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RESUMO 
 
 

PROGRESSÃO CONTINUADA NO BLOCO PEDAGÓGICO: DESAFIOS 
PARA A GESTÃO ESCOLAR EM UMA ESCOLA PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL 

DE SANTA MARIA-RS 
 
 

AUTORA: Kátia Rezende Rodrigues 
ORIENTADORA: Dra Elisiane Machado Lunardi 

 
 

Esta pesquisa de Mestrado Profissional insere-se na linha Políticas e Gestão da Educação 
Básica, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional. Trata 
da discussão sobre a temática de progressão continuada dos anos iniciais do ensino 
fundamental. O objetivo do estudo esteve pautado em analisar as demandas e os desafios 
da gestão escolar acerca da normativa de progressão continuada no bloco pedagógico dos 
anos iniciais do ensino fundamental de uma instituição da rede municipal de Santa 
Maria/RS. Os processos metodológicos estão embasados na abordagem qualitativa (FLICK 
2009) e a metodologia adotada é o estudo de caso (GIL, 2009). A análise documental (GIL, 
2008) teve como base a legislação de ordem nacional e municipal, bem como documentos 
oficiais da escola. A construção dos dados ancorou-se nas entrevistas despadronizada 
(LAKATOS & MARCONI, 2003) com gestores e professores da escola alvo da pesquisa e na 
observação participante (GIL, 2008). Para a análise de dados considerou-se a triangulação 
dos dados (FLICK, 2009) e a análise de conteúdo (BARDIN, 2009). O referencial teórico foi 
organizado a partir de Akkari (2011), Brandalise (2010), Dourado (2007), Ferreira (2009), 
Freire (1997), Freitas (2003,2012) Haydt (2008), Libâneo (2004), Lück (2009), Luckesi 
(2005), Oliveira (2002), Paro (2003), Perrenoud (1999), Sander (2009) e Vieira (2009). 
Como produto final dessa pesquisa de Mestrado Profissional foi elaborado 
compartilhadamente o Plano de Gestão Escolar do Bloco Pedagógico no viés do 
planejamento estratégico. Os estudos apontam que a formação continuada representa a 
possibilidade de auxiliar na interpretação da progressão continuada no bloco pedagógico. A 
compreensão da dinâmica da proposta da política pública vislumbrada como uma maneira 
de (re)organizar tempos e espaços e diluir atos de exclusão (repetência, evasão) representa 
um instrumento de resistência e apoderamento para reivindicar condições adequadas ao 
funcionamento que promove o sucesso e a permanência dos(as) alunos (as) na escola, para 
tanto, a gestão escolar pautada na ação participativa e democrática conduz o êxito do ato 
pedagógico. 

 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas Educacionais. Gestão Escolar. Progressão Continuada. 
Bloco Pedagógico. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

CONTINUOUS PROGRESSION IN THE PEDAGOGICAL FIELD: CHALLENGES 
FOR SCHOOL MANAGEMENT IN A PUBLIC SCHOOL OF THE SANTA MARIA’S 

MUNICIPAL NETWORK 
 
 

AUTHOR: Kátia Rezende Rodrigues  
PROFESSOR ADVISER: Dra Elisiane Machado Lunardi 

 
 

This Professional Master's research falls under the Public Policies and Elementary Education 
Management line of the Postgraduate Program in Public Policies and Educational 
Management. It refers to the discussion on the continuous progression of the initial years of 
elementary education. The objective of this research was to analyse the demands and 
challenges of school management concerning the regulation of continuous progression in the 
pedagogical field of the initial years of elementary education from a school of the Santa 
Maria’s municipal network. The methodological processes are based on the qualitative 
approach (FLICK, 2009) and the adopted methodology is study case (GIL, 2009). The 
documentary analysis (GIL, 2008) was based on the national and the municipal legislation, 
as well as the official school documents. The survey of data was anchored in non-
standardized interviews (LAKATOS & MARCONI, 2003) with managers and teachers of the 
target-school and participant observation (GIL, 2008). For data analysis, it was considered 
data triangulation (FLICK, 2009) and content analysis (BARDIN, 2009). The theoretical 
reference was organized from Akkari (2011), Brandalise (2010), Dourado (2007), Ferreira 
(2009), Freire (1997), Freitas (2003, 2012) Haydt (2008), Libâneo (2009), Lück (2009), 
Luckesi (2005), Oliveira (2002), Paro (2003), Perrenoud (1999), Sander (2009) and Vieira 
(2009). As a final product of this Master's Degree research, the School Management Plan of 
the Pedagogical Field was elaborated in the strategic planning bias. The studies point that 
continuous progression represents the possibility to assist the interpretation of continuous 
progression in the pedagogical field. The comprehension of the proposal’s dynamics of 
public policy seen as a way to (re)organize time and space and to attenuate exclusion acts 
(school drop-out, failure) represents an instrument of resistance and empowerment to claim 
adequate conditions for the functioning, which promotes the success and permanence of the 
students in the school. Therefore, the school management based on participatory and 
democratic action leads to the success of the pedagogical act. 
 
