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Resumo: O referido trabalho tem como objetivo central avaliar os problemas de 
rendimento escolar apresentados pelos alunos do 5º ao 9º ano da Escola Municipal 
Major João Teles em Sergipe, nas disciplinas de maior índice de reprovação, 
apontadas como disciplinas críticas. O sucesso da pesquisa foi possível devido a 
elaboração e aplicação de dois questionários um para os docentes e outro para os 
discentes com o intuito de verificar as causas dos baixos rendimentos apresentados 
pelos alunos desta instituição e a partir da analise dos dados coletados propor uma 
reflexão, aos docentes que compõem o corpo escolar, das suas praticas 
pedagógicas com o intuito de sanar a problemática apresentada. 

Palavras chaves: Avaliação. Qualidade da educação. Rendimento escolar. 

Abstract: The work that was aimed at assessing the problems of school 
performance presented by students from 5th to 9th year of the Municipal School 
Major John Telles in Sergipe, the subjects of a higher rate of failure, identified as 
critical disciplines. Their success was made possible by the development and 
implementation of a two questionnaires for teachers and another for students in order 
to verify the causes of low performance presented by the students of this institution 
and from analysis of data collected to propose a reflection on teachers who make up 
the body school, their teaching practices in order to remedy the problem presented. 
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É notória a grande importância da educação para o desenvolvimento social.  

Podemos observar facilmente seus reflexos na melhoria da qualidade de vida das 

pessoas, na modificação da sociedade e no desenvolvimento dos países de modo 

geral, porém para que isso aconteça é indispensável lapidarmos técnicas de ensino-

aprendizagem e avaliação, para obtenção de resultados plausíveis. 

 

Orçamentos de Municípios, Estados e União são aplicados na educação na 

busca de encontrar técnicas eficazes de aprimoramento e melhoria da mesma. 

Atualmente a união tem desprendido esforços nesta tarefa de melhoria da qualidade 

da educação do pais,  e  para que esses recursos sejam realmente eficientes tem 

sido realizada varias formas de avaliação institucional de desempenho como por 

exemplo o IDEB (Índice de Desenvolvimento Educacional), SAEB (Sistema de 

Avaliação da Educação Básica), PROVA BRASIL, ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio) e ENADE (Exame Nacional na Educação Básica e Superior). O 

sistema nacional de avaliação com o intuito da modernização do setor educacional é 

regido por empenho e os motivos que os regem podem ser observados a seguir: 

 

Os motivos (declarados) para que o Estado buscasse “medir, avaliar 
e informar” foram diversos no percurso 1930-1988. Primeiro essas 
práticas foram tidas como necessárias porque se prestariam a 
conferir e verificar resultados frente a objetivos da educação 
nacional, proporcionando a aplicação da ciência para “formar a 
consciência técnica” no âmbito escolar, posto que condição 
necessária à expansão e à melhoria da educação. A seguir, tais 
práticas propiciariam ao Estado central “conhecer a realidade” e fazer 
“diagnósticos” com o que, em lugar de acentuar-se a regulação pela 
via legal, seriam fornecidas “indicações e sugestões” para a 
qualificação da expansão do atendimento, da administração escolar 
e do ensino. No momento seguinte, “medir, avaliar e informar” foram 
práticas consideradas importantes para a instrumentação da 
racionalização, da modernização e da tutela da ação educacional. 
Logo a seguir, os motivos para recorrer a essas práticas se 
reportaram às tarefas de reajustar a regulação estatal e de criar uma 
cultura de avaliação no País. (FREITAS, 2005, p.7) 
 
 

No ensino fundamental o SAEB e a PROVA BRASIL permite avaliar as 

condições de vida das famílias e dos alunos, o funcionamento das escolas, o 

trabalho dos professores e as condições físicas das escolas. No entanto, a evolução 

desse processo é algo difícil de ser comprovado, tornando-se indispensável estipular 

metas a serem atingidas em determinados prazos e utilizar um método científico que 
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comprove ou não esse avanço, e que os resultados possam ser apresentados de 

uma maneira compreensível. 

