
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

SULIMAN DE SOUZA SOARES 

LEVANTAMENTO DOS ÍNDICES DE REPROVAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO - RS  

Dom Pedrito 
2020 

 



SULIMAN DE SOUZA SOARES  

LEVANTAMENTO DOS ÍNDICES DE REPROVAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO - RS  

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Ciências da 
Natureza, Licenciatura em Ciências 
Natureza da Universidade Federal do 
Pampa, como requisito parcial para 
obtenção do Título de Licenciado em 
Ciências da Natureza.  
   
Orientadora: Profa. Dra. Crisna Daniela 
Krause Bierhalz  

Dom Pedrito  
2020 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SULIMAN DE SOUZA SOARES  

LEVANTAMENTO DOS ÍNDICES DE REPROVAÇÃO NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS,  NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO - RS  

Trabalho de Conclusão de Curso  
apresentado ao Curso de Ciências da  
Natureza, Licenciatura em Ciências  
Natureza da Universidade Federal do  
Pampa, como requisito parcial para  
obtenção do Título de Licenciado em  
Ciências da Natureza.  

Trabalho de Conclusão de Curso defendido e aprovado em: 

30/11/20 Banca examinadora:  

_____________________________________________________ 
Prof. Dra. Crisna Daniela Krause Bierhalz  

Orientador  
Unipampa  

_____________________________________________________ 
Prof. Dra. Sandra Maders  

Unipampa  

_____________________________________________________
Prof. Dra. Suzana Cavalheiro de Jesus  

Unipampa 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha família,  

meus filhos Natalie e Samuel, a minha  

esposa Naira, e aos meus pais José  

Edison (em memorian) e Ana Luiza (em  

memorian), meus irmãos Marcelo, Márcio,  

Sandro, Alcione e Letícia, e a todos meus  

amigos, que sempre me incentivaram,  

nesta caminhada.  



AGRADECIMENTO 

A minha orientadora Prof. Dra. Crisna Daniela Krause Bierhalz, pelo apoio e  

incentivo, em todos os momentos, de minha caminhada, resgatando algumas feridas  

do passado e fazendo eu entender, o quanto aquilo também foi importante em 

minha  formação, não medindo esforços para me auxiliar e ajudar, obrigado de 

coração,  sem a sua ajuda não seria possível, alcançar este objetivo.  

A minha família, esposa Naira,minha filha Natalie e meu filho Samuel, que durante  

este tempo de graduação, entenderam e me auxiliaram em todos os momentos,  

vocês foram determinantes na minha caminhada.  

A todos os colegas de curso, independente de semestre, que juntos dividimos, 

vários  momentos, principalmente de união e partilha,sem a ajuda de vocês não  

conseguiria, levarei todos juntos em minha memória.  

A Prof. Dra. Franceli Brizolla, que desde o começo do curso, fez eu acreditar que a  

educação é fundamental e preponderante, para o sucesso de uma nação, fazendo  

com que, me apaixonasse pelo ensino e a possibilidade de passar conhecimento e  

também absorver, através das diferentes metodologias, bem como todos  

professores do curso, sempre prontos a auxiliar e ajudar.  

E a todos que de forma direta ou indireta, estiveram comigo e fizeram parte desta  

formação, obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A avaliação é a reflexão transformada 

em ação, não podendo ser estática nem 

ter  caráter sensitivo e classificatória”. 

Jussara Hoffmann 



RESUMO 

Este trabalho se justifica na limitação de estudos e da necessidade de melhor  

compreender a avaliação da aprendizagem no ensino de ciências no sistema  

municipal de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, para tal se delimita como propósito  

realizar o mapeamento das taxas de reprovação das escolas na rede municipal,  

identificar a escola e ano do ensino fundamental com o maior e o menor índice de  

reprovação na disciplina de ciências e compreender os dados. A metodologia tem  

uma abordagem qualitativa, explicativa, e quanto aos procedimentos é um  

levantamento de dados tendo como corpus as atas do ano de 2018 disponibilizadas  

pela Secretaria Municipal de Educação. Constatou-se que de 09 (nove) escolas, as  

quatro escolas da periferia apresentaram maiores índices de reprovação, em torno  

de 44,4 %. As escolas da zona rural possuem os menores índices de reprovação,  

em torno de 7,5%. A média municipal de reprovação na disciplina de ciências é 20,3 

%, demonstrando que de cada 100 alunos que frequentam os anos finais 20  

reprovam. Espera-se, com os resultados obtidos contribuir, na formação de futuros 

professores,  e também que este estudo sirva de orientação, para a comissão de 

curso, (NDE),  para que se for o caso, os professores do curso, possam reorganizar 

suas  disciplinas considerando os dados. Para o município os resultados deste 

estudo,  servirão como um diagnóstico, no qual constará a apresentação do 

mapeamento  dos índices de reprovação em Ciências de todas as escolas e no 

segundo momento  o aprofundamento da análise sobre o distanciamento entre o 

maior e o menor índice  de reprovação contribuirá com futuros projetos, 

possibilitando que ações sejam  elaboradas com foco na realidade educacional, 

considerando as conjunturas sociais,  econômicas, culturais que circundam o 

problema.  

Palavras-Chave: Reprovação. Avaliação da aprendizagem. Ciências. Ensino  

Fundamental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

This work is justified in the limitation of studies and the need to better understand the  

evaluation of learning in science teaching in the municipal system of Dom Pedrito,  

Rio Grande do Sul. For this purpose, the purpose of mapping the failure rates of  

schools in the city is delimited. municipal network, identify the school and year of  

elementary school with the highest and lowest failure rate in the science discipline  

and understand the data. The methodology has a qualitative, explanatory approach,  

and as for the procedures, it is a data survey with the corpus of the minutes of the  

year 2018 made available by the Municipal Department of Education. It was found  

that out of 09 (nine) schools, the four schools in the periphery had the highest failure  

rates, around 44.4%. Schools in the rural area have the lowest failure rates, around  

7,5%. The municipal average failure rate in the science discipline is 20,3%, showing  

that of every 100 students who attend the final years 20 fail. It is hoped, with the 

results obtained, to contribute to the training of future teachers,  and also that this 

study will serve as a guide for the course committee (NDE), so that  if necessary, the 

teachers of the course can reorganize their disciplines considering  the data. For the 

municipality the results of this study will serve as a diagnosis, which  will include the 

presentation of the mapping of the failure rates in Sciences of all  schools and in the 

second moment the deepening of the analysis on the distance  between the largest 

and the lowest failure rate will contribute to future projects,  enabling actions to be 

developed with a focus on educational reality, considering the  social, economic, 

cultural circumstances that surround the problem.  