 
Keywords: Educational Public Policies. School Management. Continuous Progression. 
Pedagogical Field. 
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1 APRESENTAÇÃO: NA TRILHA DA DOCÊNCIA   

Na lembrança, o passado se torna presente e se transfigura, contaminado 
pelo aqui e o agora. Esforço-me por recuperá-lo tal como realmente e 
objetivamente foi, mas não posso separar o passado do presente, e o que 
encontro é sempre o meu pensamento atual sobre o passado, é o presente 
projetado sobre o passado. (SOARES, 1991, p.37-8). 

 

A elaboração da dissertação de mestrado profissional designa ilustrar 

acontecimentos e experiências memoráveis vivenciados desde a infância. Para 

tanto, passo a narrar minha trajetória escolar e profissional vislumbrada por 

elementos que marcaram o percurso de meu itinerário docente ao passo que 

justifica os motivos pela escolha do mestrado profissional. Os fatos, acontecimentos, 

desafios e conquistas relatados vêm constituindo meu processo formativo na área 

educacional ao mesmo tempo em que dão visibilidade para os motivos da temática 

da pesquisa: progressão continuada no bloco pedagógico1 e os desafios para a 

gestão escolar. 

Minha essência como acadêmica e profissional se constitui como uma planta 

firme na terra, com base e raízes profundas sustentadas no alicerce familiar. Meu 

pai, um agricultor, plantador de arroz, frequentou dois ou três anos do ensino 

primário, pois desde muito cedo trabalhava na lavoura e minha mãe, com seu único 

diploma de curso de costura e nível primário incompleto, são exemplos da precária 

oferta de ensino público à população em idade escolar.  

Na década de 80, aos seis anos de idade, iniciou-se minha vida escolar. Um 

convite de uma recém-formada professora, para que frequentasse encontros de um 

projeto educacional num espaço chamado Clube União em São Pedro do Sul-RS foi 

o ingresso para as atividades escolares. Essa experiência remete às influências das 

fortes pressões para a expansão da educação infantil como direito da criança. 

Em 1983, aos sete anos de idade, ingressei na primeira série do primário grau 

da Escola Estadual de 1º e 2º graus Tito Ferrari e lá permaneci até a conclusão do 

chamado segundo grau como estabelecida a Lei 5692/19712. No contexto inicial do 

movimento de “Diretas Já” e de cenário político e social marcado por amplos 

                                                      
1 Os três anos iniciais do ensino fundamental de nove anos constituem o bloco pedagógico da 
alfabetização e letramento e não devem ser passíveis de interrupção. 
2 Ensino de 1° grau obrigatório dos 7 aos 14 anos O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral 
proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como 
elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da  
cidadania. https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128525/lei-de-diretrizes-e-base-de-1971-
lei-5692-71. Acesso em 13 set. 2017. 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128525/lei-de-diretrizes-e-base-de-1971-lei-5692-71
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128525/lei-de-diretrizes-e-base-de-1971-lei-5692-71
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movimentos de redemocratização, as políticas educacionais no Brasil são 

produzidas como estratégias para atender às necessidades e interesses da maioria 

da população. A educação representa um dos principais aparelhos de formação da 

cidadania, e por isso passa ser imprescindível para fazer valer os direitos e 

consequentemente os deveres dos indivíduos.  

O ingresso para o segundo grau foi marcado pela a vontade de frequentar a 

escola de magistério em Santa Maria-RS, porém a situação financeira familiar 

precária e os elevados custos com despesas de passagens intermunicipais 

impediram a realização desse desejo. 

A mentalidade do trabalho estava muito presente no âmbito familiar e social 

em que vivia e tive que conciliar o estudo noturno no último ano do segundo grau. 

Sonhava em cursar o ensino superior, mas o ingresso à universidade apresentava-

se inviável para quem sempre frequentou a escola pública e ainda tinha que conciliar 

com trabalho.  

