crucial para a formação do professor uma vez que irá influenciar na maneira como ele vê e 

interage com o aluno, possibilitando a formação de “cidadãos reflexivos e ativos" e 

contribuindo para que o sucesso possa tornar-se uma realidade. Conhecer a representação de 

sucesso é fundamental para o bom desenvolvimento do seu trabalho vindo a refletir em sua 

própria vida e na vida do educando pois a mesma vai influenciar na forma como ele pensa e se 

posiciona em relação ao aluno e a educação. 

Palavras-chave: 

Formação de professor, sucesso acadêmico, representação social. 

 

De acordo com Giroux (1997, 158), os professores devem ser "intelectuais transformadores que 

combinam a reflexão acadêmica e prática no serviço de educar os alunos para serem cidadãos 

reflexivos e ativos." 

Tendo em vista a importância dessa reflexão, esse artigo se propõe a dicutir sobre a questão do 

trabalho dos professores e da educação através do prisma do sucesso acadêmico. Ele é baseado 

em uma pesquisa de natureza qualitativa cuja questão central foi a  representação social de 

sucesso escolar para professores de ensino médio. Muito já se tem discutido sobre o porquê de 

um grande número de  alunos não atingirem os objetivos propostos pela escola, o chamado 

fracasso escolar. Na pesquisa citada, procurou-se um novo viés, buscando o outro lado da 

moeda que seria discutir quais seriam as “possíveis causas” do sucesso escolar.  

Foi usado o referencial  teórico de Serge Moscovici e de Denise Jodelet  com o objetivo de 

identificar que representações foram elaboradas e compartilhadas pela nossa sociedade sobre o 

tema em estudo e que foram incorporadas pelos sujeitos desta pesquisa, ou seja, quais as 

representações sociais de sucesso escolar presentes nas opiniões dos atores citados. 

A metodologia utilizada compreendeu a coleta de 18 depoimentos de profissionais através de 

entrevistas semi-estruturadas. Esses professores foram selecionados em 6 diferentes escolas na 

cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Foram escolhidas escolas com diferentes perfis (escola 

tradicional, escola dita alterrnativa, escola estadual, escola federal, escola bilíngue e uma escola 

técnica) com o objetivo de ter uma panorama mais amplo sobre a realidade estudada.   

Além da entrevista, também foram apresentadas imagens para que cada entrevistado elegesse 

aquele que em sua opinião, possuia uma representação positiva e outra com representação 



negativa de sucesso.  O uso de imagens foi feito com o objetivo de buscar o que à nível 

inconsciente pode ter influenciado a escolha dos entrevistados através da comparação do que foi 

verbalizado e do que foi representado simbolicamente.  Na análise dos dados, foi feito um 

inquérito para cada imagem proposta levantando os possíveis significados de seus símbolos e 

como eles podem ter influenciado as escolhas de cada professor. 

Os resultados da pesquisa citada foram comparados e encontrados muitos pontos em comum 

com duas outras pesquisas realizadas anteriormente.  Uma delas realizada na França por 

Bernard Lahire (1997) e outra realizada no Brasil por Jailson Souza e Silva (2003).  

 

Refletindo sobre sucesso 

Sucesso é algo com que todos sonham nos seus diferentes níveis: familiar, profissional, social 

etc. 

E em educação, o que seria esse sucesso?   

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional do Brasil (Lei 9.394/96), em seu artigo 

primeiro, diz: 
A Educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar,na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.  

E, no mesmo artigo, no segundo parágrafo: “A Educação Escolar deverá vincular-se 

ao mundo do trabalho e à prática social”. 

 

Em seu artigo segundo, a mesma lei citada afirma: 

A Educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. (grifo da autora) 

 
Dessa forma, a lei brasileira apresenta um objetivo geral do que se é esperado atingir na 

formação de um aluno, portanto, o que seria considerado ter atingido sucesso acadêmico. 