Key words: Disapproval. Learning assessment. Sciences. Elementary School. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 - Categorias de análise ............................................................................... 27 

Figura 2 - Reprovação em Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental .......... 30 

Figura 3 - Localização das escolas urbanas ............................................................. 31 

Figura 4 - Índice de Reprovação em Ciências por escola ......................................... 33 

Figura 5 - Índices de reprovação em Ciências nos Anos Finais ................................ 35 

Figura 6 - Relação número de alunos índice de aprovação por escola ..................... 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1 - Informações Gerais das escolas da rede municipal de Dom Pedrito - RS

 .................................................................................................................................. 29 

Tabela 2 - Índices Reprovação disciplina Ciências ano base (2018) ........................ 29 

Tabela 3 - Índices de reprovação no sexto ano das escolas municipais ................... 33 

Tabela 4 - Percentual de aprovação em Ciências dos anos finais da rede municipal

 .................................................................................................................................. 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1 - Descrição do campo de pesquisa ........................................................... 23 

Quadro 2 - Modelo de questionário para os alunos ................................................... 24 

Quadro 3 - Modelo de questionário para o professor de Ciências ............................ 25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMÁRIO 
 
 

1    INTRODUÇÃO .................................................................................................... 13 

2    REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................. 16 

2.1 Conceito de avaliação e classificação da avaliação ...................................... 16 

2.2 Reprovação Escolar .......................................................................................... 18 

3    METODOLOGIA ................................................................................................. 22 

4    PANORAMA DO ÍNDICE DE DESEMPENHO DA REDE MUNICIPAL EM 

CIÊNCIAS ................................................................................................................. 29 

4.1 Índices de reprovação de ciências anos finais da rede municipal de Dom 

Pedrito ...................................................................................................................... 30 

5    CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 40 

      REFERÊNCIAS ................................................................................................... 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

13 
 

1 INTRODUÇÃO 

A temática avaliação educacional, mas especificamente reprovação escolar, 

surgiu ao cursar o componente curricular de Práticas Pedagógicas VII, do curso de  

Ciências da Natureza - Licenciatura, cujo tema central da ementa é a avaliação da  

aprendizagem na formação de professores. As discussões aguçaram a vontade de  

pesquisar sobre o tema, especialmente compreendendo este efeito no município de  

Dom Pedrito - Rio Grande do Sul (RS).  

Para o município justifica-se este estudo, pois os resultados poderão servir  

como um diagnóstico, no qual constará o mapeamento dos índices de reprovação  

em Ciências e no segundo momento o aprofundamento da análise sobre o  

distanciamento entre o maior e o menor índice de reprovação, contribuindo com  

futuros projetos e possibilitando que ações sejam elaboradas com foco na realidade  

educacional, considerando as conjunturas sociais, econômicas, culturais que  

circundam o problema.   

Também se compreende que o levantamento contribuirá com a elaboração de  

estratégias em conjunto por diferentes setores no que tange a melhora dos Índice de  

Desenvolvimento da Educação Básica
1
, pois sabe-se que a meta proposta para a  

rede municipal, anos iniciais, no ano de 2017 era de 5,1, no entanto o município  

atingiu 4,8. Também cabe destacar que o IDEB desta rede decresceu entre o ano de  

2015 e 2017, passando de 5,1 para 4,8. Já no que diz respeito aos anos finais o  

município atingiu 3,4 de uma meta estabelecida em 4,4 (INSTITUTO NACIONAL DE  

ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2019).  

Estes indicadores demonstram a importância de pesquisas sobre avaliação  

educacional, não para achar culpados, mas para contribuir com as discussões que  

buscam melhorar a situação de aprendizagem, garantindo maior qualidade  

educacional aos alunos.  

Para Licenciatura em Ciências da Natureza servirá de parâmetro para  

implementação de ações futuras, não eximindo a necessidade de apurar a  

responsabilidade da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Campus Dom  

Pedrito, neste contexto, pois os cursos de Licenciatura estão diretamente  

relacionados à formação de professores de Ciências.   

   

                                                
1
Disponível em: https://www.qedu.org.br/cidade/215-dom 

pedrito/ideb?dependence=3&grade=2&edition=2017
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Outra Justificativa Importante está relacionada ao número de pesquisas  

desenvolvidas no curso de Licenciatura em Ciências da Natureza da Unipampa,  

Campus Dom Pedrito que totalizam 65 até o ano de 2020, sendo que destas apenas  

cinco são sobre avaliação, são elas:  

Mello (2016) no trabalho intitulado ¨Instrumentos Avaliativos de Ciências:  

Estudo de caso no 6º ano do Ensino Fundamental de uma Escola Pública de Dom  

Pedrito - RS” , analisou a concepção avaliativa, os instrumentos utilizados, bem  

como as questões dos instrumentos de avaliação utilizados no 6º ano de uma escola  

de periferia que a acolheu como estagiária. Concluiu que existe uma discrepância  

entre a avaliação real desenvolvida na turma analisada e o previsto nos documentos  

legais, projeto político pedagógico, pois no escopo da análise prevaleceram os  

aspectos quantitativos, com protagonismo da prova e de questões fechadas.  

Já Argiles (2016) na pesquisa: “Análise Bibliográfica do Enpec - Concepções  

de Avaliação no ensino de Ciências”, apresentou uma revisão bibliográfica acerca  

das questões avaliativas no ensino de Ciências, tendo como corpus de pesquisa o  

Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), considerado  

evento de maior relevância no Ensino de Ciências. Seus resultados mostraram que,  

mesmo com limitações, as expectativas dos egressos quanto às atividades  

formadoras foram atendidas e que o modelo proposto se mostra adequado e  

promissor.  

Menna (2018) realizou um estudo Exploratório sobre o Portfólio como  

instrumento de Avaliação, com o objetivo de analisar as publicações de revistas da  

área de Educação acerca da utilização do portfólio como instrumento de avaliação  

da aprendizagem em revistas na área da Educação. Percebeu que a avaliação  

formativa promove a ampliação de possibilidades, considerando a forma como os  

alunos e professores definirem ser mais adequada para a construção do portfólio. 

Chaves (2019) no estudo apresentado como: O Discurso Oficial sobre a  avaliação 

da Aprendizagem nos Cursos de Formação de Professores em Ciências  da 

Natureza, problematizou como a avaliação está descrita no PPC da Licenciatura  em 

Ciências da Natureza? Entre os resultados a autora destaca que os cursos de  

Licenciatura em Ciências da Natureza estão distribuídos em 46 municípios  

brasileiros, sendo que no Rio Grande do Sul são quatro. Quanto a concepção teórico  

sobre avaliação apresentada no PPC constatou que as quatro universidades  

preocupam-se com uma avaliação contínua e processual, como descrita na LDB. 

Stoll (2017) investigou o Portfólio como instrumento Didático-Metodológico no  

processo avaliativo de Ciências da Natureza na Educação de Jovens e Adultos e  

teve como objetivo geral compreender as contribuições e limitações do portfólio no  
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processo avaliativo do Ensino de Ciências da Natureza na Educação de Jovens e  

Adultos (EJA). Constatou que o portfólio é um instrumento de avaliação formativa,  

que permite o acompanhamento processual do educando.  

Pela descrição das pesquisas sobre avaliação, percebe-se que dados  

específicos sobre a reprovação são inéditos no âmbito do curso e podem colaborar  

tanto com o curso como a rede de Educação Básica, como já justificados.  

Apresenta-se como objetivo geral mapear as taxas de reprovação das escolas  

na rede municipal e identificar a escola e o ano com o maior e menor índice de  

reprovação no ensino de ciências.  