 

Buscamos com esse trabalho expressar matematicamente resultados obtidos 

do ano 2011 da Escola Municipal Major João Teles situada no povoado Palestina de 

Fora no município de Nossa Senhora do Socorro em Sergipe - Brasil, obtivemos 

resultados surpreendentes, alarmantes e até certo ponto contraditórios no que se 

referem  as disciplinas de Matemática e Português.  O índice geral de reprovação 

das disciplinas lecionadas na escola citada neste ano foi de 30%,deste percentual 

70% e 10% de reprovação nas disciplinas de Matemática e Português 

respectivamente.  

A fim de verificar o motivo de tal situação, foi marcada uma reunião 

pedagógica com os professores destas disciplinas e demais componentes da 

instituição escolar na tentativa de solucionar tal fato de forma participativa, uma vez 

que os docentes destas disciplinas alegaram que os alunos não demonstram 

interesse pelas atividades e possuem um déficit muito grande de conteúdos mínimos  

necessários para um bom desempenho nas series sequenciais de ensino.Deste 

modo é notório que: 

Para desempenhar seu papel de mediador entre o conhecimento 
matemático e o aluno, o professor precisa ter um sólido 
conhecimento dos conceitos e procedimentos dessa área e uma 
concepção de Matemática como ciência que não trata de verdades 
infalíveis e imutáveis, mas como ciência dinâmica, sempre aberta à 
incorporação de novos conhecimentos (BRASIL, 1998, p. 36).  

 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar ainda os avanços que os alunos têm 

alcançado durante a implantação dos recursos do PDE na escola, e foi aplicada na 

primeira semana de novembro de 2011 a alunos e professores desta unidade de 

ensino, baseada numa amostra aleatória, com caráter quantiqualitativo a respeito 

das disciplinas criticas e possíveis causas. Os resultados estão expressos por meio 

de gráficos, que representam o desenvolvimento dos dados citados. 
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Panorama Geral do Corpo Discente e Docente da Escola Municipal Major João 

Teles   

 

Com o intuito de analisarmos os fatores que tem contribuído para o sucesso 

ou insucesso dos discentes nas várias disciplinas ofertadas pela Escola Municipal 

Major João Teles foi aplicado questionários aos alunos e também aos professores 

desta escola dos turnos matutino e vespertino. Os questionários aplicados aos 

professores e alunos continham doze perguntas que se dividiam em abertas e 

fechadas. 

De acordo com os dados coletados nos questionários podemos ter uma 

noção geral de como os alunos veem a escola, pois de acordo com eles, gostam de 

estudar, dos amigos e professores, das atividades interdisciplinares. Vale ressaltar 

que dos discentes entrevistados há alunos que são regulares da escola há um ano e 

outros estudam desde o pré-escolar, perfazendo 12 anos nesta instituição de ensino. 

Esse fato evidencia o quanto esta escola é importante para a comunidade local e 

adjacências, além de ciar um laço de familiaridade dos alunos entre si e entre os 

professores. 

Do corpo docente da escola foi coletada uma amostra para aplicação dos 

questionários referentes a estes. A primeira parte revela que esse professores tem 

em média 44 anos de idade, são licenciados na disciplina que ministram as 

respectivas aulas, possuem larga experiência no ensino, alguns ministram duas 

disciplinas a exemplo do professor da disciplina de Historia que além dessa leciona 

Artes, o mesmo ocorre com o professor de Geografia que também leciona 

Sociedade e Cultura. Quanto à modalidade de ensino, apenas dois professores 

revelam ter experiências profissionais com a Educação de Jovens e Adultos, os 

demais estão incluídos no ensino regular. 

 Inicialmente daremos ênfase aos dados coletados e analisados dos alunos e 

em seguida faremos o mesmo com o dos professores.  

O gráfico a seguir aborda um dos maiores problema enfrentados pela escola, 

a distorção idade série. 
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 Fonte: questionário de pesquisa aplicado aos discentes. 
 

De acordo com os dados levantados sobre este aspecto verificamos que a 

escola ainda tem problemas com distorção dos alunos quanto a idade e serie que se 

encontram, característica comum da escola, pois recebe alunos de outras 

localidades com este perfil. Embora tenha trabalhado com projetos do governo 

federal Se Liga e Acelera, esta situação persiste em nosso sistema de ensino. Um 

dos maiores motivos para tal fato se deve a necessidade de trabalhar de alguns pais 

e alunos que mantém trabalhos sazonais levando-os a mudarem constantemente, o 

que torna o estudo fragilizado por conta de realidades diferentes as quais estes 

alunos são expostos. 