E como alguns autores veem o chamado sucesso escolar?  Para Souza e Silva (2003), a questão 

é respondida de forma bastante objetiva.  Para ele, “sucesso escolar é definido a partir da 

conquista pelos estudantes provenientes dos setores populares do diploma de nível superior, seja 

em instituição pública ou particular” (p.18). Já para Lahire (1997, p.54), a questão é mais 

complexa pois ele acredita que fracasso e sucesso escolar são “noções relativas de extrema 

variabilidade” que devem ser analisadas segundo suas “variações históricas e sociais”. 



Com isso, fica claro que a definição de sucesso muito será influenciada pelo que passa pelo 

inaginário de quem pretende defini-lo. Portanto, na representação dos professores pesquisados, 

que fatores podem estar ligados ao alcance do sucesso por um aluno? Baseado nas respostas dos 

entrevistados, além da reflexão sobre o sucesso, foi feita uma categorização dos fatores que, na 

opinião dos professores, são essenciais ao estudante para alcançá-lo. Esses fatores foram 

agrupados em cinco categorias: família, escola/professor, o próprio aluno, saúde e questão 

econômica. Para cada um deles, foi elaborado um mapa onde estão representados os aspectos 

que mais foram mencionados sobre cada um.  

 

Fatores de influência no Sucesso Escolar 

Como já mencionado, os fatores citados pelos professores foram agrupados em cinco categorias. 

Segundo os entrevistados, nenhum dos fatores tem força determinante sozinho mas atuam 

interligados uns com os outros podendo, em alguns momentos, um ter mais destaque do que o 

outro.  Para que um aluno venha a ter sucesso, os fatores atuam em conjunto.  Segundo Lahire 

(1997, p. 287), “esses múltiplos elementos não se somam uns aos outros, mas se combinam para 

criar a realidade”.  

Nesse artigo, foi priorizada a reflexão sobre o papel do professor na promoção do sucesso 

escolar. 

 

1 – Escola/ professor 

Os professores entrevistados acreditam que a escolha de uma escola considerada de boa 

qualidade é um dos fatores que exerce influência no sucesso do aluno.  Tal afirmação é 

reforçada por Souza e Silva (2003, p.136) ao se referir uma escola de referência citada em sua 

pesquisa:   

A qualificação se sustentava, dentre outras variáveis, na experiência e formação dos 

professores, na preservação e funcionamento das instalações, no compromisso de 

determinados grupos da unidade escolar com a manutenção da tradição da instituição 

e, não menos importante, em função da possibilidade de selecionar, dentre um universo 

ampliado de candidatos ao ingresso, alunos mais preparados.  Assim, a manutenção da 

qualidade se alimentava da ‘distinção’, historicamente conquistada por aquela unidade 

específica de ensino. 

 
Mas, embora a qualidade da escola como um todo seja fundamental, sem sombra de dúvida, a 

grande estrela é o professor. Quando falamos nas dificuldades relacionadas a Educação no 

Brasil, pensamos logo em causas do fracasso escolar, mudanças curriculares, aprovação 



automática etc.  Pouco se tem refletido sobre um agente muito especial deste processo que é a 

figura do professor que  com sua dedicação, competência, motivação e prazer no que faz pode 

até tornar-se uma referência para a vida do aluno chegando a influenciar nas suas escolhas 

profissionais como relata Souza e Silva (2003, p.137), baseando-se em sua pesquisa:  

 
No plano das relações estabelecidas no campo escolar, é significativa a importância 

que vários entrevistados concederam a professores específicos.  Eles tiveram uma 

razoável influência em suas definições pelo curso universitário.  Fosse pelo estilo 

pessoal, pela atenção particular concedida e/ou pela forma como desenvolvia o 

conteúdo da disciplina, a mediação dos professores foi importante para a identificação 

com determinadas áreas de estudo e, conseqüentemente, para a escolha da graduação 

a ser realizada. 