Para tanto, foram estabelecidos como objetivos específicos:  

● Coletar os índices de reprovação de Ciências, anos finais, na rede  

municipal de Dom Pedrito;  

● Identificar a escola e o ano com o maior e com o menor índice de  

aprovação de Dom Pedrito;  

● Verificar as possíveis causas da variação entre o maior e o menor índice  de 

reprovação no referencial teórico da área. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Conceito de avaliação e classificação da avaliação 

Quando se fala em avaliação, é preciso saber que vários autores,  

pesquisaram sobre esta temática, suas diferentes teorias e formas aplicação no  

processo de ensino aprendizagem, três autores são utilizados como embasamento  

teórico: Luckesi (2000), Hoffmann (1993) e Hadji (2006) e nos próximos parágrafos  

apresento os posicionamentos sobre o tema.  

No primeiro momento é retomada a denotação conceitual sobre avaliação  

para os autores. Para Luckesi (1991, p. 96) "[...] a avaliação é uma apreciação  

qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem que  

auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho”. Este autor ainda defende  

que a avaliação seja contínua e não o fim do processo.  

Afirma que a avaliação do ensino-aprendizagem não pode estar focada  

apenas em dados secundários, como fatores alheios a sala de aula e sim no que  

realmente interfere na conduta ensinada e aprendida pelo educando, a constatação  

do que realmente influencia nesta avaliação (LUCKESI, 1991).  

Luckesi (2000) critica as metodologias de avaliação utilizadas na maioria das  

escolas brasileiras, pois em muitos casos o professor está mais preocupado com a  

classificação, entre aqueles que irão passar para o ano seguinte, do que com a  

aprendizagem. A recuperação e os avanços do aluno em relação aos seus  

aprendizados e suas dificuldades não são centrais no processo e apresenta uma  

concepção de avaliação classificatória, relacionada a  

Padrões preestabelecidos, em bases comparativas: critérios de promoção 
(elitista, discriminatório), gabaritos de respostas às tarefas, padrões de  
comportamento ideal. Uma qualidade que se confunde com a quantidade, 
pelo sistema de médias, estatísticas, índices numéricos dessa qualidade.   
Contrariamente, qualidade, numa perspectiva mediadora de avaliação, 
ignifica desenvolvimento máximo possível, um permanente “vir a ser”, sem 
limites preestabelecidos, embora com objetivos claramente delineados, 
desencadeadores da ação educativa. Não se trata aqui, como muitos 
compreendem, de não definirmos pontos de partida, mas, sim, de não 
delimitarmos ou padronizarmos pontos de chegada. (LUCKESI, 2009, p. 31-  
32). 

 A segunda autora é Hoffmann (1993, p. 124), para quem “Corrigir não é  

avaliar, interpretar, é avaliar”. Ainda complementa que “Um número (nota) não 

permite interpretar e compreender a aprendizagem”. O que a autora destaca é a  

importância da avaliação como o processo em que o professor deve estar  
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preocupado com a aprendizagem. Para ela avaliar é estar menos preocupado com o  

processo de ensino, do que com processo de aprendizagem, que perpassa o  

planejamento, a metodologia, os interesses e as necessidades tanto individuais dos  

alunos, como coletivas da turma.  

Hoffmann (1993, p. 87) defende o processo de avaliação na perspectiva da  

promoção, na qual se caracteriza como “[...] reflexão transformada em ação, não  

podendo ser estática nem ter caráter sensitivo e classificatório”.  

A avaliação que contraria a classificação, sob uma perspectiva crítica recebe  

diferentes denominações: mediadora e emancipatória, mas tem como base o  

respeito e a valorização do indivíduo como um ser formador de opinião, crítico,  

capaz de compreender suas fragilidades durante o processo e estabelecer novas  

metas para superá-las. Esta perspectiva não centraliza o processo no aluno, o  

professor é um estudioso científico de sua prática avaliativa, buscando sempre uma  

formação permanente. Teóricos defendem a perspectiva do professor pesquisador.  

Um professor pesquisador é acima de tudo um agente socializador de  

conhecimento, devendo agir como um mediador entre a relação epistemológica do  

saber, o aluno e a disciplina de estudo. O professor deve ter um desenvolvimento  

profissional diferente do domínio de especialistas das matérias na qual foi formado e  

atual.  

Hoffmann (2009, p. 56) em seus estudos ressalta que “[...] o desenvolvimento  

de uma avaliação mediadora, exige prestar atenção no aluno, conhecê-lo, ouvir seus  

argumentos, propor-lhe questões novas e desafiadoras, guiando-o por um caminho  

voltado à autonomia moral e intelectual, pois vivemos um momento caracterizado  

por uma infinidade de fontes de informação”. Nessa concepção a subjetividade na  

elaboração das perguntas é positiva, uma vez que, permite no momento da correção  

uma reflexão sobre as hipóteses construídas pelos alunos.  

O terceiro autor é Hadji (2006) que defende a avaliação formativa, voltada  

para a construção do conhecimento, no qual é necessário conhecer cada aluno e,  

por consequência este conhecimento da realidade e das possibilidades e limitações  

contribuirão para a melhoria da aprendizagem. Conhecer o aluno, seus limites, para  

ajudá-lo na complementaridade do desenvolvimento do seu saber, avaliação tem 

apenas uma finalidade para conhecer os estágios de atraso para melhor realizar a  

formação do aluno.  

Umas das críticas de Hadji (2006) a avaliação, diz respeito a acomodação dos  

professores, que em parte cederam à burocracia do sistema da educação e em  

muitas situações não estão dispostos ou não conseguem mudar. Nesta rotina  



 
 

18 
 

burocrática prevalece a aplicação de provas e o desenvolvimento de trabalhos, com  

objetivo de cumprir a exigência do conceito/nota, associado ao desempenho,  

aproveitamento com caráter de aprovação ou reprovação, ao final de um  

bimestre/trimestre/ano letivo.  

A preocupação de Luckesi (2011), Hofmann (2012) e Hadji (2001) é reforçar  

que a avaliação deve ser permanente, não somente no sentido do aluno, mas  

também do professor, que precisa estar constantemente se atualizando e revendo  

seu planejamento, pois avaliar é um processo que exige compromisso e  

responsabilidade, a avaliação deve contribuir para a compreensão das necessidades  

e dificuldades dos alunos, com o objetivo de rever, mudar e adotar ações que  

favoreçam o desenvolvimento integral do aluno.  

Fica evidente a preocupação, de cada um dos autores, quanto aos processos  

de avaliação, cada um dentro de sua perspectiva de pesquisa e ensino, uma vez que 

o principal foco é chegar a melhor forma de avaliar o processo, sendo o aluno o 

centro.  

Cada vez mais percebe-se a necessidade dos professores se aperfeiçoarem  

e rever alguns conceitos sobre o tema, tais como: estamos preparados para  

enfrentar os desafios atuais do ensino, em uma época, de constantes evoluções de  

ferramentas, que muitas vezes, não estamos acostumados ou fomos preparados  

para trabalhar, a falta de materiais e recursos, não pode afetar nosso rendimento e  

transmissão de conhecimento ao aluno, ou seja, mais uma vez é necessário, o  

aperfeiçoamento constante e estudo das causas das diferentes formas de  

avaliações e suas metodologias.  

2.2 Reprovação Escolar 

 

Quando se discute reprovação, na maioria dos casos se atribui a culpa do  

fracasso ao aluno ou a sua família, é comum a busca por um responsável pelo 

fracasso, mas muitos são os fatores que contribuem com este fenômeno, e é  

necessária uma compreensão mais ampla. Segundo Santos (2012), entre as razões  

para o mau desempenho dos alunos, está a ausência da família, as dificuldades  

enfrentadas pelos dos professores que interferem diretamente na aprendizagem e a  

influência do meio social. Para este autor, contudo, o problema tem um caráter  

plural. 