Os vestibulares ficaram de lado após algumas tentativas fracassadas e nesse 

momento, a Lei 5692/1971 que tinha como pretensão fundamental, impedir o acesso 

ao grande número de alunos egressos do ensino médio ao ensino de terceiro grau 

passa ser concretizada. Considerava-me exclusivamente culpada pelo fracasso de 

não conseguir ingressar no ensino superior sem compreender as nefastas condições 

de igualdade de acesso a todos na universidade como corrobora Ferreira (2000) ao 

salientar que a igualdade de oportunidades para a democracia significa igualdade de 

possibilidades reais para todos que são desiguais. 

O matrimônio desencadeou a projeção do Sul do país para a região 

Amazônica em função da atuação profissional de meu esposo. Em Cruzeiro do Sul, 

estado do Acre, uma oportunidade me colocou no caminho da Pedagogia, tracei 

uma meta e arrisquei o vestibular. Em 1999, então iniciou-se minha vida acadêmica, 

talvez aquela idealizada a anos atrás sem sucesso.   

Foram dois anos de estudos na Universidade Federal do Acre (UFAC), polo 

de Cruzeiro do Sul. Dificuldades expressivas nas disciplinas de Sociologia e Filosofia 

apresentaram-se no primeiro semestre, pois representavam uma novidade para a 

debutante do mundo acadêmico. Partindo do pressuposto apontado por Ferreira 

(2000) que ninguém emancipa ninguém, a não ser que este alguém se emancipe, 

posso dizer que os dois anos iniciais na UFAC e a relação com meus professores e 
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colegas foram relevantes na descoberta e entendimentos de conteúdos pertinentes 

para minha construção como sujeito social e início de meu processo emancipatório. 

Em 2002, a transferência de meu esposo nos trazia novamente para o Rio 

Grande do Sul. Agora, morando em Porto Alegre, trazia também a transferência para 

a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Busquei estágios na área 

educacional e iniciei minha primeira experiência na Escola de Jovens e Adultos do 

SESC/Porto Alegre atuando no atendimento da biblioteca e apoio pedagógico dos 

alunos. 

Rememoro aqui um tempo que tive que superar obstáculos apresentados pela 

vida pessoal e acadêmica, mas também tive a oportunidade de dividir espaços de 

aprendizagens significativas com professores renomados do curso de Pedagogia da 

UFRGS como Tânia Fortuna, Fernando Becker, Sandra Corazza, Jaqueline Moll, 

entre outros. 

No último ano acadêmico, 2005, iniciou o estágio supervisionado na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Espírito Santo na cidade de Porto Alegre-RS. 

Estando a professora regente em licença maternidade, a escola logo me designou 

como responsável de uma a turma de quarta série. Nesse mesmo ano, inicia 

mudanças significativas para o ensino fundamental, a Lei nº 11. 114, de 16 de maio 

de 2005, que torna obrigatória a matrícula das crianças de seis anos de idade no 

Ensino Fundamental, e começa a tratar do termo ano, ao invés de série. 

A falta de experiência provocava inúmeras incertezas ao mesmo tempo em 

que me desafiava buscar subsídios nos conhecimentos acadêmicos adquiridos, 

porém se tornava complexo pela realidade encontrada na sala de aula e pelo perfil 

da gestão escolar. A gestão escolar se mostrava desprendida da responsabilidade 

de direcionar o trabalho pedagógico se mantendo silenciosa a respeito da 

organização e planejamento escolar.  

As diversas dificuldades de relacionamento e convivência entre os alunos e 

omissão da gestão frente a isso foram fatores que me desmotivaram e me levaram a 

pensar em desistir. Porém, sustentada em terreno de formação firme e apoiada por 

colegas e professores, nesse momento comecei a acreditar na minha atuação como 

professora. As primeiras vivências no seio escolar caracterizaram a gestão como 

algo desprovido de comprometimento com as demandas específicas do processo de 

ensino.  
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A responsabilidade do trabalho pedagógico colocada em uma só pessoa, 

principalmente em seu processo de formação trouxe uma expressiva desmotivação 

e desanimo, pois essa representa uma tarefa coletiva dos agentes envolvidos e 

demandam compartilhamento e organização por parte de uma equipe gestora. De 

acordo com Libâneo (2004, p.382) o trabalho em equipe é uma forma de 

desenvolvimento da organização que, por meio da cooperação, do diálogo, do 

compartilhamento de atitudes e de modos de agir, favorece a convivência, possibilita 

enfrentar as mudanças necessárias, rompe com práticas individualistas e eleva os 

alunos a produzir melhores resultados de aprendizagem. 

No ano de 2006, graduada em Pedagogia, licenciatura plena em séries 

iniciais, enfrentava mais um desafio, ingressar no mercado de trabalho.  Sem 

experiência, além dos estágios supervisionados, isso se tornou muito difícil. 