 
Porém, nos dias atuais, é cada vez maior o número de professores insatisfeitos com o trabalho 

que estão desenvolvendo e com o resultado desse trabalho. É comum ouvirmos profissionais 

pensando em mudar para uma função que renda mais financeiramente e/ou que lhe dê mais 

reconhecimento profissional, uma profissão que seja considerada pela sociedade de maior valor.  

Dentro do próprio ambiente escolar, já encontramos profissionais exercendo outras atividades 

tais como vendas de roupas e bijuterias com o objetivo de aumentar sua renda.  A insatisfação 

financeira caminha em paralelo com a insatisfação profissional.  Muitas vezes, os professores 

não encontram sentido para o que estão fazendo, nos conteúdos que têm que ministrar além de 

não terem clareza dos objetivos que precisam atingir.  No caminho inverso ao que propõe 

Giroux (1997, p.158), o professor não está conseguindo “apropriar-se criticamente de currículos 

que satisfaçam objetivos pedagógicos específicos”. Ao contrário do que foi citado com tanta 

ênfase pelos entrevistados dessa pesquisa, muitos perderam a noção de sua importância como 

profissional, sua capacidade e responsabilidade no processo de mudança da sociedade em que 

vivem e na construção de cada indivíduo/aluno em particular quando o auxiliam a tornar-se um 

cidadão crítico e ativo.  É comum a queixa de professores que não conseguem atingir seus 

objetivos pedagógicos e ressentem-se da falta de apoio das famílias e dos próprios profissionais 

da escola que deveriam ajudá-lo. Relatam várias experiências frustradas na tentativa de 

minimizar o fracasso de suas aulas. 

Uma questão com a qual o professor vem se deparando, atualmente, e que vem gerando 

profundo sofrimento e desconforto em sala de aula é o tão comentado desrespeito por parte dos 

alunos e, às vezes, de seus familiares. Exigir disciplina passou a ser confundido com 

autoritarismo do professor. Sendo assim, tanto professor como aluno (e familiares) precisaram 

de uma nova forma de lidar com a realidade escolar.  Porém, esta nova forma não se mostrou 



eficaz já que alguns passaram a confundir o exercício da liberdade como direito a indisciplina e 

desrespeito.  

Essa pouca clareza para alguns do valor do profissional de educação vem contaminando até 

mesmo os próprios profissionais. Pode-se perceber nas chamadas salas de professores como é 

grande o conflito dentro da própria categoria. Alguns, mais acomodados, acreditam que nada vai 

mudar e que estão fazendo o que é possível (ou seja, trabalham mal por que recebem pouco e as 

perspectivas não são animadoras).  Existem outros que acreditam na capacidade de mudança e 

tentam fazer algo para que ela possa acontecer. São aqueles que continuam acreditando na 

possibilidade do sucesso acadêmico. 

Diante deste quadro pouco estimulante, está aumentando muito a quantidade de professores 

entrando em licença por doenças que além de denunciarem o mal-estar da escola simbolizam 

uma atitude de fuga de uma situação aparentemente sem solução. O problema da insatisfação 

profissional está tomando uma dimensão tão grande que já se reconhece uma nova patologia que 

está sendo chamada de Síndrome de Burn Out (ou Síndrome do Esgotamento Profissional) e 

que vem causando o afastamento de grande número de professores.  

Além disso, o professor também sofre com a baixa remuneração que faz com que ele precise ter 

uma jornada de trabalho acima do recomendável, normalmente, trabalhando em turmas com 

número de alunos além do desejável.  E, com esse acúmulo de trabalho, ficam comprometidas 

as horas que deveriam ser destinadas para as atividades de lazer já que ele as usa para tarefas 

como preparar aulas (quando consegue tempo para prepará-las!) e correção de provas e 

trabalhos.  

Alguns professores estão tão desestimulados, sem consciência de seu papel de agente de 

transformação social que se acomodam a ponto de não mais criarem, modificarem a si próprios 

e a seus alunos. 