Já para Luckesi (2006), a reprovação é um fenômeno que, historicamente,  

tem a ver com a ideologia de que, se o estudante não aprende, isso se dá  
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exclusivamente por responsabilidade dele. As frases reveladoras são aquelas do  

gênero "eles não querem mais nada", "não estudam", "não têm interesse" etc.  

Muitas outras razões, além do próprio aluno, podem conduzir ao fracasso escolar,  

como as políticas públicas que investem pouco no professor e no ensino, os baixos  

salários e os problemas de infra-estrutura. O recurso da reprovação não existe em  

sistemas escolares de países que efetivamente investem na qualidade da  

aprendizagem.  

A psicóloga Paula (2017, p.01) explica que, na cultura atual, a reprovação é  

focada muito no indivíduo, mas mesmo no caráter individual, muitos fatores podem  

estar associados às dificuldades do aluno perante uma disciplina, tais como:  

limitações, problemas emocionais, mudança de escola e a dificuldade de adaptação.  

Ela ressalta que diante da complexidade vivida no cotidiano e das inúmeras  

situações enfrentadas “a criança não vai ter tranquilidade para se concentrar”. A  

autora ainda ressalta que o grande problema da reprovação é quando ela é  

trabalhada como um fracasso individual: “é quando dizem que aquele aluno é um  

problema, porque ele não se adaptou e não passou”.  

Para Paula (2017, p. 02) o sistema educacional seria mais interessante, se  

fossem trabalhados por campos de conhecimento. Segundo ela, o aluno domina  

diversas áreas, mas as vezes ele não tira notas boas em uma disciplina específica e  

por isso, é reprovado. Na opinião dela “[...] isso fica meio que injusto, porque, na  

verdade, ele atingiu o objetivo em outras áreas, é recomendado que ele passe de  

ano e que se faça um esforço concentrado depois”. Esta é uma discussão antiga,  

mas ao mesmo tempo bastante atual, mais uma vez evidenciando o sistema de  

avaliação escolar que temos e que precisa de mudanças.  

Quando se culpa o aluno e a sua família, retira-se qualquer responsabilidade  

do professor, da escola e do próprio sistema educacional, minimizando as 

possibilidades de intervenção e alteração do resultado final. É muito comum  

ouvirmos frases do tipo: ”a escola fez tudo o que podia”, “eles não deram valor”,  

“eles não estudam”, “a família não colabora e incentiva os estudos”, então a  

reprovação passa a ser vista como algo normal.   

Entender esse processo com essa dicotomia de culpado e inocente não traz  

nenhum avanço para a discussão. É preciso discutir responsabilidades e perceber  

que a escola precisa assumir a parte que lhe cabe nas ações necessárias para  

melhorar a aprendizagem dos alunos. A reprovação aliada ao fracasso escolar  

surgiu, quando a maioria da população, formado por membros das classes  

trabalhadoras urbanas e rurais, negros, mulheres e pobres, tiveram acesso à escola  

pública e gratuita. Situação esta que julgamos excessivamente injusta e inaceitável e  
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sua superação requer aprofundamento e análise da questão (FORGIARINI; SILVA, 

2007).  

A dificuldade no gerenciamento dos problemas educacionais manifesta-se na  

reprovação, aspecto que ilustra concretamente o caráter seletivo que as escolas têm  

assumido ao longo de sua existência, por força de um conjunto de fatores que  

contribuem e reforçam essa realidade. Os fatores apontados são os aspectos  

pedagógicos, sociais, psicológicos e econômicos que perpassam pela ação  

educacional, consequentemente, condicionando a prática avaliativa.   

Forgiarini e Silva (2007), ressalta que ações já desenvolvidas nas escolas,  

principalmente nas públicas, têm sido insuficientes para ultrapassar a transmissão  

do saber historicamente acumulado, atingindo o intuito de formar cidadãos críticos,  

capazes de transformar o meio no qual vivem, buscando uma melhor qualidade de  

vida. Esta ineficiência se retrata no fracasso escolar que atinge boa parte dos que  

ingressam no sistema educacional público (FORGIARINI; SILVA, 2007). Urge  

destacar que existe um distanciamento entre os conteúdos e as necessidades  

efetivas tanto individuais, como sociais e estes elementos dão a impressão que a  

escola está ultrapassada e desmotivam os alunos, gerando desinteresse,  

reprovação e abandono.  

Além dos fatores relacionados à própria escola cabe destacar que entre as  

situações que contribuem com a reprovação escolar temos a situação econômica,  

fator que influencia fortemente no abandono escolar, pois para ajudar os pais, que  

às vezes até proíbem os filhos de continuar os estudos, ou mesmo para terem certa 

autonomia financeira, os estudantes começam a trabalhar sem ter concluído os  

estudos (BEZERRA, 2017).  

Há aqueles que optam por conciliar as atividades laborais e escolares, mas  

não conseguindo, decidem priorizar o trabalho e acabam abandonando a escola  

(BEZERRA, 2018).  

O aspecto social tem o seu peso nessa questão. A dificuldade para chegar à  

escola torna iminente a desistência de continuar os estudos. Isso é mais evidente  

nas zonas rurais (BEZERRA, 2018).  

Segundo Hofmann (2011), o mito que ainda persiste é de que uma escola que  

não reprova não é uma escola de qualidade. A grande resistência dos professores  

em, ainda manter a aprovação e a reprovação, e mesmo criticar novas estratégias,  

como regimes seriados e escolaridade por ciclos, se explica pela necessidade  

natural de uma sociedade em desenvolvimento de perceber a sua escola como uma  

escola de qualidade.   
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Para Hadji (2012), não pode ter como objetivo medir conhecimento para  

aprovação ou reprovação segundo a metodologia antiga de verificação adequada a  

aprovação ou reprovação, em acordos com métodos tradicionais. A reprovação de  

estudantes nas escolas brasileiras tem diminuído nos últimos anos, mas ainda é  

preocupante. Em 2016, quase 3 milhões viveram a experiência do insucesso  

escolar. A reprovação não só impacta o índice de distorção idade-série (que mede o  

percentual de alunos com dois ou mais de atraso escolar) como também leva ao  

abandono. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS  

ANÍSIO TEIXEIRA, 2018).  

Segundo dados do Inep (2018) o número de reprovações no país são maiores  

no Ensino Fundamental do que no Ensino Médio, persistindo como diferenças  

históricas entre as taxas de aprovação dos anos iniciais do Fundamental em relação  

aos anos finais e também em relação ao Médio. Em 2007, a média geral de alunos  

reprovados entre o 1º e o 5º ano foi de 11% e entre o 6º e 9º ano, de 13,5%; em  

2016, esses índices recuaram para 5,9% e 11,4%, respectivamente.  
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3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa caracteriza-se quanto à natureza como uma abordagem mista,  

pois a mesma consiste em quantificar, analisar e compilar dados através de  

interpretações e comparações, considerada como um  

[...] método científico que utiliza diferentes técnicas estatísticas para  
quantificar opiniões e informações para um determinado estudo. Ela é  
realizada para compreender e enfatizar o raciocínio lógico e todas as  
informações que se possam mensurar sobre as experiências humanas  
(SEVERINO, 2007. p.119). 