Em 2007, retornei para Santa Maria e busquei dar continuidade em minha 

formação iniciando em 2008 o curso de pós-graduação à distância na FACINTER 

(Faculdade Internacional de Curitiba) em Gestão do Trabalho Pedagógico em 2008. 

Nesse mesmo ano realizei um trabalho voluntário de curto prazo numa turma de 

terceira série de uma instituição da Rede Estadual, o qual foi interrompido em função 

da dedicação aos estudos para o concurso da Prefeitura Municipal de Santa Maria 

ao qual fui aprovada. 

Em 2009, o vínculo com o programa da Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

proporcionou uma nova experiência como tutora à distância do Curso de Pedagogia 

da UFSM traçava minha inserção ao ensino superior e ao mundo educacional 

tecnológico. Os avanços de novas tecnologias vêm ao encontro da expansão do 

ensino superior estando ele alinhado a novas relações de ensino, tempos e espaços. 

Meu trabalho na Educação à Distância (EaD)3 representa uma possibilidade 

educativa no que diz respeito tanto ao uso de tecnologias de comunicação e 

informação quanto aos processos de ensino-aprendizagem. Depois de algumas 

interrupções por conta de repasse de verbas continuo me desafiando como tutora 

até o momento presente. 

                                                      
3 O EAD cresce de forma acelerada no país, impulsionado por programas do governo para facilitar o 
acesso de alunos ao ensino superior.  O ensino a distância (EAD) é a modalidade de ensino que mais 
cresce no Brasil. Todo ano, milhares de novos cursos superiores são reconhecidos pelo MEC. As 
matrículas de bacharelado, licenciatura e cursos superiores tecnológicos a distância já somam mais 
de um milhão, de acordo com o último Censo da Educação Superior, divulgado em 2013. 
http://www.ead.com.br/ead/expansao-ead-brasil.html. Acesso em 15 set. 2017. 
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Somente em 2010 foi publicada a nomeação de professora municipal a qual 

julgo o momento de realização pessoal e ingresso na vida profissional do magistério. 

Concluído o curso de pós-graduação assumi exercício de professora alfabetizadora 

do terceiro ano do ensino fundamental. Nesse mesmo ano, uma reorganização 

curricular na Educação Básica foi impulsionada pela Resolução CNE/CEB Nº 

07/2010 que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 

nove anos principalmente no que se refere à Educação Pública que tornou 

obrigatória a matrícula de crianças com seis anos para o primeiro ano do ensino 

fundamental. 

Inserida na prática educacional me deparei com as mudanças sobre o 

ingresso das crianças de seis anos no ensino fundamental. Não só minhas, mas 

também de profissionais que atuavam há bastante tempo no magistério, dúvidas 

acerca do planejamento pedagógico voltado às crianças que frequentam os anos 

iniciais do ensino fundamental surgiam, principalmente no que diz respeito ao 

primeiro ano. A criança que antes, com seis anos frequentava a Educação Infantil, 

agora se depara com um ambiente cuja responsabilidade é a educação 

fundamental.  

O trabalho tornava-se ainda mais desafiador por estar atuando como 

professora alfabetizadora.  O espaço da sala de aula se tornou meu chão e meus 

alunos foram adotados como seres preciosos viabilizando uma vivência enquanto 

pedagoga. A cada tempo, a cada história de vida, conscientiza-me mais da 

importância de meu comprometimento pedagógico e de minha responsabilidade 

social respaldada pela formação acadêmica. 

Nesse contexto, novamente as experiências com a gestão escolar não 

trouxeram impressões positivas já que estavam pautadas em uma atuação 

tradicional e autoritária. O ambiente escolar nessa gestão foi marcado por controle e 

decisões centralizadas em uma única pessoa que ocupava um papel desmotivador 

das ações cotidianas docentes. Apesar da pouca experiência, conseguia perceber 

as deficiências da qualidade em gestão escolar, por compreender que o gestor deve 

estar livre de ego exacerbado e também de sede de poder, visto que sua gestão 

deve levar em consideração o contexto da sociedade em que se está inserida, suas 

necessidades e fragilidades (LÜCK, 2006). 

No entanto, em 2013, com uma gestão pautada na liderança compartilhada e 

democrática, a organização da escola apresentou mudanças significativas tornando-
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se ambiente de decisões e de responsabilidades coletivas em prol dos objetivos 

educacionais, tendo em destaque o estilo democrático, lembrado por Lück (2014) 

como sendo capaz de criar um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade 

para expressar suas ideias e visões, experimentar novas ações e criar novos 

projetos. 