A relação entre professor e aluno deve ser de parceria na busca do  conhecimento. Foi ponto 

recorrente na fala dos pesquisados o quanto é necessário que os professores estejam 

constantemente se atualizando para que possam viabilizar o trabalho de ensino-aprendizagem 

com eficiência e de forma prazerosa para todos os envolvidos neste processo. O professor 

precisa se conscientizar do seu papel como educador e continuar estimulado a ter uma 

participação ativa no processo de transformação da sociedade. Para que isto ocorra, ele  

necessita refletir sobre o sentido do que se propõe a ensinar e ter segurança na importância do 

que ensina e de seu papel social.  Como Giroux o denomina “ser um intelectual transformador”. 

Esse mesmo autor afirma que é extremamente necessário que o professor faça uma autocrítica 

“em relação à natureza e finalidade da preparação dos professores, dos programas de 

treinamento no trabalho das formas dominantes da escolarização” (1997,p.158).  Ao modificar 



sua própria postura frente ao seu trabalho ele estará mais consciente da importância da posição 

que ocupa como professor. 

Para ter condição de ter maior consciência de se papel e, consequentemente, poder participar 

ativamente de todo este processo, o professor precisa ter consciência da necessidade de estar 

sempre se capacitando, ponto bastante reforçado pelos sujeitos de nossa pesquisa.  Buscar, 

constantemente, ser eficiente, conhecer bem o conteúdo que leciona, procurar atualização 

permanente com o objetivo de transmitir segurança com maior fundamentação teórica revendo 

constantemente a sua própria prática.  Buscar, se necessário, estratégias para  um 

amadurecimento emocional repensando sua forma de se relacionar com as pessoas.  É comum 

ouvirmos relatos de pessoas que entendem que os professores que realmente foram marcantes 

em suas vidas foram aqueles que as perceberam como uma pessoa, como um ser único e não 

necessariamente os que mais tinham conhecimento dos conteúdos a serem administrados. Em 

concordância com essa linha de pensamento, vários entrevistados ressaltaram a necessidade do 

aluno receber uma formação mais completa da escola. Eles sugerem a realização de gincanas, 

passeios, atividades fora da sala de aula o que viria a favorecer a convivência na comunidade 

escolar.  

Um dos entrevistados, de forma muito poética, fala sobre a importância da escola na vida do 

aluno e também do professor. Segundo ele, “a escola não pode ser um reflexo da sociedade mas 

uma reflexão sobre a sociedade”.  E, na contramão do que normalmente se ouve falar sobre a 

função da escola de preparar seus alunos para a vida, ele diz: “a escola não prepara para a vida 

mas a escola é a vida.  A gente que passa a maior parte do tempo aqui, se a gente não considera 

a escola como vida, onde está a nossa vida?”. 

Fica claro que apesar do aparente pouco valor que é dado ao professor e à escola hoje em dia, 

ela e seus profissionais ainda tem a representação de uma instituição séria que faz um 

importante diferencial na vida de quem por ela passa. 

Podemos sintetizar os aspectos mencionados pelos entrevistados no gráfico que se segue: 



 

                                                           Figura 1 - Escola/professor 
 

2 – Família 

A família e seus valores foi um dos fatores apontados como fundamental na trajetória rumo ao 

sucesso escolar. Para os entrevistados, a família deve ser um exemplo incentivando, por 

exemplo, hábitos de leitura, visitas a museus, exposições etc.  Além de mostrar que valoriza a 

escola e o estudo, cobrando participação, comprando material e garantindo a assiduidade do 

aluno à escola. Lahire (1997, p.17) reforça a importância do ambiente familiar: 

 
De fato, a criança constitui seus esquemas comportamentais, cognitivos e de avaliação 

através das formas que assumem as relações de interdependência com as pessoas que 

as cercam com mais frequência e por mais tempo, ou seja, os membros da família.  Ela 

não ‘reproduz’, necessariamente e de maneira direta, as formas de agir de sua família, 

mas encontra sua própria modalidade de comportamento em função da configuração 

das relações de interdependência no seio da qual está inserida.  Suas ações são reações 

que “se apoiam” relacionalmente nas ações dos adultos que, sem sabê-lo, desenham, 

traçam espaços de comportamentos e de representações possíveis para ela.   