Quanto aos objetivos, apresenta-se como explicativa, abordagem qualitativa  

pois, conforme Gil (2002, p. 42), “[...] tem como preocupação central identificar os  

fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos índices de  

aprovação e reprovação no ensino de Ciências”.  

Com relação aos procedimentos trata-se de um levantamento e de um estudo  

de caso, sendo o primeiro definido por Gil (1999, p.128) “[...] como a técnica de  

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões  

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de  

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc”.  

O estudo de caso, para Gil (2010, p. 54) é “[...] uma modalidade de pesquisa  

amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo  

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento”. Trabalha aspecto específico de um fenômeno e  

suas decorrências, deve ser significativo e bem representativo, de modo a ser apto,  

para fundamentação. Os dados devem ser coletados e registrados com o necessário  

rigor e seguindo todos os procedimentos da pesquisa de campo, deverão ser  

analisados rigorosamente (SEVERINO, 2007).  

A coleta dos dados estava prevista em duas partes: Levantamento sobre os  

índices de reprovação das escolas municipais e questionário aplicado aos  

professores e alunos das escola com maior e menor índice de reprovação, sendo  

que esta parte não foi desenvolvida em razão do isolamento social, o qual as escolas 

estão passando em função da pandemia mundial, do Coronavírus, a qual cem por 

cento das escolas da rede municipal de ensino, estão com o ensino remoto,ou seja, 

professores e alunos em casa, utilizando as diferentes ferramentas,de ensino 

disponíveis. 

No levantamento, cabe considerar que de acordo com as informações  

disponibilizadas junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), ao total  

são 16 escolas no município de Dom Pedrito, distribuídas da seguinte forma: dez  
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Municipais; cinco Estaduais e duas Particulares. 

Desta amostra optou-se pelas escolas municipais, de ensino fundamental  

completo, totalizando 10, (oito urbanas e duas rurais) e estão identificadas no  

quadro 1. 

 

Quadro 1 - Descrição do campo de pesquisa 

ESCOLAS 
MUNICIPAIS 

URBANAS 

ENDEREÇO 
URBA
NA OU 

RURAL 

Alcides Maia 
Leopoldino Dutra Sobrinho, 727 – 

Bairro  Getúlio Vargas 
Urbana 

Alda Seabra 
Rua Oswaldo Aranha, 2048 – 

Bairro  Centro 
Urbana 

Alexandre Vieira 
Rua dos Expedicionários, S/N – 

Bairro  Getúlio Vargas 
Urbana 

Argeny de 
Oliveira  Jardim 

Rua Davi Canabarro, Esq. Rua 
Argeny  Jardim S/N 

Urbana 

Bernardino Tatu 
Rua Conde de Porto Alegre, 535 – 

Bairro  Centro 
Urbana 

Dr. José Tude de 
Godoy 

Rua Walter Gowert, 2088 – 
Núcleo  Habitac. Dr. José Tude 

de Godoy 
Urbana 

Duque de Caxias 
Rua Alberto Fernandes, 400 – Bairro 

Dr.  José Tude de Godoy 
Urbana 

Herodiano Arrué Rua Antenor Madruga, 3251 – Vila Arrué Urbana 

Anna Riet Pinto 
Zona Rural – BR 293 – Caveiras - 2º  

Subdistrito 
Rural 

Sucessão dos 
Moraes 

Zona Rural – Upacaraí – 3º Subdistrito Rural 

Fonte: Autor (2020)  

O Levantamento dos índices de reprovação dos anos de 2018 foram 
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coletados junto a Secretaria Municipal de Educação.  

A partir dos resultados obtidos identificou-se as escolas com maior e menor  

índice de reprovação no ensino de ciências, nos anos finais do fundamental II,  

elementos que constituíram a amostra do Estudo de caso.   

A partir deste levantamento pretendia-se aplicar um questionário para os 

alunos e os professores de Ciências (Quadro 2 e 3), cujas respostas seriam 

analisadas a partir da escala Likert, escala de resposta psicométrica, porém em  

virtude da pandemia esta parte ficará para um futuro trabalho.  

Para o preenchimento do questionário utilizando a escala de Likert, o  

participante terá as seguintes opções de resposta para cada afirmativa: Concordo  

Totalmente (CT); Concordo Parcialmente (CP); Nem concordo Nem discordo  

(NCND); Discordo Parcialmente ( DP) e Discordo Totalmente ( DT). 

 

Quadro 2 - Modelo de questionário para os alunos 
      (continua) 

Questões 

 
   

 

1- A 
disciplina  
de ciências 
é  a mais 
difícil 

     

2- As aulas   
são chatas 

     

3- A aula 
mais  
interessante 
é  a de 
ciências 

     

4-Os   
conteúdos 

de  ciências 
são  de fácil   

entendimento 
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Quadro 2 - Modelo de questionário para os alunos  
(conclusão)  

5- Aprendo   
melhor   

ciências na   
prática 

     

6-Me   
preocupo 
em  tirar 

notas   
boas 

     

7.a 
professora  
explica o   
conteúdo 
de  forma 

clara 

     

8- 
Reprovei 
por faltar 
em  muitas 
aulas 

     

9- Reprovei,   
por não   

acompanh
ar  os 
conteúdos 

     

10-Quando 
o  aluno sai 

mal  na 
prova tem  
chance de   
recuperar 

     

Fonte: Autor (2019)  

 
Quadro 3 - Modelo de questionário para o professor de Ciências 

(continua) 

Questões 
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Quadro 3 - Modelo de questionário para o professor de Ciências 
 (continuação) 

1. As 
condições   

econômicas  
influenciam na  

reprovação 

     

2.A 
recuperação 
paralela, não  
acontece na  

rede 

municipal 

     

3.Uma das 
causas da 
reprovação 
é  a falta de 

base do aluno 

     

4.Participo, 
de  formação 
em  ciências 
todo  início 

de ano  
letivo. 

     

5. utilizo a 
mesma 

metodologia
,  em todos 

os 
locais que 
atuo  como 

professor(a) 

     

6.Experiment
a ção auxilia, 
na  forma de 
avaliação. 

     

7.Uso 
interdisciplin
ari dade no 
ensino de 
ciências 
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Quadro 3 - Modelo de questionário para o professor de Ciências 
(conclusão) 

8.Avaliação 
baseada 

100%  em 
aplicação  
de provas 

      

9.Minha 
formação é 

em  ciências 
      

10. Seria 
bom 

mudar as 
formas de 
avaliação 

      

Fonte: Autor (2019) 

As categorias que serão analisadas foram organizadas em dois principais e 

secundárias, apresentadas na figura 1. 

 

Figura 1 - Categorias de análise 

 
 
Fonte: Autor (2019) 

A análise dos resultados, foi feita através de uma análise de conteúdo,  

estruturada em três fases e descritas por Bardin (1977): pré-análise, exploração do  

material e tratamento dos resultados. Na pré-análise ocorreu à sistematização das  

principais ideias relacionadas a SMEC. A exploração do material se deu através da  

construção de tabelas com a sistematização dos dados obtidos e por último, no  

tratamento dos resultados, foi realizada a interpretação dos dados respaldados no  

referencial teórico.  