Nesse mesmo ano, iniciou-se o curso de formação continuada PNAIC4 (Pacto 

Nacional de alfabetização na Idade Certa) com intuito de oferecer preparação para 

do corpo docente, consolidar o Ensino Fundamental de nove anos e buscar 

respostas para muitas indagações acerca da alfabetização. No pacto, reúnem-se 

professores que atuam diretamente em sala de aula, professores formadores de 

docentes e instituições de Ensino Superior e da Educação Básica para discutir e 

estudar estratégias de melhoria da educação e que garanta de fato, que as crianças 

estejam alfabetizadas aos oito anos de idade. 

Ao participar do Pacto Nacional pela Alfabetização (PNAIC) pude aprofundar 

meus estudos e repensar minha prática como educadora, além disso, a convivência 

com outras professoras alfabetizadoras foi extremamente positiva para dividir as 

inquietações a respeito dos problemas vividos no dia-a-dia. As trocas de 

experiências foram essenciais para enriquecer e possibilitar novas ideias para 

desenvolver na prática pedagógica. 

Assim como o PNAIC, o Programa Mais Educação5 também é considerado 

como apoio para o processo de alfabetização na idade certa. O atual chamado 

Programa Novo Mais Educação é principal ação indutora para a educação integral 

no país e um dos objetivos do Plano de Desenvolvimento em Educação.  O 

programa consiste no desenvolvimento de atividades no turno inverso e compreende 

acompanhamento pedagógico diário da aprendizagem dos estudantes, atividades 

culturais, esportivas e recreativas. 

Concomitantemente ao exercício de professora alfabetizadora, em 2014 e 

2015 atuei na coordenação do Programa Mais Educação, experiência essa que 

                                                      
4 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos 
governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças 
estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. 
http://pacto.mec.gov.br/noticias/134-adesao-2016. Acesso em 15 set. 2017. 
5 O Programa Mais Educação foi uma estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação 
da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral. 
http://dados.gov.br/dataset/mec-pme. Acesso em 15 set. 2017. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf
http://pacto.mec.gov.br/noticias/134-adesao-2016.%20Acesso
http://dados.gov.br/dataset/mec-pme.%20Acesso
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marca profundamente o início de uma nova atuação no campo educacional e 

contribui para me constituir coordenadora pedagógica. O acompanhamento dos 

alunos merece bastante comprometimento por parte da equipe gestora, pois o 

programa está voltado principalmente para alunos com baixo rendimento escolar e 

vulnerabilidade social, justamente os menos assíduos às aulas. Então, é necessário 

um trabalho coletivo entre professora regente, monitores, família e gestão escolar. 

Em 2016, assumindo a função de coordenadora pedagógica dos anos iniciais 

senti a necessidade de auxiliar professores alfabetizadores, alunos e alunas no 

processo de alfabetização. Revisitando o vivido no passado e acompanhando o 

cenário de dificuldades encontradas pelas professoras alfabetizadoras no presente, 

surgem reflexões sobre o papel da gestão escolar e as possíveis intervenções e 

ações pedagógicas cabíveis a ela. Essas reflexões aguçaram algumas inquietações 

sobre a progressão continuada no bloco pedagógico como: Quais as concepções 

dos professores alfabetizadores no bloco pedagógico sobre a progressão 

continuada? Quais implicações da progressão continuada no processo de 

alfabetização dos anos iniciais? Que tipo de ações e estratégias são necessárias 

para garantir que a progressão continuada favoreça o sucesso do processo de 

alfabetização? Qual o papel da gestão escolar para subsidiar a progressão 

continuada dos primeiros anos do ensino fundamental? 

Esse sentimento de inquietude me projetou para uma nova aventura do saber 

e realizei a seleção do mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão 

Educacional na busca de um espaço possível de reflexão, sistematização de 

experiências vividas dentro da escola e da formação continuada “de mim mesma”. 

De fato, diante do Curso de Mestrado em 2016, iniciou-se um tempo de 

preparação com estudos e leituras e um espaço que brota a pesquisa em educação 

a partir das escutas sentidas e da convivência saborosa com professores e colegas. 