 
Foi destacado pelos entrevistados, a necessidade de uma boa base familiar, entendendo por isso, 

não necessariamento que ele tenha o modelo tradicional de família mas que tenha uma boa 

qualidade nas relações entre seus membros. Além disso, foi marcada a importância dos valores 

transmitidos por essa família.  Ressaltou-se que, independente de quem seja, o aluno precisa ter 
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alguém que o incentive na busca de um ideal, orientando e apontando possíveis caminhos.  

O fator família é representado no seguinte gráfico: 

 

                                                             Figura 2 - Família 

 

 

3 – O próprio aluno 

Outro fator chave no sucesso de um aluno é o seu próprio interesse em aprender. A pesquisa 

enfatiza a importância da força de vontade do aluno, da disciplina e da consciência do valor do 

que ele está fazendo. Alguns entrevistados salientam que sucesso é uma necessidade interna que 

algumas pessoas sentem. 

Em linha com os entrevistados, Lahire afirma que, baseado em sua pesquisa, referindo-se aos 

casos de sucesso, ele verificou que  
Todas as crianças parecem ter interiorizado precocemente (...) o ‘sucesso’ escolar 

como uma necessidade interna, pessoal, um motor interior.  Assim, elas têm menos 

necessidades de solicitações e de advertências externas do que outras crianças, e até 

parecem, às vezes, mais mobilizadas do que os pais. (1997, p.285). 

 

Essa necessidade vai influenciar as escolhas que ele fará ao longo de sua trajetória como seleção 

de amigos, práticas de leitura e a chamada força de vontade na busca pela superação de algumas 

possíveis deficiências. É um aluno que acredita em si mesmo e na sua capacidade. Pode-se 
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afirmar que o desejo de ter sucesso é um fator determinante que irá impulsionar os outros 

fatores para romper com o equilíbrio do sujeito a ponto de fazer com que ele venha a buscar 

desenvolver todo o seu potencial.  

 

Figura 3 - O próprio aluno 

 

4 – Saúde do aluno 

Foi dada menor importância aos fatores saúde e recursos econômicos, o que é de alguma forma 

é surpreendente para uma pesquisa que foi realizada em um país em desenvolvimento onde 

tanto ainda precisa ser feito nessas áreas. 

  Em relação a saúde, ela só foi lembrada pela ausência, ou seja, só é percebida sua importância 

quando o aluno está doente, tem alguma limitação física, não dorme bem, não pratica esportes, 

não tem uma alimentação adequada ou faz uso de drogas. 

Figura 4 - Saúde 
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5 – Questão econômica 

Os entrevistados concordam que a condição econômica do aluno pode contribuir para o seu 

sucesso. Ela permite a escolha de uma escola de melhor qualidade, favorece o acesso aos 

diferentes recursos tecnológicos, dá a possibilidade de frequentar cursos extras além de realizar 

viagens e passeios culturais contribuindo dessa forma para que o aluno tenha uma visão mais 

ampliada do mundo. 

Por outro lado, ressaltam que alunos oriundos de famílias muito pobres, por viverem uma 

realidade diferente da oferecida pelo ambiente escolar, podem vir a sentir dificuldade na 

adaptação de seus hábitos aos da escola o que é denominado por Lahire (1997, p.104) como uma 

“fratura entre a configuração familiar e as formas escolares de vida”. Além disso, lembram que é 

comum o caso de alunos que por terem que colaborar na sobrevivência familiar precisam entrar 

precocemente no mercado de trabalho resultando no abandono da escola ou na reprovação por 

faltas. Apesar das dificuldades levantadas, todos os entrevistados concordam que independente 

da condição financeira, o sucesso acadêmico é uma possibilidade real. Alguns reforçam esta 

afirmação com os testemunhos de suas próprias vidas e com os inúmeros outros exemplos de 

pessoas vindas de camadas mais baixas da população que obtiveram sucesso acadêmico. 

