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O DESAFIO DA ESCOLA PUBLICA-SITUAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 
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Resumo:  

O presente artigo trata de uma investigação sobre o rendimento escolar dos alunos do Colégio 
Estadual Tobias Barreto turno noturno. 

A amostra pesquisada corresponde a participação de 20 alunos do ensino médio, distribuídos 
entre os 1º, 2º e 3º anos do referido turno, abordando questões sobre resultados das avaliações, 
fracasso escolar, condições de trabalho, de estudo, dificuldades na aprendizagem e o que pode 
ser feito para melhorar o próprio rendimento escolar. 

O artigo descreve e procura responder a uma questão já conhecida, mais apresentada de forma 
generalizada, aqui a situação do rendimento escolar tornou-se um desafio, é o que podemos 
constatar através das respostas apresentadas pelos alunos e equipe técnica do turno noturno do 
Colégio Estadual Tobias Barreto. 

Dessa forma, espera-se levantar dados significativos a respeito do rendimento escolar 
identificando-se disciplinas que concentram o maior índice de notas abaixo da média 
estabelecida pelo sistema de ensino, o que leva esses alunos a persistirem nos estudos e que 
metodologia é necessária para melhorar a aprendizagem. 

Palavra-chave - Rendimento Escolar, Escola Publica 
 

 

Summary: 

this article discusses a research on income attainment of State College night Tobias Barreto.  

The sample search matches 20 high school students, distributed between the 1st, 2nd and 3rd 
years of that turn, addressing questions about results of evaluations, conditions of work, 
study, difficulties in learning and what can be done to improve the school's own income.  

The article describes and seeks to respond to an issue already known more widely presented, 
here the situation of income school became a challenge, is what we can see through the replies 
submitted by students and personnel of turn nocturnal State College Tobias Barreto.  

This way, it is expected to raise significant data regarding income school identifying 
disciplines which concentrate the highest notes below average established by the education 
system, which takes these students to persist in studies and methodology is needed to enhance 
learning. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Este artigo está baseado na pesquisa realizada com 20 alunos do curso noturno, 

trabalhadores da área do comércio (lojas, supermercados, farmácias, pequenos comerciantes) 

e serviços como restaurantes e bancos localizados no centro Aracaju. 

Todos os alunos entrevistados, são maiores de 18 anos na faixa etária de 18 a 40 anos, 

recebendo em média de 1 a 3 salários mínimos, provedores de famílias, ausentes de escolas 

por um tempo significativo (2 a 4 anos), não sendo portanto muito fácil retornar aos estudos. 

O ponto central deste trabalho é uma investigação sobre o rendimento escolar dos 

alunos do turno noturno, nas 1ª,2ª e 3ª anos do ensino médio. 

Para averiguação da coleta de dados foram utilizados questionários compostos de 

questões objetivas e questões abertas com a perspectiva de que o aluno pudesse expressar seus 

sentimentos em relação à escola pública. 

Neste sentido, tivemos a necessidade de levantar dados sobre a vida profissional de 

cada aluno entrevistado, horário de trabalho, de estudo, o que a escola tem feito em relação ao 

desempenho do próprio aluno e que eles esperam dos professores. “As Escolas podem até 

manifestar preocupação com o baixo rendimento dos alunos, mas isso não chega a 

transformar-se em proposta concreta”. Demo, Pedro. pag. 135 

Nas considerações Pedro Demo “desempenho não é apenas aprender, decorar, copiar, 

mas especificadamente aprender a aprender, saber pensar e com isto na mão saber inovar na 

prática”.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1 - A escolha do local de pesquisa 

O Colégio Estadual Tobias Barreto está localizado na Rua Pacatuba, bem no centro da 

capital Aracaju. 

O nome é uma homenagem ao antigo colégio Tobias Barreto da rede particular que 

nos anos de 1960 foi um dos colégios existente na capital cujo ensino primário e ginásio na 

época, eram de boa qualidade. 

O seu fundador professor Alcebiades Bezerra de renome local administrou o colégio 

até os anos de 1980. 
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Após a sua morte o prédio onde funcionava o colégio, passou a ter outras utilidades 

sendo hoje a sede da Aliança Francesa. 

