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 RESUMO 
A pesquisa buscou compreender o fenômeno educacional do  sucesso escolar no Ensino 
Fundamental em escolas públicas de Natal- RN.  O foco desta pesquisa é conhecer a 
sala de aula, sua dimensão pedagógica, as relações entre currículo e sucesso escolar. 
(BENAVENTE,1990; DUARTE, 2000 MARCHESI & GIL, 2004;). Procedimentos 
metodológicos: observação de classes (Estrela, 1994; Posti, 1977c); análise documental 
e entrevistas. Objetivos: 1. Fazer um levantamento teórico dos princípios que regem as 
origens do sucesso escolar; 2. Identificar e descrever as práticas pedagógicas em duas 
escolas públicas em Natal (Brasil) que promovam o sucesso escolar; 3. Conhecer a 
concepção dos professores sobre o que é fator de sucesso escolar . Os resultados 
parciais apontam que: as origens do sucesso escolar apresentam fatores sistêmicos; a 
escola,  já consegue reagir positivamente às crises sociais e a atuação docente vem 
aparecendo como um diferencial a favor do sucesso escolar. 
Palavras-chave: sucesso escolar, práticas educativas e currículo . 
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RESUMEN 
 La investigación buscó comprender el fenómeno educativo del éxito académico en la 
escuela primaria pública en Natal (RN), Brasil.  El foco de esta investigación es conocer 
el salón de clases, las cuestiones pedagógicas, la relación entre el plan de estudios y el 
éxito escolar. (MARCHESI y GIL, 2004; BENAVENTE, 1990; DUARTE, 2000).  
Procedimientos metodológicos: observación de clases (ESTRELA, 1994; POSTI, 
1977c), análisis documental y entrevistas. Objetivos: 1. Realizar un estudio de los 
principios teóricos a cerca de la origen de los éxitos educativos, 2. Identificar y describir 
las prácticas de enseñanza en dos escuelas públicas en Natal (Brasil) que promuevan el 
éxito escolar, 3. Conocer las concepciones de los profesores de lo que es un factor de 
éxito escolar. Los resultados parciales muestran que: los orígenes de los logros 
educativos tienen factores sistémicos, la escuela tiene condiciones de responder 
positivamente a las crisis sociales y el trabajo docente ha estado apareciendo como un 
diferencial a favor del éxito escolar. 
PALABRAS CLAVE: El éxito escolar, las prácticas educativas y el plan de estudios. 
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O presente artigo é fruto de tese de Doutoramento em Ciências da Educação 
desenvolvida na Universidade de Lisboa. A problemática surgiu da necessidade de 
compreender o fenômeno social e educacional do sucesso escolar em escolas públicas 
de Natal (RN).  

 
Com o estabelecimento do IDEB (Ìndice de Desenvolvimento da Educação 

Básica), a avaliação do sistema de ensino público em Natal, passou a ser mais visado e 
criticado. Desde 2004, os índices e discursos, que permeavam os indicadores da 
qualidade nas escolas, apontavam o estado do Rio Grande do Norte como um “celeiro” 
do insucesso escolar. Destacava-se a baixa competência dos alunos em relação à leitura 
e à escrita, visto que 75% dos alunos das escolas públicas, mesmo após quatro anos de 
escolaridade,  não sabiam ler textos simples. 

 
Mais adiante, em 2007, constatou-se que o estado do RN, no que se refere à 

qualidade do Ensino Médio, foi classificado naquele ano como o pior índice do IDEB 
da região nordeste. Ao mesmo tempo em que os discursos do governo apontavam esta 
grave problemática nas escolas potiguares, eu identificava boas práticas pedagógicas em 
escolas públicas da capital ( Natal- RN), através de professores comprometidos e de 
alunos que superavam as adversidades sociais e conquistavam o sucesso escolar. 