Para a análise dos resultados do questionário optou-se pelo cálculo do  

Ranking Médio (RM) proposto por Oliveira (2005). Neste modelo atribui-se um valor  

de 1 a 5 para cada resposta a partir da qual é calculada a média ponderada para  
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cada item, baseando-se na frequência das respostas. Desta forma foi obtido o RM  

através da seguinte estratégia: Média Ponderada (MP) = ∑( fi.Vi); Ranking Médio  

(RM) = MP / (NS). Os itens são especificados da seguinte forma: fi = frequência 

observada de cada resposta para cada item; Vi = valor de cada resposta e NS = nº  

de sujeitos.  

Quanto mais próximo de 5 o RM estiver maior será o nível de satisfação dos  

estudantes e quanto mais próximo de 1 menor. 
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4 PANORAMA DO ÍNDICE DE DESEMPENHO DA REDE MUNICIPAL EM 

CIÊNCIAS 

A Rede municipal de Dom Pedrito é constituída por 14 escolas, sendo destas  

cinco de Educação Infantil e nove de Ensino Fundamental. A amostra desta  

pesquisa considerou as escolas com oferta dos anos finais do Ensino Fundamental,  

pois a análise tem como pretensão compreender a reprovação na disciplina de  

Ciências, totalizando nove escolas, sendo que destas duas são rurais. 

 

Tabela 1 - Informações Gerais das escolas da rede municipal de Dom Pedrito - RS 

Escola/Geral Nº Alunos Nº Professores 
Salas de Aula 

Ana Riet Z.R 93 15 10 

Suc. dos Moraes Z.R 76 15 11 

Herodiano Arrué 183 18 08 

Alcides Maia 268 20 08 

Argeny Jardim 227 16 08 

Tude de Godoy 399 31 12 

Alexandre Vieira 160 15 08 

Alda Seabra 488 30 12 

Bernardino Tatu 312 24 10 
Fonte: Autor (2020) 

Na tabela 2, são apresentados os índices de reprovação da disciplina de  

Ciências da rede Municipal de Dom Pedrito, os dados foram coletados nas atas do  

ano base 2018, fornecida pela SMEC. 

 

Tabela 2 - Índices Reprovação disciplina Ciências ano base (2018) 

Ano 6º 7º 8º 9º 

Escola NA     %A    %R  NA     %A    %R  NA     %A     %R  NA     %A    %R  

Ana Riet Z.R. 16       75       25 10        90      10 12       100       0 06        84       16 

Suc. dos 
Moraes  
Z.R. 11       81       09 11       100      0 06       100       0 01      100        0 

Herodiano 
Arrué 25       84       16 17       65       35 21       76        24 14       93        07 

Alcides Maia 20      60        40 19       95        5 21       81        19 12      100        0 

Argeny Jardim 23      74        26 17      94         6 20      100       0 17       82        18 

Tude de Godoy 21      72        28 24      84       16 12       57       43 25       80        20 

Alexandre Vieira 19       53       47 15      87       13 14       72       28 12       92        08 

Alda Seabra 20      86        14 29      59       41 23      100       0 13      77         23 

Bernardino Tatu 20      85        15 17      65       35 22       91        9 19     100        0 

Fonte: Autor (2020) 
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4.1 Índices de reprovação de ciências anos finais da rede municipal de Dom 

Pedrito 

A partir da tabela 2, foi elaborada a figura 2 que demonstra o percentual total  

de reprovação em Ciências por escola, contemplando o corpus da pesquisa. 

 

Figura 2 - Reprovação em Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental 

-  
Fonte: Autor (2020) 

 

A análise da figura 2 possibilita aferir que nos anos finais, na disciplina de  

Ciências, a reprovação é superior a 20% em quatro escolas. São elas: Escola  

Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Herodiano Arrué; EMEF Dr. José Tude de  

Godoy; EMEF Alcides Maia; EMEF Alexandre Vieira. 

A escola com o maior percentual de reprovação é a EMEF Alcides Maia, com  

49,75%, o que significa que de 72 alunos matriculados, 35 reprovaram. Um fator que  

possibilita compreender os índices de reprovação está relacionado com a  

localização geográfica das escolas, para tal foi elaborado um mapa (figura 3), na  

qual consta as sete escolas da zona urbana.  
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Figura 3 - Localização das escolas urbanas 

 
Fonte: Autor (2020)  

Torna-se interessante observar que as quatro escolas com os maiores índices  

de reprovação localizam-se em regiões periféricas. Sendo que a EMEF Alcides  

Maia, com o maior índice de reprovação, localiza-se na rua Leopoldino Dutra  

Sobrinho, 456, bairro Getúlio Vargas, que tem a segunda maior população entre os  

bairros da cidade. Seus moradores, a grande maioria, trabalha no setor terciário,  

quanto a violência está dentro dos parâmetros pedritenses. A escola Alcides Maia,  

tem 268 alunos, um total de 20 professores, oito salas de aula, encontra-se na  

periferia da cidade.  

Os estudos de Torres et al. (2008), no projeto Educação na periferia, como  

pensar nas desigualdades sociais, confirmam a teoria que a localização interfere na  

reprovação, relacionando a vários fatores: a falta de um projeto pedagógico  

consistente, rotatividade da equipe diretiva, diretores, supervisores e orientadores,  

bem como a discriminação com os alunos mais pobres, importante perceber que as  

desigualdades de desempenho escolar vão muito além das caraterísticas individuais  

dos alunos.  

Também é interessante verificar que a maior escola do município, EMEF Alda  

Seabra, com um total de 438 alunos, apresenta altos índices de reprovação em dois  

anos, 41% no 7º ano e 23% no 9º ano. Serve o mesmo exemplo, da outra escola,  

EMEF Alcides Maia, 90 % de seus alunos, residem também na zona periférica da  

cidade. 

Condições socioeconômicas e violência são motivos importantes a serem  

discutidos, principalmente em regiões urbanas, onde o tráfico de drogas se faz  
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presente em sua maioria e influencia diretamente em muitos casos no  

comportamento do educando. Segundo Campello et al. (2001), estudos elaborados  

pela Unesco, em 1997, afirmam que quase 2 mil jovens em idade de 15 a 29 anos  

morrem vítima de violência nas escolas e, em pesquisa com 5 mil jovens, cerca de 3  

mil já sofreram agressão. Alguns estudos, como o do Banco Mundial, demonstram  

que o Brasil perde por ano 1% de seu Produto Interno Bruto (PIB), cerca de US$ 7  

bilhões, com a violência urbana (SANTOS,1998).  

Observando, no mapa, conseguimos ver, a distribuição das escolas, em  

nosso território, em uma primeira impressão, não consegue, avaliar-se, o porquê de  

tantas diferenças, nos resultados, mas no meu ponto de vista, observo um belo sinal,  

das diferentes metodologias , e da descentralização do ensino de ciências, na rede  

municipal, visto, que o conteúdo é o mesmo independente de anos de estudo,  

mostra que é preciso aprofundar a pesquisa, para obter melhores resultados, a fim  

de fazermos uma análise mais conclusiva , sobre o tema proposto.  