No terreno ao lado do antigo colégio o estado construiu uma unidade de ensino, 

ministrando cursos técnicos de contabilidade e administração, atendendo principalmente as 

pessoas que trabalhavam no comércio de Aracaju. Por estar localizado no centro da cidade, o 

colégio sempre teve a preferência dos comerciários que via aí a possibilidade de alcançar 

melhores condições de vida e acesso ao ensino superior. 

Parte destes alunos residem em bairros distantes do centro da cidade, sendo portanto 

mais prático matricular-se no colégio Tobias Barreto facilitando assim o deslocamento do 

trabalho à escola. 

Outro público frequentador do colégio são pessoas que moram nas redondezas da 

escola, nessas imediações, existem apenas três grandes escolas públicas que oferecem o 

ensino médio. 

A escolha pela escola como fonte de estudo deve-se ao fato de procurar entender o que 

está sendo feito pelos alunos do turno noturno em termos de aprendizagem. 

-qual a situação do rendimento escolar desses alunos? 

-o que pensam esses alunos sobre escola e o que esperam dela? 

-que fatores interferem na aprendizagem?  

 

2 - Avaliação do Rendimento Escolar 

 

 Para abordamos o tema Rendimento Escolar, partimos de duas premissas básicas: 

1- A - O significado de avaliação da aprendizagem 

2- B - O objetivo da avaliação. 

No item A levamos em consideração: 

O conceito de avaliação da aprendizagem que tradicionalmente tem como alvo o 

julgamento e a no que se refere ao Colégio Estadual Tobias Barreto, podemos constatar 

através das entrevistas realizadas com a equipe técnica que existe todo um envolvimento da 

equipe com os alunos, neste caso, ensino noturno, os quais enfrentam muitas dificuldades para 

concluir o ensino médio e enfrentar o vestibular. 
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A prova disto é que os alunos que apresentam maiores dificuldades de aprendizagem 

recebem atenção especial, são monitorados constantemente e aos professores é solicitado um 

acompanhamento diferenciado com aplicação de estratégias que vão desde os trabalhos de 

pesquisas, testes escritos, trabalhos em grupo. A classificação do aluno necessita ser 

redimensionada, pois a competência ou a incompetência do aluno resulta em última instância 

da competência ou incompetência da escola, não podendo, portanto a avaliação escolar 

restringir-se a um dos seus elementos de forma isolada. Segundo SOUZA. 

Vindo para nosso universo escolar é comum atribuir-se ao aluno a responsabilidade do 

fracasso ou sucesso na aprendizagem, não nos perguntamos o que foi feito para que esse 

aluno aprenda o necessário para superar obstáculos naturais no caminho do sucesso. 

A avaliação do rendimento escolar analisa a expressão do aluno nas áreas cognitivas, afetivas, 

social ou psicomotora, apresentada de forma oral, escrita, corporal e gestual, coloca SOUZA. 

Ao escolhermos o tema rendimento escolar tivemos o cuidado de estabelecer 

estratégias de abordagem que permitisse aos alunos participarem efetivamente da pesquisa. 

Considerando que esses alunos são do turno noturno e não dispõe de muito tempo livre, 

formulamos as questões em dois aspectos: o objetivo e subjetivos visando estabelecer 

procedimentos técnicos de auto-avaliação para que o aluno refletisse sobre seu desempenho 

em sala de aula e dessa forma pudesse cooperar voluntariamente na pesquisa. 

Conhecer o perfil, horário destinado ao estudo, dificuldades encontradas são elementos 

importantes para compreender a situação do rendimento escolar, é o que procuramos levantar 

nas questões sobre atividades profissionais dos alunos. 

Foram também coletados dados sobre a equipe técnica através de entrevista com a 

secretaria da escola. 

 

Análise de dados  

 

2.1 – Questionário sobre o rendimento escolar  

 

A pesquisa foi realizada com os alunos do período noturno do Ensino Médio do 

Colégio Estadual Tobias Barreto, no segundo semestre do ano 2009. Foram entrevistados 20 

alunos distribuídos entre os 1º, 2º e 3º anos. 
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Os Itens de número 1 e 2 estão relacionados a situação do rendimento escolar, 

evidenciando os resultados apresentados na primeira e segunda avaliação. 