Visto que a prática pedagógica alfabetizadora requer uma reflexão acerca de 

vários determinantes, realizei essa pesquisa junto à instituição de ensino a qual 

venho me constituindo professora e coordenadora pedagógica. O cotidiano escolar 

representa o terreno em que foi semeado6 o mestrado profissional regando com 

                                                      
6 A apresentação da pesquisa refere-se a aspectos pessoais que afetam a escolha da temática, por 
isso optei em usar a primeira pessoa do singular. O restante do trabalho será apresentado na 
primeira pessoa do plural, pois compreendo que esta proposta de pesquisa é fruto de um trabalho 
compartilhado entre professores e orientadora, grupo REDES e autores que dão sustentação a este 
estudo.  
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estudos reflexivos, em forma de formação continuada com professores e gestores 

interessados em aprofundar conhecimentos sobre a organização do fazer 

pedagógico e a compreensão sobre a progressão continuada. A análise sobre essa 

normativa a partir da prática escolar vem ao encontro do crescimento profissional em 

relação ao entendimento sobre as políticas públicas que nos são impostas, enquanto 

crescem as possibilidades de conhecimentos necessários para a construção 

compartilhada de uma Proposta de Plano de Gestão Escolar com professores 

alfabetizadores e gestores.  
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2 ESTADO DA ARTE : UM OLHAR SOBRE A POLÍTICA PÚBLICA DE REGIME 
DE PROGRESSÃO CONTINUADA NO BLOCO PEDAGÓGICO 

Por meio do estudo caracterizado estado da arte ou do conhecimento foi 

realizada previamente uma pesquisa que contribua para a elaboração desse projeto 

de mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional.  Esse estudo 

possibilitou um mapeamento da produção científica sobre a progressão continuada 

no bloco pedagógico do Ensino Fundamental nos últimos cinco anos, pois um 

estado da arte ou do conhecimento é uma análise da produção acadêmica em uma 

determinada área que permite reconhecer e identificar o conhecimento produzido 

sobre o tema em estudo (FERREIRA, 2002).  

Ao apontar as restrições sobre o campo e identificar experiências inovadoras, 

esses estudos trazem uma contribuição importante na constituição do campo teórico 

de determinada área. Servem também para compreender como se dá a produção do 

conhecimento em uma determinada área de conhecimento em teses de doutorado, 

dissertações de mestrado, artigos de periódicos e publicações. Os estudos de 

estado arte não se restringem a identificar a produção, mas analisá-la, categorizá-la 

e revelar os múltiplos enfoques e perspectivas (ROMANOWSKI; ENS, 2006).   

O corpus sobre o qual incidiu a pesquisa foi composto de dissertações do 

banco de dados da CAPES e trabalhos apresentados na ANPEd nos últimos cinco 

anos. As principais bases de dados pesquisados foram CAPES e ANPEd 

envolvendo três descritores: progressão continuada, gestão pedagógica e bloco 

pedagógico. Nas buscas através da plataforma CAPES foram utilizados como filtro o 

país da publicação (Brasil) e o idioma (Português). Outros critérios utilizados: a) 

publicado no período de 2012 a 2016; b) ser publicação da área de educação; c) 

estar ligado ao ensino fundamental. Na página da ANPEd consideraram-se os 

grupos 7GT09, GT12 e GT13, sendo que no ano de 2014 não houve publicações e 

2016 não foram disponibilizadas. Por isso foram levantadas as reuniões dos anos de 

2011, 2012, 2013 e 2015. Os artigos da ANPEd e as dissertações do banco de 

dados da CAPES foram compilados como mostra o gráfico: 

 

Gráfico 1 — Número de trabalhos analisados 

                                                      
7 Os Grupos de Trabalho são instâncias de aglutinação e de socialização do conhecimento produzido 
pelos pesquisadores da área de educação. 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017) 

 

Nesse levantamento de dados foram encontradas e categorizadas vinte e seis 

obras, das quais dezesseis foram analisadas tendo por base: a forma como o tema é 

abordado; coerência entre a obra e a temática, objeto desse estudo; a concepção 

teórica e metodológica subjacente; aspectos/resultados anunciados. O gráfico 2 

apresenta as regiões onde esses trabalhos foram publicados: 

 

Gráfico 2— Distribuição dos trabalhos analisados por região 

 

 
 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017) 
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O estudo engloba pesquisas em torno de três descritores: progressão 

continuada, gestão pedagógica e bloco pedagógico.  Na plataforma CAPES foram 

encontradas diversos trabalhos contemplando esses descritores, porém o enfoque 

principal deu-se aos anos iniciais do Ensino fundamental. Um total de 16 

dissertações do banco de dados da CAPES foram consideradas relevantes por seu 

tema no período de 2013 a 2016, pois não foram disponibilizados trabalhos do ano 

de 2012 pelo fato de serem anteriores à Plataforma Sucupira. A pesquisa sobre 

artigos da ANPEd concentra-se nos GT09 – Trabalho e Educação, GT12- Currículo 

e GT13- Ensino Fundamental. O enfoque foi dado para o GT13 por se tratar do tema 

sobre Ensino Fundamental, porém um artigo do GT09 e outro do GT12 agregam a 

análise sobre o tema.  