 
Esta polaridade: baixo índice do IDEB x boas práticas pedagógicas, 

instigou-me a buscar novas respostas para este conflito educacional.  Fala-se que o tema 
sucesso escolar é recorrente no âmbito da pesquisa no Brasil, entretanto discordo desta 
afirmação, pois em aproximadamente três anos de pesquisa ( 2008 a 2010), ao construir 
um referencial teórico sobre a temática,  verifiquei  uma qauntidade expressiva de 
pesquisas voltadas para o insucesso escolar e não para o sucesso. Entre os documentos 
publicados sobre o tema, o que de mais significativo aparece é o resultado de um 
seminário ocorrido em 2008 em Brasília com o tema Caminhos para o sucesso escolar 
na escola pública, o qual reuniu diferentes pesquisadores do Brasil, Argentina, México, 
Uruguai e outros países. 

 
Diante destas indagações e conflitos, destaco algumas hipóteses para o fato 

de haver pequena produção científica sobre o sucesso escolar no Brasil, são elas: 

• A falta de investigação aprofundada e sistemática em relação ao 
conceito de sucesso escolar; 

• A inexpressiva participação de docentes do ensino fundamental no 
universo da pesquisa acadêmica (mestrado e doutorado); 

• A má formação do professor do Ensino Básico em termos da 
iniciação à pesquisa acadêmica; 

• A pouca qualificação de cursos de graduação e especialização no 
trato com a pesquisa para professores do Ensino Básico; 
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• A marca cultural e social do insucesso escolar no sistema de ensino 
brasileiro que historicamente vem mobilizando as comunidades a 
aceitar e a pensar primeiro no insucesso. 

 
Por todos os aspectos que mencionei anteriormente é que reafirmo que há 

uma lacuna a ser preenchida em termos da pesquisa sobre o objeto de estudo sucesso 
escolar. Defendo, portanto, que é um objeto de estudo atual, complexo e merecedor de 
investigação e  revelações que possam contribuir para a reorganização política, social e 
educativa das escolas públicas no Brasil. 

 
Pelos motivos e reflexões expostos é que indago: quais as escolas do Ensino 

Fundamental em Natal (Brasil) que apresentam um sucesso escolar? Quais as práticas 
que produzem o sucesso? Que professores são estes? O que se passa na sala de aula que 
contrubiu para o sucesso escolar? Penso que investigar estas questões é buscar respostas 
dentro da caixa preta, que é a sala de aula, é ir ao encontro do que precisa ser revelado. 

 
É justamente em busca de tantas revelações que o foco desta pesquisa é 

conhecer o que se passa na sala de aula, sua dimensão pedagógica, revelando a 
construção de práticas pedagógicas de sucesso pelos professores do Ensino 
Fundamental em escolas públicas de Natal (RN). 

 
Em relação ao movimento de conhecer e refletir sobre a relação entre ensino 

e aprendizagem,  Estrela (1994, p.13-14) destaca: 
 
A principal dificuldade reside precisamente na caracterização das situações em que 
temos de exercer a nossa acção, ou seja, a partir das quais haverá que construir o 
projecto de intervenção. O professor “olha” para sua classe, mas não a “vê”. Não 
dispõe de instrumentos nem de metodologias de observação que lhe permitam 
detectar fenómenos de ordem pedagógica. Conhece alguns problemas, mas de 
forma subjectiva, pois não sabe dar-lhes uma expressão objectiva. 

 

Pensar em escola, invariavelmente, é pensar nas suas singularidades. Estas 
singularidades apontam as caracteristicas sociais, culturais, pessoais, além dos valores e 
das aprendizagens de professores e alunos. Ao tratar do sucesso escolar, abordamos 
questões como: os alunos estão a aprender? Como aprendem? Se não aprendem, o que 
se passa? Como são as práticas pedagógicas na atualidade? Ao pensarmos na 
microestrutura ou no chamado nível da ação, tratamos propriamente da escola, da 
dimensão da sala de aula, donde seus atores são primordialmente os professores e os 
alunos. 