 

Item 1 - Informações sobre o rendimento escolar 

 

RENDIMENTO ESCOLAR NA 1ª AVALIAÇÃO 

 

Rendimento Nº de respostas % 

Acima da media 5,0 07 35 

Atingiu a media 5,0 04 20 

Abaixo da media 5,0 01 05 

Melhorou após a 
recuperação semestral 

06 30 

Não houve progresso 
após a recuperação 
semestral 

02 10 

TOTAL 20 100 

 

Analisando os dados obtidos constatamos que: 

 

Observa-se que 35% dos alunos entrevistados ultrapassaram a média estipulada pela 

escola (5 pontos). Somados aos 20% de alunos que alcançaram a média mínima, totalizam 

55% do grupo entrevistado, ou seja, a maior parte dos alunos apresentou bom rendimento no 

processo avaliativo realizado.  

Ainda com relação a 1ª avaliação abordamos o rendimento escolar por disciplina, 

apenas um aluno ficou abaixo da média nas disciplinas: inglês, português, literatura e redação. 

Na 1ª avaliação 6 (seis) alunos afirmaram ter melhorado após a recuperação semestral 

e 2 alunos não obtiveram êxito. 
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Item 2 - Informações sobre o rendimento escolar 

 

RENDIMENTO ESCOLAR-2ª AVALIAÇÃO 

Rendimento após a 2ª 
avaliação 

Nº de respostas % 

Acima da média 5,0 01 05 

Atingiu a média      5,0 02 10 

Abaixo da média    5,0 06 30 

Melhorou após a recuperação 
semestral 

01 05 

Não informou 10 50 

Total 20 100 

 

Apesar de termos conseguido sensibilizar os alunos a ponto de fazê-los participar da 

pesquisa, ao apresentar sua importância para compreender melhor a situação do rendimento 

escolar, ressaltamos os resultados neste item. 

-10(dez) alunos não informaram as notas alcançadas correspondendo a 50% da amostra 

pesquisada. 

-6(seis) ficaram abaixo da média 

-2(dois) atingiram a média 5 

-1(um) esteve acima da média  

-1(um) melhorou após a recuperação semestral 

Observamos, portanto, que apesar do aluno estar mais familiarizado com o ambiente 

escolar, as notas da segunda avaliação encontram-se abaixo da média, o que nos leva a 

interrogar: O que estaria influenciando esses alunos?    
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DISCIPLINAS EM QUE OS ALUNOS FICARAM ABAIXO DA MÉDIA 
 

Disciplinas  Número de respostas 

Português e Literatura 03 

Matemática 03 

Geografia 03 

Historia 03 

Biologia 01 

Física 02 

Química 05 

Redação 02 

Inglês 01 
Obs.: A questão permitia mais de uma opção de respostas   

 

Item 3 - Fatores Externos  

 

Ainda com relação ao rendimento escolar, formulamos questões sobre a situação 

profissional dos alunos entrevistados, considerando que fatores externos à escola interferem 

na aprendizagem dos mesmos. 

Dos alunos entrevistados, 17 (dezessete) afirmaram que trabalham, correspondendo a 85%, e 

apenas 3(três) não trabalham. 

-Quando questionados sobre horários e dias da semana, o maior percentual atingiu os 53% 

citando-se os dias de segunda a sexta-feira, manhã e tarde com folga no final de semana. 

-O segundo maior percentual corresponde a 24% nos dias de segunda a domingo, manhã e 

tarde com escala de folga nos finais de semana. 

 

Item 4 - Tempo disponível para estudar fora do horário escolar. 

 

Cerca de 50% dos alunos afirmaram que estudam nos finais de semana (9 alunos), 

20% nas horas de folga do trabalho (4 alunos), 10% afirmaram que estudam pela manhã, a 

tarde ou que não tem tempo disponível e apenas 5% (1 aluno) afirma que estuda a noite após 

o horário escolar. 
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Item 5 - Disciplinas com maior dificuldade  

A questão permitia mais de uma resposta, Física aparece com maior índice, 17 pessoas 

indicaram-na, seguida de Química (15), Inglês (12), Redação (11), Matemática (7), Biologia 

(6), Português e Literatura (5), Geografia (3) e por fim Historia (2). 