Por fim, dentro da questão dos recursos econômicos, vários professores se queixaram da baixa 

remuneração do professor.  Um deles, sublinha a ligação dese fator com a relação do professor 

com o aluno e, consequentemente, a qualidade do seu trabalho: “Deveria ter mais condições de o 

professor ter menos empregos e mais tempo nos lugares onde trabalha para poder ter uma maior 

convivência com o aluno, conhecer melhor sua história, saber o que está acontecendo com ele 

para poder melhor ajudar.  Acho que formar o cidadão faz parte do nosso trabalho.”  Essa fala 

está em sintonia com o que foi discutido no item sobre o fator professor.  

  

O fator questão econômica é sintetizado abaixo: 



                                                         Figura 5 - Questão Econômica 

  

As imagens 

Após o depoimento, cada entrevistado foi convidado a escolher, entre 10 imagens apresentadas, 

aquela que ele relacionava a ideia de sucesso. Essas imagens foram capturadas na internet e 

passaram, previamente, pelo crivo de um corpo de juízes formado por pessoas de ambos os 

sexos com diferentes níveis de formação e idade. Foram selecionadas por oferecerem diferentes 

visões do que poderia estar ligado ao  tema abordado tais como escola, profissões, família, 

dinheiro, esportes etc.  

O objetivo dessa tarefa foi comparar o que foi dito verbalmente com o que foi expresso 

simbolicamente, pois, partindo do princípio de que Representações Sociais estão ligadas ao 

imaginário individual e coletivo, foi considerado importante trabalhar com imagens eleitas pelos 

entrevistados por serem material rico em significados insconscientes.  

Ao fazer a análise das imagens mais votadas, foi constatado que, para os entrevistados, aquela 

ligada a família possuía um destaque maior  Eles consideraram que a base do sucesso é uma boa 

referência familiar como é explicitado na fala de um dos entrevistados: “me remete ao sucesso 

familiar que para mim é a mola mestra.  Dele eu saio para os outros”.  Outro entrevistado 

complementa dando sua “receita de sucesso”: “Sucesso é quando você consegue ser feliz na sua 

vida e consegue estender isso para a vida dos outros.  Tenho duas coisas fortes na minha vida: 

minha profissão e minha família.  Sucesso é ter uma carreira e conseguir ter uma família onde as 

pessoas sejam felizes.” 

A segunda imagem mais votada mostra um homem atravessando uma ponte onde se percebe 

que algumas tábuas estão faltando. Ele está carregando uma bola que parece  globo terrestre.  

Para os entrevistados, essa imagem lembra o processo educacional como podemos ver na 

seguinte fala: “Dá a imagem de ter um caminho a percorrer, uma trajetória.  Tem um abismo 

que você poderia estar mergulhando. Mas diante da sua perseverança, sua meta, você pode 

abraçar o mundo. Acho que a educação dá essa condição, de você ser um vitorioso passando por 
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alguns obstáculos.  Com perseverança, tendo otimismo, você pode abraçar o mundo, 

colaborando para que ele se torne melhor.”  

Outra imagem que vale destacar é a de um homem sentado em cima de grandes notas de 

dinheiro.  Ela foi considerada como uma imagem negativa de sucesso. Mesmo considerando que 

o dinheiro sozinho não seja uma representação de sucesso, parece contraditório com os 

depoimentos pois muitos associaram sucesso com a possibilidade de realização profissional e 

pessoal além de questionarem a baixa remuneração do professor. Fica, portanto, uma questão a 

ser pensada: os professores que a escolheram como negativa não gostaram mesmo da imagem 

ou a representação social de desejar ter  dinheiro ainda é associada a pecado, a ser alguém 

egoísta?  