A diferença de classe social pode ser considerada um dos principais fatores  

para o fracasso escolar nas camadas populares, pois, segundo Arroyo (1993) é essa  

escola das classes trabalhadoras que vem fracassando em todo lugar. Não são as  

diferenças de clima ou de região que marcam as grandes diferenças entre escola  

possível ou impossível, mas as diferenças de classe. As políticas oficiais tentam  

ocultar esse caráter de classe no fracasso escolar, apresentando os problemas e as  

soluções com políticas regionais e locais (ARROYO, 1993). Além da localização  

cabe destacar que tem mais fatores que influenciam , como desigualdade social,  

econômica e educacional, a falta de interesse do aluno, colocando muitas vezes o  

estudo em segundo plano, famílias desestruturadas e desinteressada, pais muitas  

vezes desmotivados, deixando os filhos, largados à sorte e dificilmente , vão  

conseguir vencer esses conflitos, e sem motivação , perceberão que a escola, não  

tem nada a lhes oferecer, o que causará um abandono escolar precoce.  

Outro resultado analisado está relacionado ao percentual de reprovação total 

em Ciências nos anos finais (figura 4). 
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Figura 4 - Índice de Reprovação em Ciências por escola 

 
Fonte: Autor (2020)  

Conseguimos ter uma noção dos índices de reprovação em Ciências na rede  

municipal de Dom Pedrito, de acordo com as atas analisadas, para exemplificar  

trazemos os índices do 6º ano:  

 

Tabela 3 - Índices de reprovação no sexto ano das escolas municipais 

Disciplina Percentual de reprovação 

Português 29,8% 

Matemática 34,7% 

Ciências 20,30% 

História 7,15% 

Geografia 6,65% 

Artes 5,25% 

Educação Física 2,35% 

Fonte: Autor (2020) 

 

Analisando a tabela 3 percebemos que os maiores índices de reprovação são  

nas disciplinas de matemática com 34,7% , seguido da disciplina de português, com  

29,8%. Ciências aparece em terceiro lugar, sendo importante salientar que estamos  

em um momento em que muito se fala sobre a baixa qualidade do ensino, inclusive  

no Ensino de Ciências. 

Esta realidade, expressa em números, já vinha sendo anunciada pelos  

resultados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) em 2009,  

quando o Brasil ficou em 53º lugar entre os 65 dos países que participam deste  

programa de avaliação. Em Ciências, a média foi de apenas 405 pontos, muito  

abaixo da média de 501 pontos estabelecida pela Organisation for Economic Co 
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operation and Development (OECD), entidade que organiza o PISA (OECD, 2009).  

Estes motivos reforçam a necessidade de um diagnóstico da situação atual do  

Ensino de Ciências para fundamentar a proposição de ações (INSTITUTO  

NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA,  

2019).  

A taxa de reprovação do 6º ao 9º ano alcança 5,1% no Brasil. A porcentagem  

pode parecer baixa, mas em números absolutos, fica clara a quantidade de  

estudantes reprovados: quase 54 mil, de um total de 1,058 milhão (INSTITUTO  

NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA,  

2019). O abandono escolar é outro grande problema. Ao final do 5º ano a taxa de  

abandono é de 1,2%. Isso significa que 38.126 crianças deixaram a etapa de ensino,  

segundo o Censo Escolar. No 9º o número piora: 87.157 abandonos. Ou seja, 3,1%  

do total. Mais de 1,6 milhão de jovens entre 15 e 17 anos deveriam estar  

matriculados e não estão (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS  

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2019).  

Embora haja tendência de queda, o Brasil ainda tem uma das mais altas  

taxas de reprovação do mundo. É comum a escola reprovar o aluno por mau  

desempenho. Atitude que, de certa forma, joga a culpa pelo não aprendizado no  

próprio estudante.  

Sem contar que a reprovação também se relaciona com a quantidade de  

faltas, elemento pouco monitorado e avaliado pelas equipes que trabalham nas  

escolas e pelas próprias redes de ensino (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E  

PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2019). Este elemento é  

apresentado: “O último Pisa mostrou que entre os alunos com 15 anos que fizeram a  

prova, quase a metade tinha faltado um dia ou mais nas semanas que antecederam  

o teste. O levantamento evidencia que os estudantes faltam, muitas vezes, mais do  

que a própria escola é capaz de registrar (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E  

PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2019). 

Quando comparado aos anos iniciais do ensino fundamental, o período final  

também é marcado por baixo desempenho escolar. Entre os estudantes do 5º ano  

das redes pública e privada, 50% apresentaram aprendizado adequado em língua  

portuguesa. Já entre os alunos do 9º ano, só 30% alcançaram a mesma meta. Em  

matemática, a situação é ainda pior: ao fim do 5º ano, 39% dos alunos sabem o  

bastante na disciplina, contra apenas 14% dos alunos do 9º ano ou seja, segundo  

dados divulgados pelo Pisa, português e matemática, são os componentes que mais  
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reprovam (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS  

ANÍSIO TEIXEIRA, 2019).  

As possíveis causas apontadas que denotam a reprovação ou o fracasso  

escolar possuem sua gênese em elementos de ordem socioeconômica, afetiva,  

cognitiva e outros. Teóricos como Luckesi (1995), Esteban, Louzada e Eckhardt 

(2018) e outros, apontam fatores de ordem interna do sujeito, como disfunções  

orgânicas, desmotivação, etc., e de ordem externa como a pobreza, a desnutrição  

que geram, por consequência, dificuldades de aprendizagem e a reprovação.  

Quando se analisa os dados pensando nos percentuais por ano, temos a 

figura 5. 

 

Figura 5 - Índices de reprovação em Ciências nos Anos Finais 

 
Fonte: Autor (2020) 
 

A análise da figura 5 permite aferir que os índices de reprovação são maiores  

no sexto ano (24,4%) e o que os menores índices ocorrem no nono ano (10,2%). 

Esta mudança ou transição, do 5º ano ao 6º ano, às vezes se torna  

traumática, para alguns alunos, além de se depararem com vários professores, eles  

precisam se acostumar rapidamente com a forma como os docentes ensinam, mais  

focada (FERNANDES, 2012). O 6º ano contempla desafios mais complexos, por  

exemplo, sendo o principal, a mudança de um professor por sala, para vários cada  

um com sua disciplina. 

A maior dificuldade fica evidente no 6º ano, pois os alunos saem de uma  

turma, com um professor e passam, a ter vários professores, um por cada disciplina.  

Esta mudança, causa uma dificuldade, para eles se adaptarem, o que reflete, nos  

resultados, aliados a que o professor tem a necessidade de se adequar a esses  
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novos modelos, pois ainda é sentida pelos alunos a falta de interação da aula teórica  

com a prática, fazendo com que o aluno não tenha afinidade com as mesmas, porém  

o desejo de aulas práticas fica evidente. 

É necessário, que o ensino de ciências esteja ligado diretamente com o  

mundo do aluno, ou seja, que ele possa vir a extrair do ensino de ciências e aplicar  

no seu cotidiano.  

O 5º ano também tem se caracterizado pela incidência de grande número de  

alunos reprovados. Diante dessa constatação, questionou-se sobre quais fatores  

seriam os geradores desta reprovação. Para responder a essas interrogações.  