A seguir, o gráfico que indica as disciplinas com maiores índices de 

reprovações indicadas pelos alunos conforme podemos observar: 
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 Fonte: questionário de pesquisa aplicado aos discentes. 

Vemos que nesta avaliação houve uma mudança de disciplinas críticas entre 

Língua Portuguesa e Ciências, o que confirma a eficácia dos projetos desenvolvidos 

na escola para reverter a situação que tínhamos antes quanto aos resultados de 

Matemática faz-se necessário mais um estudo elaborado para tentar diminuir cada 

vez mais os índices de reprovações. 

O gráfico nos mostra um comparativo entre as melhores e as piores notas 

apresentadas pelos alunos desta escola: 

 

Fonte: questionário de pesquisa aplicado aos discentes. 
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Pelo gráfico podemos observar que a única disciplina em que não houve 

registros de notas baixas foi Educação Física e que Matemática é a disciplina que 

obteve o maior índice. Baseado nessa análise é necessário se fazer um estudo mais 

aprimorado dessas condições para tentar buscar em conjunto uma solução na 

pratica ou metodologia do professor e nas formas de aprendizagem dos alunos, pois 

quando perguntado os motivos pelos quais essas notas são tão baixas, 12 alunos 

responderam que é por causa da falta de atenção, 18 disseram que é porque não 

estudam e/ou não gostam da disciplina e 10 por sentirem dificuldade na apreensão e 

aquisição dos conteúdos que muitas vezes estão distorcidos por séries anteriores 

“mal feitas”, estes sem duvidas são motivos que merecem bastante reflexão e 

analise com o intuito de sanar a problemática para tentar mudar a realidade. 

O gráfico seguinte mostra um contraste entre a disciplina e o profissional que 

ministra Matemática, pois observamos que para estes dados e para este publico o 

insucesso apresentado nesta disciplina não esta diretamente relacionado a 

preferencia do aluno, conforme podemos observar: 

 

Fonte: questionário de pesquisa aplicado aos discentes. 

 

Diante do exposto cabe a direção e corpo docente da escola pedir mais 

empenho por parte dos professores a fim de implementar atividades pedagógicas 

mais centradas nas dificuldades dos alunos e estimular os pais a participar da vida 
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escolar dos seus filhos, essa parceria é indispensável  na busca da melhoria do 

ensino.  

Em relação aos dados coletados e analisados dos docentes dessa escola 

observamos que maioria deles estão satisfeitos com os resultados obtidos em seu 

trabalho, embora externem a preocupação com relação à aprendizagem dos alunos 

e os dados apresentados nos gráficos acima, como podemos verificar eis algumas 

falas apresentadas pelos pesquisados: 

 

“ Ainda trabalhamos conteúdos distantes da realidade do 
aluno”(Professor n°1) 
 
“Leitura e interpretação e as quatro operações” (Professor n,° 
2) 
                                 
 “ O desprezo que os alunos tem com a Educação Escolar”       
(Professor n°4)         
 
“A falta de motivação” (Professor n°6) 
  
“ A falta de motivação a estudar” (Professor n°9) 
 
“ A falta de base que esses alunos demonstram na disciplina 
principalmente nas operações básicas que serve de alicerce 
para demais conteúdos e o alto nível de alunos que não 
conseguem fazer uma leitura e interpretação mínima tem 
atrapalhado bastante o desenvolvimento desses alunos em 
várias disciplinas.” (Professor n°10) 
 
 

 Vê-se diante destas falas que os problemas de aprendizagem nem sempre é 

culpa do professor que por vezes se deparam com alunos desmotivados, muitas 

vezes marcados por diversas reprovações identificados pelo quadro de distorção 

idade /serie apontado neste estudo. Mas acreditamos que ainda assim o professor 

encontre meios de motivá-los mesmo que seja necessário modificar sua pratica 

pedagógica, uma vez que estes alunos apresentam déficit de aprendizagem de 

conteúdos mínimos de leitura, escrita e cálculos; há de se fazer um trabalho mais 

eficaz neste sentido por toda comunidade escolar. Deste modo, são inúmeras as 

possibilidades para determinar as competências gerais e específicas para 

concretude da atividade docente. Documentalmente, o Art. 6º da Resolução do 
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Conselho Nacional de Educação nº 01/2002 - CNE/CP apresenta as seguintes 

competências necessárias ao professor:  