 A sala de aula “é o lugar por excelência da relação didática” (Jonnaert & 
Borght, 2002, p. 140). Trata-se, portanto, do cotidiano escolar, das relações entre 
professor e aluno, do ensino e da aprendizagem, considerando todos os compontentes 
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sociais (emocionais, comportamentais), culturais, pedagógicos etc que envolvem o 
processo educativo.  

  

Defendo a concepção de escola como um lócus de formação permanente dos 
sujeitos (alunos), com fins de preparação para a vida em todos seus aspectos. 
Acreditando na educação igualitária e libertadora que venha a gerar novas 
oportunidades sociais, culturais e econômicas para os sujeitos, independente da sua 
classe social de origem. Neste sentido, escola como espaço social institucionalizado 
para a formação integral dos sujeitos; no qual a educação é o motor da construção de 
valores, atitudes e conhecimentos também na comunidade. ( Hoffman, 2004).  

 

De acordo com Hofmann (2004), entre as problemáticas educativas no Brasil, a 
pesquisadora destaca quatro aspectos: o acesso e a permanência do aluno na escola 
(Ensino Fundamental); a desvalorização da prática docente pelo próprio professor; as 
diferenças sociais entre os alunos e seu comprometimento na aprendizagem; e a 
ineficiência da escola para potencializar o desenvolvimento máximo da aprendizagem 
do aluno.  

 

Em relação ao primeiro aspecto, discute que o foco hoje não é mais o acesso a 
escola, considerando que há um aumento de vagas para alunos em todos os níveis de 
ensino. O foco volta-se para a permanência deste aluno na escola, sua promoção e 
formação escolar. Desta forma, o sistema brasileiro de ensino necessita de maior 
investimento social no acompanhamento do alunado, considerando tanto os avanços 
quanto as dificuldades de aprendizagem. 

 

A questão do sucesso escolar é uma problemática relativamente antiga que 
transita há décadas no cenário mundial. Enquanto campo de investigação, temos registro 
de pesquisas divulgadas na década de 50 (séc. XX) na América e Europa, quando a 
educação popular, no âmbito mundial, passa a ser encarada como um investimento 
governamental em prol do progresso das nações. Desde aquela época, a temática passa a 
ser amplamente discutida em todo o panorama mundial por diferentes setores da 
sociedade: governo, escola, família, sindicatos, enfim todos os âmbitos e instâncias 
sociais que preocupam-se com os rumos da educação, no destino das futuras gerações. 
(Duarte, 2000; Mendonça, 2006; UNESCO, 2008).   

Sendo assim, o sucesso escolar no Brasil é discutido, sob a ótica das relações 
sociais, econômicas, culturais e políticas que envolvem dimensões da macroestrutura 
social. Entretanto, esta problemática carece ainda de estudos mais aprofundados e 
reflexivos que possam reorientar políticas e práticas educacionais que favoreçam  
melhor escolaridade para as classes sociais menos favorecidas economicamente, 
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sobretudo no que diz respeito à microestrutura, com estudos voltados para as relações 
didáticas em sala de aula. 

Numa sociedade contemporânea urbanizada é urgente o debate da escolarização 
de crianças, jovens e necessariamente adultos. Nossa sociedade exige, talvez de forma 
mais incisiva em relação a outros momentos históricos, que a pessoa para ser 
considerada, de fato, cidadã; que  seja, prioritariamente, um leitor, uma pessoa letrada. 
Os objetos culturais atuais são diversificados: a literatura, a informática, as imagens, 
entre outras formas de comunicação e produção de conhecimentos. (UNESCO, 2003).   

Tomamos o conceito de sucesso escolar como um fenômeno sistêmico e 
complexo. As origens do sucesso escolar emergem dos contextos social, familiar e 
escolar que se inter-relacionam gerando diferentes ações na escola e na sociedade. É, 
por isso, um fenômeno amplo que requer estudos diferenciados e profundos. (Marchesi 
e Hernández Gil, 2004).  