Usou-se como instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada, o que  

trouxe algumas constatações importantes. São vários os fatores que provocam a  

reprovação de um aluno: contexto sociofamiliar, ausência de objetivos, de sentido  

para com a escola e o conhecimento, organização do espaço escolar, inadequação  

da didática e metodologia do professor, falta de método e de estudo, fase de  

desenvolvimento em que os alunos se encontram do ponto de vista psicoafetivo,  

entre outros. Está clara a constatação de que há necessidade de uma mudança de  

cultura em relação à escola, ao conhecimento e à aprendizagem. É preciso que se  

faça a defesa da aprendizagem e da escola como o espaço que possibilita que as  

crianças desenvolvam sua autonomia, o gosto pelo aprender, os diferentes canais  

de recepção de imagens e mensagens (RUNCO; JAEGER, 2012).  

Segundo pesquisa do INEP, o nono apresenta uma maior taxa de aprovação,  

devido a expectativa dos alunos de terminarem o ensino fundamental, e buscarem  

outros, cursos, como próprio ensino médio ou ensino profissionalizante. 

Quando se analisa o percentual de índices de reprovação nos anos do  

fundamental II, em Dom Pedrito ,é preocupante , pois segundo dados divulgados  

pela pesquisas de taxas de rendimento (CENSO ESCOLAR, 2018), o município,  

está muito acima, do resultado , obtido a nível de estado, também deve-se  

considerar a alta de taxa de evasão escolar, neste período. 

A tabela 4 mostra o percentual de aprovação nos anos finais do Ensino 

Fundamental por escola. 
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Tabela 4 - Percentual de aprovação em Ciências dos anos finais da rede municipal 

Ano  6º  7º  8º  9º 

Escola  NA  % A  % R  NA  % A  %R  NA  % A  %R  NA  % A  %R 

Ana Riet Z.R.  16  75  25  10  90  10  12  100  0  06  84  16 

Suc. dos Moraes Z.R.  11  81  09  11  100  0  06  100  0  01  100  0 

Herodiano Arrué  25  84  16  17  65  35  21  76  24  14  93  07 

Alcides Maia  20  60  40  19  95  5  21  81  19  12  100  0 

Argeny Jardim  23  74  26  17  94  6  20  100  0  17  82  18 

Tude de Godoy  21  72  28  24  84  16  12  57  43  25  80  20 

Alexandre Vieira  19  53  47  15  87  13  14  72  28  12  92  08 

Alda Seabra  20  86  14  29  59  41  23  100  0  13  77  23 

Bernardino Tatu  20  85  15  17  65  35  22  91  9  19  100  0 

Fonte: Autor (2020)  
 
 

A primeira análise evidencia os bons índices das escolas rurais, evidenciado 

na figura 6. 
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Figura 6 - Relação número de alunos índice de aprovação por escola 

 
Fonte: Autor (2020) 

 
 

Destaca-se muito na pesquisa, os resultados obtidos, na zona rural, que em  

tese são melhores que os das urbanos, na disciplina de ciências. Além de turmas  

menores, os professores mencionam que trabalhar na zona rural é muito vantajoso e  

apontam algumas destas vantagens: o aluno próximo da escola, do meio em que  

vive; professor morando na escola e vivendo em comunidade com as famílias dos  

educandos; a preservação da cultura do campo, aproximação aluno x escola x  

família, entre outros. 

Em 2007, a média geral de alunos reprovados entre o 1º e o 5º ano foi de  

11% e entre o 6º e 9º ano, de 13,5%; em 2016, esses índices recuaram para 5,9% e  

11,4%, respectivamente.  

Já no ensino médio, a falta de interesse é que passa a ser uma das principais  

causas, a qual resulta do fato de, além do conteúdo ser exagerado, ser  

descontextualizado, opinião que é partilhada não só por alunos como pelos  

professores.  

O percentual de reprovação é superior a 40%, como se observa no gráfico .O  

que mais chamou a atenção, foi o fato dos índices de reprovação, não estarem  

concentrados em uma determinada escola. 

Cabe destacar, que a reprovação escolar, dentro deste contexto, é um fator  

determinante, visto que o Brasil, é o país que mais reprova na América Latina, tanto  

no ensino primário, quanto no secundário, conforme dados, do INEP (1999), no caso 

específico, do sexto ano, enquadra-se que até 24% das crianças reprovam, segundo  

a média deste mesmo estudo. 

A partir daí conclui-se e justifica-se esta descentralização, pois, o problema é  

generalizado, conforme aponta a pesquisa, independente de lugar ou locais de  
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ensino, considerando, que o problema está centralizado, não somente na base do  

primeiro ano com a escrita e leitura, mas nós do primeiro ao quarto anos, e  

repercutindo nos anos finais do fundamental , e torna-se mais uma vez, fundamental,  

o papel do professor, neste processo de ensino aprendizagem, sendo sensível, para  

perceber essas dificuldades e ajudar o aluno a melhor desenvolver suas habilidades. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esta pesquisa propôs-se analisar os índices de aprovação e reprovação em  

Ciências, nos anos finais do ensino fundamental da rede Municipal da cidade de  

Dom Pedrito RS. A análise dos resultados obtidos junto a secretaria Municipal de  

Educação através de atas impressas colaboraram com este estudo pois as  

informações ainda não estão disponibilizadas online.  

Os referenciais estudados colaboram na compreensão de que a reprovação  

está relacionada a vários fatores, que além de influenciar no rendimento dos alunos  

pode ser decisiva na continuidade ou abandono da escola. Entre estes aspectos  

destaca-se a localização da escola, sendo que os índices são maiores em escolas  

de periferia e menores em escolas rurais.  

Em relação a organização das escolas e as metodologias utilizadas pelos  

professores, fatores que estão diretamente relacionados a reprovação, percebe-se  

que a falta de planejamento tanto da instituição ( projeto político pedagógico) como  

do professor (plano de ensino e de aula) podem influenciar na reprovação, na  

medida em que os professores ficam sem um norte para o seu trabalho. Cabe  

destacar que a organização pedagógica não deve ferir a autonomia do docente,  

quem tem liberdade para criar, adaptar sua preparação e execução as necessidades  

da turma e as características tanto individuais como coletivas.  

Também observou-se que entre os fatores que contribuem com os índices de  

reprovação está a situação econômica das famílias envolvidas no processo, fazendo  

com que questões relacionadas a alimentação, vestuário, necessidade de trabalhar  

para completar a renda, interferem no rendimento dos alunos. 

A maior constatação, que chega-se ao final da pesquisa, diz respeito a  

consciência necessária de todos os envolvidos no processo, pois faz-se mais que  

necessário, por parte dos professores uma integração maior com o cotidiano do  

aluno, identificar e explorar dificuldades, seus traumas, suas fraquezas, ou seja,  

entrar no mundo do aluno e não somente entrar numa sala de aula, para cumprir  

com sua obrigação, no tempo estabelecido, tendo que envolver-se cada vez mais e  

principalmente atingir seu papel de agente educador, buscando sempre uma  

educação de melhor qualidade e alcançar seu objetivo como transformador da  

sociedade. Quanto aos resultados efetivos, mostrou-se que no 5º e 6º anos,  

apresentam um maior índice de reprovação, principalmente pela mudança de 

currículos, que sai de atividades, geralmente desenvolvida por um ou dois  

professores, para o currículo por área, o que num primeiro momento causa uma  
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grande mudança na vida do aluno, aliada, por consequência, com mais professores  

envolvidos no processo. 
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