 
I – As competências referentes ao comprometimento com os valores 
inspiradores da sociedade democrática;  
II – As competências referentes à compreensão do papel social da 
escola;  
III – As competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem 
socializados, aos seus significados em diferentes contextos e sua 
articulação interdisciplinar;  
IV – As competências referentes ao domínio do conhecimento 
pedagógico;  
V – As competências referentes ao conhecimento de processos de 
investigação que possibilitam o aperfeiçoamento da prática 
pedagógica;  
VI – As competências referentes ao gerenciamento do próprio 
desenvolvimento profissional. ( BRASIL, 2002, p.10) 

 Os próprios professores têm demonstrado interesse por mudanças como 

podemos ver nas respostas da quarta questão do questionário aplicado que se 

refere a aplicações de metodologias e estratégias para motivar a participação e 

aprendizagem destes alunos conforme descrito: 

 

“ Procuro não “ser mais um” professor sisudo. Busco ajudar o 

aluno, proponho debates, etc” (Professor n°2) 

“Elogiar o desempenho do aluno” (Professor n°3) 

“ Jogos como soletrando, competição com contas e problemas” 

(Professor n°4) 

“sendo bem criativo na metodologia em sala de aula” 

(Professor n°7) 

 “Procuro trabalhar com exemplos próximos da realidade deles 

e promovo a leitura e interpretação dos conteúdos a serem 

ministrados nas aulas de matemática através de questionários 

de perguntas e respostas para que eles entendam que é 

possível ler e escrever matematicamente”. (Professor n°13) 
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Estas falas nos permitem analisar o quanto à postura do professor frente a 

seus alunos pode aproximá-los tornando a relação professor- aluno mais estreita e 

possibilitando maior aproximação e confiança dos alunos nos profissionais de 

ensino, bem como a inserção de praticas e atividades pedagógicas que contribuam 

para o crescimento e desenvolvimento da criatividade e do estimulo para os estudos, 

embora ainda não seja unicamente suficiente é importante também mostrar a eles 

que diversas pessoas apresentam dificuldades de aprendizagem e que estas podem 

ser superadas com empenho e dedicação. 

Ainda que professores e escola se empenhem para modificar a realidade 

escolar, é notória a existência de alunos que não conseguem desenvolver as 

atividades propostas. Os mesmos sugerem como medidas: o acompanhamento dos 

pais, da escola, cooperação dos colegas, apoio didático, técnico-pedagogico e apoio 

psicológico aos que necessitarem. 

 

Considerações finais 

 

De acordo com Brasil (2009) É sabido que o ensino no Brasil necessita de 

aprimoramento, exames nacionais como o SAEB e PROVA BRASIL e ate mesmo as 

avaliações formais realizadas geralmente ao final de cada bimestre nas escolas 

regulares de ensino, demonstram o quanto nossos alunos precisam melhorar no que 

se refere a leitura , escrita e cálculos matemáticos básicos. Segundo pesquisas 

divulgadas esses exames revelam uma melhora das séries iniciais o que certamente 

causa impactos nas séries seguintes; quanto às séries finais os dados mostram que 

é preciso investir em formação continuada principalmente em matemática que detém 

os piores índices cujo aprendizado depende não só do domínio de conteúdo por 

parte de professores, mas como se processa este ensino junto a educação escolar 

que proponha uma intervenção de professor, escola, material de didático , condições 

mínimas de trabalho e apoio familiar para que se possa mudar essa realidade tão 

triste de nossa escola que se junta a outras tantas de nosso enorme Brasil. 

Apesar dos nossos avanços serem pequenos, se mostra bastante 

significativo, pois revelam que estamos no caminho certo e que há de se repensar 
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nas práticas adotadas pela escola como um todo não como práticas isoladas que 

resolvem o problema momentaneamente, que a longo prazo se torna desprezível, 

pois se perde o foco. 

Os resultados desta pesquisa têm sido divulgados na escola para que em 

conjunto possamos responder ao questionamento básico coletivo de que: Como a 

escola juntamente com professores e alunos pode fazer para mudar esta realidade 

estabelecendo um contrato didático de ambas as partes em prol de benefícios de 

todos principalmente dos alunos. 
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