 

Item 6 – Motivos que dificultam aprendizagem 

 

Este item trata de indicar por ordem de prioridade os motivos que estão impedindo o 

sucesso na aprendizagem e no rendimento escolar. 

Foram citados como principais fatores: (a) Falta de base 14(quatorze) respostas; 

(b)Falta de didática de alguns professores 11(onze) respostas; (c)Aulas sem atrativos-10(dez) 

respostas; (d) Conversas paralelas durante as aulas 9 (nove) respostas; (e) Falta de material 

didático e falta de um acervo mais completo e atualizado na biblioteca 9(nove) respostas. (f) 

Ambiente físico inadequado – cadeiras e iluminação das salas-8 (oito) respostas. 

  

a explicação do fracasso escolar não pode mais estar na seguinte questão: se 

a escola dispõe de tanto poder sobre as pessoas, porque não consegue 

instruí-las?  PERREUNOUD(20070) 

 

Item 7 – Porque sente dificuldade nas disciplinas 

  Nas disciplinas química e física foram coletadas as seguintes respostas 

- falta de base nos anos anteriores 

- os professores são bons mas não conseguem entender a matéria 

- as explicações são confusas 

-vieram de outras escolas e não tinha na grade curricular do 1º e 2º ano  

Em matemática: 

-a disciplina exige atenção  

-não consegue concentrar na aula 

-falta de base inicial 

Em Português,Inglês e Redação  

-não gosta de estudar línguas (inglês) 
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-falta de base 

Em Biologia 

-falta de base porque nunca estudou a disciplina nos primeiros anos do ensino médio 

Em Literatura, Redação e História 

-falta de base 

Item 8 – O que deve ser feito para melhorar a qualidade das aulas? 

Os alunos puderam marcar mais de uma opção, sendo levantado as seguintes 

respostas: 

-maior freqüência dos alunos às aulas 

-melhor desempenho do professor 

-aulas mais dinâmicas e diversificadas 

- resolução de questões práticas em sala de aula 

-realização de trabalhos de pesquisas 

-participação mais ativa da equipe técnica-pedagógica no processo ensino-aprendizagem 

-melhoria do ambiente físico da sala de aula 

-maior participação dos alunos nas aulas 

Item 9 – Como você pode melhorar seu rendimento escolar?Que  

Obtivemos as seguintes respostas: 

-dedicando maior tempo aos estudos 

-participando de simulados 

-prestando mais atenção nos assuntos e revisões  

-estudando em casa nas horas vagas 

-ter material disponível para estudar 

-maior dedicação dos professores para com os alunos que estiverem com dificuldades em suas 

disciplinas  

Item 10 –Que temas você gostaria que fossem mais enfatizados em sala de aula? 

 As respostas foram dadas considerando as disciplinas: 

-Português- foram citados temas como biografia e assuntos sobre o vestibular. 

-Literatura- Arcadismo e Barroco. 

-Matemática- Porcentagem. 
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-Geografia- Economia e reciclagem, geografia de Sergipe, o mundo e os continentes. 

-História- História do Brasil atual e política Republica velha, governo Getulio Vargas e as 

grandes guerras. 

-Biologia- programas de saúde, Ecossistemas e Ecologia. 

-Quimica- Revisão dos assuntos do 1º e 2º ano do ensino médio, química orgânica e 

inorgânica. 

-Fisica- Eletricidade. 

-Inglês- Traduções, conversações e verbos. 

Redação- Técnica de redação e interpretação de textos. 

 As respostas contemplam conteúdos generalizados, tanto dos dois anos do ensino 

médio, como no ensino fundamental. 

 A justificativa apresentada pelos alunos se refere a necessidade de revisar esses 

conhecimentos para concorrerem ao vestibular, ou participarem em provas de concurso 

públicos, daí as citações relacionadas a porcentagem, ecologia, economia e reciclagem. 

Segundo eles, temas possíveis de serem abordados tanto em concurso público como também 

no vestibular. 

Item 11 – Que temas você gostaria que fossem apresentados através de palestras? 

 Foram citados temas diversificados, alguns deles inclusive abordados em vestibulares 

anteriores, refletindo também a necessidade de conhecer os cursos que a Universidade Federal 

de Sergipe oferece. 