Neste sentido, o sucesso escolar está intrinsecamente relacionado ao sucesso na 
aprendizagem dos alunos, às boas práticas pedagógicas, à qualidade na escola, às 
reformas curriculares, aos currículos diferenciados, e outros. Ainda os índices de 
desenvolvimento escolar, os indicadores da qualidade na escola. O sucesso é uma meta 
educacional, atribui validade a existência e competência da escola; garantindo, assim,  a 
permanência do aluno na escola e a promoção de nível em nível. 

 
Em um seminário ocorrido em Brasília, pela UNESCO (2008) sobre a 

construção dos caminhos para o sucesso escolar, o qual reuniu secretários de educação, 
pesquisadores, políticos, professores que se debruçaram diante de um problema: “como 
produzir o sucesso nas escolas brasileiras?”, registrou-se diferentes discursos e 
propostas, dos quais identificamos os traços em comum: 

 
1. A escola é um direito do cidadão, aprender é um direito do aluno; 
2. A gestão escolar deve tomar como foco de ação-reflexão-ação os processos de 

ensino-aprendizagem; 
3. A autonomia pedagógica e o sucesso escolar muitas vezes crescem de forma 

proporcional; 
4. Não importa o grau de dificuldade sócio-económico, cada sociedade produz 

também um sucesso escolar, através de soluções sistémicas, contextualizadas. 

  A discussão parece ter sido gerada em torno de duas premissas básicas: primeiro 
a educação é um direito adquirido e intransferível. Segundo: o sucesso escolar tem 
diferentes soluções que envolvem os agentes deste processo num trabalho com 
autonomia, consciência e ações concretas que gerem um ambiente educativo instigante, 
problematizador e dinâmico.  

Já a questão do insucesso, segundo estudos, não se refere apenas ao abandono 
escolar, ou ao mau desempenho do aluno. Como características do insucesso escolar 
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vemos: baixo rendimento escolar; dificuldade de adaptação às normas e rotinas 
escolares; e baixa estima do aluno. Assim, estas três dimensões se interligam e levam a 
escola a repensar suas ações, seu poder de intervenção e sua função social. (Marchesi e 
Hernández Gil, 2004). 

Por outro aspecto, defendemos que o sucesso escolar é um fenômeno social 
e pedagógico que, dependendo do nível de comprometimento e intervenção da 
sociedade, pode ser visível ou invisível aos olhos das políticas, da mídia, das pesquisas 
académicas. Este sucesso pode ter uma dimensão pessoal ou coletiva, sendo diretamente 
afetado pelas políticas públicas de apoio à qualidade na escola. 

 
Num âmbito restrito, o sucesso escolar trata do desempenho do aluno com 

relação aos objetivos e programas propostos para um determinado ano da escolaridade 
que tenha como resultado a aprovação e a progressão. De outra forma, num âmbito 
amplo, diz respeito a escola que apresenta um alto nível de desempenho e aprovação na 
maioria do seu alunado, nível este quase sempre comparado ao Índice de 
Desenvolvimento Escolar- o IDEB.  

 
Enquanto objeto de estudo, o sucesso escolar é um fenômeno observável e 

passível de julgamentos. A visibilidade se instala quando há um olhar atento para a 
qualidade do ensino, quer seja através da avaliação da aprendizagem, da construção de 
um projeto pedagógico coerente com os interesses e necessidades da sociedade 
democrática, do acompanhamento do cotidiano escolar por familiares, professores, 
técnicos, gestores, secretarias e ministérios. 

 
Há, também, um carácter invisível quase imperceptível considerando que nem 

todo o processo é palpável, que faltam instrumentos e acompanhamentos mais eficientes 
que possam visualizar as pequenas conquistas entre alunos, e a própria evolução das 
escolas. 