 

Considerações finais 

Curiosamente, os resultados gerais estão em linha com estudos anteriores já citados, mesmo 

considerando as culturas de diferentes países.  Na opinião dos professores, nenhum dos fatores 

sozinho é suficiente como garantia de sucesso do aluno, eles devem agir conjuntamente. E os 

resultados encontrados nesta pesquisa indicam que o sucesso acadêmico deve ser estudado, 

"medido" e procurado além dos muros da escola, não se restringindo às notas e avaliações.  

Refletir sobre a  representação de sucesso é crucial para a formação do professor uma vez que 

irá influenciar a maneira como ele vê e interage com o aluno, possibilitando a formação de 

“cidadãos reflexivos e ativos" e contribuindo para que o sucesso possa  tornar-se uma realidade. 

Conhecer a representação de sucesso pode ser fundamental para o bom desenvolvimento do seu 

trabalho vindo a refletir em sua própria vida e na vida do educando pois a mesma vai influenciar 

na forma como ele pensa sobre o aluno e como se posiciona em relação a ele e a educação. 

Este trabalho tem buscou refletir sobre quem é este profissional chamado professor e lembrar 

que em sua vida profissional vemos o reflexo de tudo aquilo que ele é em sua vida pessoal, seus 

sonhos, seus desejos, suas crenças, além da formação que recebeu enquanto aluno.  Este 

conjunto irá influenciar as escolhas que faz profissionalmente e que  teorias irão dar suporte a 

sua prática. Reforça-se, portanto, que  a prática do professor não é em nenhum momento 

completamente neutra.  

Portanto, o professor para ser um profissional de excelência, além de estar atualizado sobre as 

novas informações que circulam diariamente, precisa estar sempre “atualizado de si mesmo”, 

buscar as representações que tem de seu aluno e que posições adota em relação as questões 

relativas ao seu trabalho. Com esta prática mais reflexiva, ele será um professor melhor para 

seus alunos e estará no caminho para maior satisfação pessoal e profissional. 

 

Notas 



1 – Este artigo teve como base a dissertação de mestrado da mesma autora defendida em abril de 2009. 

2 – Parte desse artigo foi apresentada no Congresso Atee realizado em 2012. 

 

Referências  

CARVALHO, Arlena Maria Cruz de.(2009) Sucesso escolar: o que isso representa? 

Dissertação de Mestrado. Departamento de Educação- Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Brasil. 

CARVALHO, Arlena Maria Cruz de (2008) Trabalho Docente e Processos de Criação: a arte 

como estratégia de equilíbrio In Mamede-Neves, M. A e Castanheira, M.(orgs) As 

coisas são coisas até que os jovens em rede provem o contrário (pp. 225-244), Rio de 

Janeiro: Editora Arara Azul. 

CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain et all, (1994). Dicionário de Símbolos. Rio de 

Janeiro: José Olympio Editora. 

GIROUX, H. (1997). Os professores como intelectuais transformadores.  Porto Alegre: Artes 

Médicas. 

JODELET, Denise (org)  (2001). As representações Sociais. Rio de Janeiro: EDUERJ. 

LAHIRE, Bernard. (1997) Sucesso escolar nos meios populares: a razão do improvável. São 

Paulo: Editora Ática. 

LEI DE DIRETRIZES E BASES, Lei no. 9.394, sancionada em 20 de dezembro de 1996, 

Brasil. 

MOSCOVICI, Serge. (1978)A Representação Social da Psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores. 

_________________ (2003)Representações Sociais: investigações em psicologia social. 

Petrópolis:Vozes. 

SOUZA E SILVA, Jailson de. (2003) Por que uns e não outros: caminhada de jovens pobres 

para a universidade.  Rio de Janeiro: Sete Letras.  

 

6.25. 

Título: 

Registros das aulas de matemática: A formação do pedagogo para ensinar 
matemática 