 Segundo as respostas apresentadas, os temas das palestras teceriam considerações a 

respeito de homossexualismo, drogas, AIDS, saúde, reciclagem de materiais, educação, 

vestibular, prostituição, religião, desemprego, oportunidade de mercado de trabalho e 

discrição detalhada sobre os cursos da UFS. 

Item 12 – Como a equipe técnica pode colaborar com os alunos para melhoria do 

processo ensino-aprendizagem? 

 Foram colhidas as seguintes respostas: 

-possibilitando aos alunos condições de adquirir livros na biblioteca. 

-orientando os professores para darem maior atenção aos alunos com maior deficiência de 

aprendizagem. 

-verificando se os professores estão empenhados  em seu trabalho em sala de aula. 
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-reunindo os professores e os alunos para que juntos possam descobrir como melhorar o 

ensino. 

-observar muitas vezes que os erros estão nos professores, e não nos alunos.   

 

Considerações Finais 

 O presente artigo foi construído com o propósito de verificar questões relacionadas ao 

rendimento escolar no ensino médio do turno noturno do Colégio Estadual Tobias Barreto. 

 Usamos para o parâmetro a hipótese de que as notas abaixo da média estariam 

relacionadas as disciplinas como matemática, física e química definida entre os alunos como 

as mais difíceis para a compreensão e por isso em alguns provocam reação de verdadeira 

aversão e pouca probabilidade de aprender. 

 Partimos inicialmente para levantar dados através da realização de uma pesquisa 

abordando pontos fundamentais, como sendo desenvolvido o ensino em sala de aula, a 

avaliação do ensino, sucesso ou insucesso dos alunos e o que esperam da escola. 

 Estudar ou pesquisar esse universo é mergulhar, sobretudo na vivencia dos alunos na 

escola, conhecerem seus medos, suas fragilidades, seus sonhos. O que leva esses alunos a 

buscar a escola? 

 Muitas vezes a escola não da todas as respostas que os alunos esperam, mas com 

certeza pode abrir caminhos, nem sempre muito fácil, mas é através dela que podemos ver o 

avanço das ciências beneficiando a população de um modo geral, através da descobertas de 

novas tecnologias que facilitam o nosso cotidiano. 

 Nas entrevistas constatamos que o sistema de avaliação utilizado pela escola (2ª 

avaliação por semestre) não altera muito o resultado final, isto porque não há uma melhora 

significativa das notas principalmente em química, matemática, português e literatura. 

 Vimos então que a dificuldade dos alunos atingirem a média sai da rotulagem de que 

física química e matemática são as disciplinas que mais reprovam. Nesta amostra, português, 

literatura, geografia e história também aparecem como indicativo de baixo rendimento para 

esses alunos. 

 Segundo Perrenoud (2ª edição pág 24) para aprender é preciso: 

-dar sentido ao que se faz e ao que se aprende; 

-sentir-se reconhecido, respeitado como pessoa e como membro de uma família e de uma 

comunidade; 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 12

-não se sentir ameaçado em sua existência, sua segurança, seus hábitos e sua identidade; 

-acreditar que alguém da valor ao que se faz e ao que se aprende; 

-e melhor que tudo isso, sentir que é amado. 

 Por ser uma atividade complexa a aprendizagem está sujeita a fatores externos a 

escola, como o ambiente, a cultura e a fatores internos do indivíduo, como angustia desejo, 

criatividade, exigido do professor habilidades necessárias para a condução do processo de 

transmissão do conhecimento. 

 Para que isso ocorra de forma favorável é necessário que o professor reflita e queira 

mudar, pois as reformas educacionais apontam um caminho, cabendo ao professor selecionar 

estratégias eficazes para que o aluno vença suas próprias barreiras, atingindo com dignidade e 

respeito melhores condição de vida. 

 Na amostra pesquisada 90% dos alunos trabalham no comércio, em situações 

ambientais desconfortáveis, carga horária de trabalho extenuante, contato constante com um 

público exigente, e impaciente. O estresse é constante nesses indivíduos, de um lado precisam 

tratar bem o cliente, significando aumentar a sua comissão, do outro lado está a escola 

exigindo do aluno trabalhador atenção, disponibilidade de tempo e horas de estudo. 