A primeira etapa da pesquisa contou com o levantamento quantitativo por 

descritores a fim de identificar a abrangência da temática sobre a progressão 

continuada no bloco pedagógico. Posteriormente realizou-se um agrupamento dos 

trabalhos das CAPES e da ANPEd afim de estabelecer uma dimensão explicativa 

em relação os achados por descritor. Sobretudo, para a análise, os resultados 

qualitativos e as condições de aquisição desses resultados foram entrelaçados de 

forma interpretativa. A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2017 e teve 

como foco central de análise três descritores: progressão continuada, gestão 

pedagógica e bloco pedagógico.  

 

2.1 BLOCO PEDAGÓGICO 

 

Sobre o descritor bloco pedagógico foram apontados propósitos que analisam 

as transformações no trabalho docente dos anos iniciais principalmente da maneira 

como vem se configurando as práticas pedagógicas para as crianças de seis anos 

de idade.  Nogueira e Peres (2011) realizaram estudos em torno do ensino 

fundamental de nove anos que enfatizam que apesar das orientações para o 

trabalho do 1º ano estar permeados no lúdico, a prática evidenciada no 1º ano 

mantém-se na perspectiva da antiga 1ª série especialmente sobre a concepção de 

alfabetização e letramento.  

Evidenciou-se ainda que a proposta do ensino fundamental de nove anos 

introduziu-se de forma desorganizada, sem planejamento, sem oferecer formação 

adequada aos professores para sua oferta e sem promover espaço para debater a 
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política. Via de regra, a ampliação do Ensino Fundamental se concretizou no âmbito 

administrativo restringindo-se às matrículas das crianças de seis anos nesse nível 

de ensino do que mudanças em relação aos recursos humanos, físicos e materiais 

(ROCHA; MARTINATI; SANTOS, 2012).  

Ferraresi e Pinto (2015) salienta a necessidade de repensar as práticas no 

ensino fundamental e repensar os currículos para garantir a ampliação de direitos. 

Um desses direitos em destaque é o de brincar, que ficou restrito às aulas de 

Educação Física, ao recreio e aos momentos disponibilizados pelas docentes ao 

final da aula (MARCONDES, 2012 apud FERRARESI; PINTO, 2015). Como afirma 

Paro (2014), “a brincadeira e o lúdico não apenas são compatíveis com o ensino, 

mas também são necessários para que a aprendizagem se realize” (p. 67). 

Os trabalhos pesquisados ressaltam a importância de investigações sobre 

formação continuada de professores que atuam na escola de nove anos, de 

articulação entre os três primeiros anos no Ensino Fundamental e desses com os 

seguintes. Alguns desses trabalhos analisaram o PNAIC8, considerado o principal 

programa de combate à retenção e de correção de fluxo nos anos iniciais da 

Educação Básica nos últimos anos. Sendo um acordo entre governos, o Pacto tem 

como desafio atingir a alfabetização plena, em Língua Portuguesa e Matemática 

colocando o (a) professor (a) como agente principal do sucesso da aprendizagem. 

A análise de Axer e Rosário (2015) em torno dos cadernos didáticos utilizados 

na formação de professores alfabetizadores que a concepção de alfabetização se dá 

na perspectiva do letramento e que a compreensão sobre currículo nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental se encontra na perspectiva da Educação Inclusiva, eixo que 

dialoga com o currículo. Porém, foi evidenciado que o material não traz uma análise 

da inclusão com a perspectiva de que todos são diferentes, mas que a diversidade 

está posta por compreensões, dificuldades e ou formas e tempos diferentes de 

aprendizado. Para isso, o material usa autores do campo do currículo para 

problematizar as relações culturais, contudo sem aprofundar as relações de poder 

que alimentam processos discriminatórios (AXER; ROSÁRIO, 2015). 

                                                      
8 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos 
governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças 
estejam alfabetizadas até os oito anos de idade. http://pacto.mec.gov.br/o-pacto. Acesso em 25 abr. 
2017. 
 

http://pacto.mec.gov.br/o-pacto
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O Pacto disponibilizou materiais pedagógicos e sugere uma prática 

alfabetizadora que respeite determinados tempos/períodos do ciclo de alfabetização, 

mas também prevê objetivos que as crianças precisam consolidar ao finalizar esse 

ciclo. Essa previsão se dá por meio de avaliações desse trabalho junto ao professor 

alfabetizador, em escala micro, com o preenchimento de fichas individuais e, em 

escala macro, com a Avaliação Nacional da Alfabetização–ANA9. Nesse sentido, 

Axer e Rosário (2015) sinalizam que esse engessamento prévio do que se chama de 

currículo se manifesta como um discurso contraditório do Pacto, pois enfatiza o 

respeito a diversidade ao mesmo tempo que preveem situações de aprendizagem 

de acordo com o cada ano de escolaridade. 