Na América Latina, na Ásia e na África, o espaço escolar ainda é um lócus de 
resistência às desigualdades sociais, culturais e econômicas vigentes no mundo. Espera-
se que a escola construa pontes e transporte seus transeuntes para uma vida social, para 
o mundo do trabalho, para a coletividade e, de certa forma, para a competitividade 
social. (UNESCO, 2008). 

Presenciamos, ainda,  na sociedade brasileira, o fenômeno pelo qual a geração de 
adultos não letrados vislumbra que seus filhos e filhas tenham acesso a escola parcial ou 
integral, e que verdadeiramente possam aprender as regras sociais, éticas; que  
compreendam o mundo globalizado, aprendam através da leitura e da escrita a 
interpretar a realidade local e global, como também possam escrever um novo capítulo 
nas suas histórias de vida.  

Portanto, o que a sociedade, os governantes e os investigadores se perguntam há 
décadas pode ser resumido nas seguintes questões: se a escola fracassa, onde se 
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encontra a origem de tal fenômeno? Se interferem, de que forma isso se dá? Por que os 
alunos não aprendem? As condições de vida do aluno (social, cultural, econômica etc) 
interferem na aprendizagem escolar? Qual a responsabilidade dos professores diante do 
insucesso dos alunos?  

Perguntas desta ordem povoam o universo das pesquisas e constroem diferentes 
respostas historicamente. No intuito de compreender o fenômeno do sucesso escolar no 
Brasil, é que inicialmente fizemos um levantamento teórico dos princípios que regem as 
origens do sucesso nas dimensões internacionais e nacionais. Nos detemos nos autores 
que desenvolvem pesquisas na América e Europa, por entendermos que grande parte 
das leis educacionais, reformas de ensino e correntes pedagógicas enraizadas no Brasil 
são provenientes destes continentes.  

Voltando-se para o contexto europeu, no cenário de Portugal, nos reportamos a 
Benavente (1990) que realiza investigação sobre o insucesso escolar tomando como 
referencial: as representações sociais. Diante das problemáticas nas escolas, expõe que: 

• A escola produz obstáculos ao sucesso de certos alunos, tanto o nível do seu 
funcionamento como das suas práticas institucionais; 

• As professoras traduzem atividades pedagógicas e explicitam critérios diversos 
quanto aos alunos e ao processo de ensino-aprendizagem. Certas atitudes e 
critérios dificultam o sucesso escolar dos alunos; e 

• As relações entre escola, família e comunidade dificultam o sucesso escolar dos 
alunos dos meios populares. 

   Neste cenário, Benavente (1990) elege como foco do estudo: a escola e seu 
funcionamento, as atitudes dos seus professores e as relações entre escola, família e 
comunidade. Para a investigadora, o insucesso escolar “ é […] um problema constante 
na instituição, um problema de massas pois diz respeito a um grande número de alunos, 
precocemente intervém desde a entrada na instituição, socialmente seletiva e 
cumulativa” (p. 118). Os estudos de Benavente influenciaram e tornaram-se referência 
para todos os pesquisadores portugueses que vieram posteriormente.  

De acordo com as pesquisas nesta área, podemos classificar diferentes 
dimensões de interferência nas questões do sucesso escolar, sendo estas dimensões: 
social, política, econômica, psicológica e pedagógica. Considerando-as, faremos a 
seguir uma breve reflexão. (Benavente, 1990; Jonnaert & Borght, 2002; Duarte, 2000; 
Mendonça, 2006; UNESCO, 2003/2008; Marchesi & Hernández Gil, 2004). 

No âmbito social vemos a educação como um direito de todos, assegurado 
constitucionalmente, no qual o Estado aparece com criador e gestor das instituições 
escolares. A escola figura no imaginário social como o lugar de conhecimento, 
crescimento, cultura e novas oportunidades. É inegável a contribuição da escola na 
formação das gerações e, portanto, no preparo para o ingresso formal no mundo do 
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trabalho. O sucesso, portanto, é uma consequência do bom desempenho escolar e 
ingresso no mundo do trabalho. ( Postic, 2007). 