 Verificamos que o trabalho consome mais horas do que as disponíveis para o estudo, 

alguns alunos realizam as tarefas escolares nos finais de semana ou nas suas horas de folga do 

emprego, o que não é suficiente para lhe render “boas notas” ou sair de uma série para a outra, 

sem passar sem passar pela recuperação, ou quando não permanecer na mesma série. 

 Analisando os dados levantados, concluímos que esta abordagem possibilitou-nos 

captar pontos importantes sobre o rendimento escolar dos alunos do Colégio Estadual Tobias 

Barreto. 

-As disciplinas onde se concentram os maiores índices de reprovações são física e química. 

-As disciplinas as quais eles sentem maiores dificuldades de fixação são inglês e redação. 

-80% dos alunos atribuem a falta de base como fator decisivo para o sucesso e a didática 

utilizada pelos professores, não favorece a aprendizagem. 

-As dificuldades em aprender se deve ao fato de terem vindo de escolas cuja grade curricular 

não tinha determinadas disciplinas. 

-As horas determinadas ao estudo são insuficientes para assimilação de todos os conteúdos 

apresentados em sala de aula. 

-A aplicação de novas tecnologias tornaria as aulas mais atrativas e dinâmicas. 
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-A participação da equipe técnica junto ao aluno, contribuiria para elevação da sua auto-

estima. 

-Inclusão de temas atuais como drogas, Sexo, Mercado de Trabalho, sobre a forma de 

palestra, tendo em vista o vestibular. 

-O que podemos destacar: 

-A escola pública ainda não atende as necessidades dos alunos. 

-A fragilidade do sistema educacional é perceptível à medida que os alunos passam de um ano 

para o outro com as mesmas deficiências de aprendizagem. 

 -Em borá tenham havido um investimento maior na educação, a escola ainda não está 

aparelhada para o desenvolvimento de atividades em laboratório pois falta a manutenção 

deles. 

-Os professores da Escola possuem nível superior completo, atuam na própria área da 

formação mas como não há incentivo para capacitação a maioria deles atingem no maximo a 

especialização. 
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ANEXO 

 

SONDAGE SOBRE RENDIMENTO ESCOLAR  

Local:Colégio Estadual “Tobias Barreto” 

Período de aplicação da pesquisa:1º Semestre de 2009 

Público Alvo: Alunos do turno noturno – ensino médio 

Amostra pesquisada- 20 alunos distribuídos entre os 1ºs e 3ºs anos 

 

I- INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO ESCOLAR- 1º AVALIAÇÃO 

                1.Qual foi o seu rendimento escolar na 1ª avaliação? 

                1.1Se ficou abaixo da média, em quais disciplinas? 

    II-        INFORMAÇÕES SOBRE RENDIMENTO ESCOLAR-2ª AVALIAÇÃO 

                    2.1Qual foi o seu rendimento escolar após a 2ª avaliação? 

                    2.2Se ficou abaixo da média, em quais disciplinas? 

   III-        INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE PROFISSIONAL DOS ALUNOS 

                    3.1Você trabalha? 

                    3.2Caso positivo, quais os dias da semana e horários? 

                    3.3.Qual o seu tempo disponível para estudar, fora do horário escolar? 

   IV-       DISCIPLINAS COM MAIORES DIFICULDADES 

                   4.Qual(is) a (s) disciplina(s) que você sente maior(es) dificuldade(s) na 

aprendizagem? 

                  4.1.Enumere por ordem de prioridade, os motivos que estão impedindo o seu 

sucesso na aprendizagem e rendimento escolar: 

                  5.Por que, sente dificuldade na(s) disciplina(s)? 

                  6.O que você acha que deve ser feito para melhorar a qualidade das aulas?(pode 

marcar mais de uma opção) 

               7.Como você pode melhorar o seu rendimento escolar? 

               8.Como a equipe técnico/pedagógica pode colaborar com os alunos para melhoria do 

processo ensino/aprendizagem? 
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               9.Quais assuntos você gostaria que fossem mais enfatizados ou discutidos em sala de 

aula? 

              10.Que temas você gostaria que fossem apresentados através das palestras?       
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