No âmbito político vemos o Estado como gestor das oportunidades e do acesso 
às escolas. O sucesso escolar, muitas vezes, passa a ser uma meta de governo, incluída 
em suas plataformas, gerando discussões, ações (programas de combate ao abandono 
escolar, repetência e insucesso escolar) e amplas mobilizações da sociedade. Os 
discursos políticos e suas ações, na maioria das vezes, tornam-se distanciados da 
realidade e inoperantes. ( UNESCO, 2008) 

Num mundo globalizado, as reformas educativas de uns países refletem e geram 
mudanças em outros. Ou seja são processos interligados num mundo contemporâneo. É 
por isso que a UNESCO, a UNICEF e outras instituições de cunho internacional têm 
implantado novos programas, orientações e metas educativas para os países dos cinco 
continentes. Estas metas geram diferentes ações nas estruturas sociais, culturais 
econômicas e educativas dos governos e nações. O sucesso, portanto, constitui-se como 
uma meta governamental, em nível mundial, que exige recursos e ações concretas. 

No aspecto econômico, por sua vez, a educação aparece como uma área de 
investimentos. Neste sentido,  o Banco Mundial exige das nações, dentre outras ações, 
um investimento na Educação desde o Ensino Básico, buscando números relevantes de 
matrícula escolar, frequência e progressão. Mesmo assim, a educação acaba tendo um 
custo que pode ser baixo ou alto de acordo com os recursos, os interesses e a capacidade 
de investimento de cada nação. Portanto, o sucesso é fator de investimento das nações e 
pode contribuir para o aceleramento econômico e competitividade social. 

Já, na dimensão psicológica, vê-se as teorias da aprendizagem que abordam 
diferentes aspectos do sujeito, como: as interações socioafetivas, as motivações, a 
construção da personalidade etc. Nesta perspectiva, o sucesso é visto como fator: de 
motivação e auto-estima dos sujeitos/alunos; de ajustamento social dos sujeitos, de 
agregação familiar; de competência para o trabalho; de bem-estar socioafetivo;  e de  
tantos outros aspectos. ( Postic, 2007) 

Na dimensão educativa, a escola não deixa de ser um espaço de conflitos. 
Exclusão, violência, abandono, todos estes atos são faces de um retrato que nem sempre 
queremos visualizar. Também a inclusão social, a paz e o acolhimento estão presentes 
em diferentes escolas que conseguem concretamente criar e manter este espaço escolar.  

Considerando alguns estudos e parâmetros construídos por pesquisadores 
europeus e americanos, os quais apresentam níveis e indicadores para compreender o 
sucesso escolar, sendo eles: sociedade, família, sistema educacional, escola, sala de aula 
(estilo de ensino e gestão da aula) e aluno (interesse, competência e participação). 
Entendemos que esses indicadores sociais refletem, em dimensão macro ou micro, as 
possíveis origens do sucesso escolar e que todos podem ser objeto de estudo de 
profundas investigações. (Marchesi & Hernández Gil, 2004). 
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Destacaremos, ainda, os estudos realizados em Portugal e Espanha pela 
aproximação teórica das abordagens metodológicas aplicadas e pela convergência das 
correntes pedagógicas destes países com o Brasil. Em Portugal, constatamos que são 
diversas as pesquisas que tratam do sucesso escolar, sendo muitas objetos de estudo em 
mestrado ou doutoramento. Destacamos alguns autores e autoras: Benavente (1988, 
1991), Lemos (1992), Duarte (2000), Mendonça (2006) entre outros. 

Por sua vez, segundo pesquisadores espanhóis, a justificativa para o insucesso 
escolar naquele país subscreve-se numa perspectiva multidimensional de fatos, ações e 
processos diferenciados. As possíveis causas identificadas trazem tanto questões de 
ordem social, quanto da estrutura familiar e da estrutura escolar. Todos esses fatores não 
se dissociam, já que estão relacionados entre si, de forma interativa e reativa.  

Para Marchesi & Hernandez (2004),  considerando as características do sistema 
educacional espanhol, as causas para o insucesso escolar são: o contexto econômico e 
social, o contexto familiar, o sistema educacional,  o ensino na sala de aula, e a 
motivação do aluno. Com relação ao primeiro indicador, os estudos comprovam que os 
alunos cujas famílias possuem baixa condição social e econômica, apresentam a menor 
escolaridade dentre as classes: baixa, médio- baixa, médio- alta, e alta.  

Marchesi e Hernández (2004), também em relação à condição econômica das 
famílias, ressaltam que:  

Os estudos que analisam a influência social no acesso à educação demonstram que os 
alunos que vivem em piores condições sociais têm mais probabilidade de estar situados 
em grupos de alunos com avaliação mais baixa: classes cujos alunos têm nível escolar 
mais baixo e grupos especiais ou sem qualificação final reconhecida. (p. 23) 

 

Assim, constata-se que a condição sócio-econômica das famílias é um fator 
preponderante para o sucesso escolar e que há a necessidade real de investimento na 
escolaridade de alunos originados das classes sociais menos favorecidas.  

No que diz respeito ao contexto familiar, discute-se que as famílias, 
independente da origem social e econômica, possuem um capital cultural que se 
estabelece de geração para geração, na renovação e manutenção de uma cultura e acesso 
a bens culturais. Assim, espera-se que o capital cultural transmitido possa interferir 
positivamente no progresso educacional dos filhos. O fato da família deter um capital 
cultural não garante o progresso; a transmissão intencional e a forma desta transmissão 
são os mecanismos reais de transformação.  

  Na realidade do sistema de ensino espanhol, os principais fatores responsáveis 
pela eficácia das escolas são: a liderança da equipe de direção, o ambiente favorável de 
aprendizagem, a existência de um projeto compartilhado, a organização eficiente do 
ensino de sala de aula, a participação dos pais e dos alunos, o acompanhamento do 
progresso dos alunos e a avaliação da escola.  
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Desta forma, são fatores de sucesso escolar: a coletividade pedagógica, a 
construção da comunidade escolar participativa, o projeto pedagógico contextualizado, 
entre outros aspectos. Assim, a gestão escolar aparece com um fator de organização do 
ensino, dando respaldo a gestores e comunidade em geral. (Marchesi & Hernández, 
2004). 

O penúltimo aspecto, dos anteriormente citados, concentra a questão na sala de 
aula. A responsabilidade dos professores é exaltada. As expectativas em relação ao 
professor são de que ele amplie o seu repertório, suas metodologias, sua capacidade de 
inovar pedagogicamente, além de respeitar a diversidade dos alunos. 

Um último aspecto abordado na pesquisa de Marchesi & Hernández  (2004) trata 
da disposição ou motivação do aluno no ambiente escolar. A pesquisa aponta que na 
fala de professores e pais a causa maior do insucesso escolar localiza-se na falta de 
motivação ou interesse dos alunos em geral. De certa forma, pelo discurso apresentado, 
transfere-se a responsabilidade do sucesso escolar unicamente para o aluno, sem 
considerar os demais fatores que o constituem. 

 Entretanto, não se revelam quais os fatores que indicam esta falta de interesse 
dos alunos: característica da fase do desenvolvimento psicológico do aluno? Ensino 
desinteressante? Currículo desatualizado? Professores desqualificados? Falta de limites 
sociais e liderança do professor? Há, ainda, uma lacuna com relação a avanços nesta 
área. 

Ao final dos estudos os autores espanhóis apontam as principais estratégias de 
intervenção na escola, quais sejam: o compromisso da sociedade; a intervenção no 
âmbito social e familiar; a formação e o incentivo dos professores; o investimento no 
ensino fundamental; a autonomia das escolas e mudanças na prática docente. A prática 
pedagógica é, portanto, apontada em diferentes pesquisas tanto como geradora do 
sucesso escolar quanto fator de mudança e de intervenção na escola. As pesquisas, 
entretanto pouco descrevem ou desvendam estas práticas.  

Percebo que a prática pedagógica, cada vez mais, mostra-se complexa e 
dinâmica. Na sociedade atual identifica-se uma diversidade de tecnologias,  recursos 
pedagógicos, e o aumento do grau de complexidade das informações. Quase sempre o 
professor se depara com inúmeras teorias da aprendizagem, metodologias, e nem 
sempre tem maturidade para fazer uma opção consciente. 

 
Empiricamente, através da observação de classes em duas escolas públicas 

municipais em Natal ( RN), investiguei o cotidiano de quatro classes, com seus 
respectivos professores. Ao final da recolha de dados, criei categorias de análises dos 
mesmos. Estas categorais se propoem a identificar e retratar o que se passa na sala de 
aula na construção de uma boa prática que contribua para o sucesso escolar dos alunos 
do Ensino Fundamental. 
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A primeira categoria diz respeito à valorização dos conhecimentos prévios 
dos alunos. Neste item, constatei que nem sempre os docentes valorizam este aspecto, 
indagando pouco os alunos sobre sua história de vida e experiências sociais e culturais.  

 
A segunda trata da problematização dos conteúdos; de acordo com dados da 

pesquisa, os docentes, na maioria das situações, priorizam a problematização, 
introduzindo conteúdos das diversas áreas, através de perguntas e criação de situação 
problema a ser resolvida pelos alunos. 

 
No que se refere à terceira categoria, procurei identificar como o docente 

trata o conteúdo escolar considerando as especificidades da disciplina e as modalidades 
de aprendizagem do aluno (apropriação dos conceitos). Observei uma variação grande 
nas posturas dos professores; identifiquei, portanto que a maioria ainda necessita se 
apropriar mellhor da essência dos objetos de estudos com os quais interagem.  

 
A última categoria prevista trata da construção das sequências didáticas com o 

objetivo de proporcionar uma melhor assimilação dos conteúdos escolares pelo aluno. 
Neste item, percebi que há um avanço grande nas práticas, que os professores já 
percebem a importância de uma sequência didática que respeita o nível de 
desenvolvimento da turma, os interesses e as modalidades de aprendizagem. 
 

Diante do que foi exposto e junto às reflexoes que construi no decorrer da 
pesquisa, em relação ao conceito de sucesso escolar e à construão do sucesso em escolas 
públicas do RN,  vislumbro que: 

• As origens do sucesso escolar apresentam fatores sistêmicos, no que diz respeito 
asrelações sociais, econômicas, políticas e pedagógicas; 

• A escola, enquanto microestrutura social, já consegue reagir positivamente às 
crises sociais, ao pouco incentivo à educação e tenta  inovar na busca do sucesso 
escolar; 

• Ainda é pouco revelado o que se passa na sala de aula, tanto nas trocas 
pedagógicas entre docentes, quanto na pesquisa educacional; 

• A atuação docente vem aparecendo como um diferencial a favor do sucesso 
escolar e inclusão dos sujeitos na sociedade. 

 
Por fim, reflito que a construção do sucesso escolar exige  ações concretas, 

empenho e determinação por parte dos gestores, professores e toda a comunidade 
escolar. As ações precisam ser sistêmicas, com planejamento, monitoramento e 
avaliação constante. Desta forma, a escola precisa rever seus conceitos e ações no 
sentido de buscar cada vez mais valorizar o professor e, assim, poder garantir o sucesso 
na aprendizagem formal dos alunos implicados. 
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