 

2.2 REGIME DE PROGRESSÃO CONTINUADA 

 

No descritor, progressão continuada, a maioria dos estudos procura 

compreender os pressupostos da Progressão Continuada para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental. A proposta de progressão continuada para o bloco pedagógico 

não foi acompanhada de preparo para o professor efetivá-la dificultando que esse 

regime garanta à melhoria da qualidade do ensino, principalmente daqueles que 

necessitam condições de ensino diferenciadas. Visto que as práticas e concepções 

de avaliação tradicionais e seletivas se mantem vivas, a implantação dessa política 

explicitou a importância da formação das professoras alfabetizadores no intuito de 

(re)significarem suas concepções sobre a avaliação (LOGUERCIO, 2015). 

Essa normativa rompe com a reprovação preconizando o tempo e o ritmo de 

cada aluno na construção do conhecimento e, portanto implica planejamento, 

práticas avaliativas e ações pedagógicas adequadas à diversidade dos discentes 

através de ciclos básicos de aprendizagem. Bastos (2013) denuncia a lógica 

excludente do regime seriado que eliminava os alunos que não aprendem por meio 

da reprovação e enquanto que com ciclos e a progressão continuada tais alunos 

permanecem no interior da escola exigindo tratamento pedagógico adequado. As 

                                                      
9 A ANA, um dos instrumentos do Sistema de Avaliação da Educação Básica (As//eb), avalia os níveis 
de alfabetização e letramento em língua portuguesa, a alfabetização em matemática e as condições 
de oferta do ciclo de alfabetização das redes públicas. Passam pela avaliação todos os estudantes do 
terceiro ano do ensino fundamental matriculados nas escolas públicas no ano da aplicação da 

avaliação. http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/36188.Acesso 25 abr.2017. 
 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/36188
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práticas de avaliação não podem servir de mais uma exclusão social, ou 

desigualdades do ensino (PIANCA, 2015).  

A avaliação aparece no contexto da progressão continuada como um 

instrumento importante, que não se coloca mais como forma de aprovar ou reprovar, 

mas como maneira significativamente diferente, como indispensável para 

diagnosticar o que o aluno não sabe e aquilo que precisa aprender, pois este é um 

indicador acerca das possibilidades de progredir (BONIATI, 2014).  

Em sua pesquisa sobre as perspectivas de professores em torno da 

progressão continuada no contexto de prática do PNAIC, Silva (2015) constatou que 

parte dos(as) professores(as) pesquisados(as) superaram resistência em relação à 

retenção como opção para garantir a aprendizagem de seus(as) alunos(as), 

passando a ver a progressão continuada como pertinente na consolidação dos 

direitos. Para Camurça (2016), a implantação do sistema de ciclos não abandona 

totalmente a reprovação na escola pública, mas propõe uma organização em que os 

alunos tenham a oportunidade de se desenvolver em um período maior, sendo 

respeitado o estágio de desenvolvimento em que se encontram. Dessa maneira, a 

finalidade da avaliação na escola é identificar problemas de ensino/aprendizagem de 

modo a reorientar o processo pedagógico. 

A política de progressão continuada implica também reflexões acerca de 

fatores que influenciam no processo de ensino-aprendizagem, como por exemplo, 

aspectos socioculturais, psicológicos e neurológicos. Nesse viés, lança-se a 

necessária interrelação entre a escola, a família e a clínica para uma intervenção 

eficaz em relação ao baixo rendimento escolar (BASTOS, 2013). 

É imprescindível que se estabeleça que distúrbios de aprendizagem e/ou 

transtornos funcionais específicos diferenciam-se de dificuldades de aprendizagem, 

sendo que, “[...] os primeiros apresentam alterações nas habilidades cognitivo-

linguísticas de origem genético-neurológica e o segundo corresponde às dificuldades 

escolares de origem social-econômica-cultural e/ou afetiva” (CAPELLINI; NAVAS, 

2011, p.15 apud BASTOS, 2013).  

Tanto os distúrbios de aprendizagem e/ou transtornos funcionais específicos 

quanto às dificuldades de aprendizagem são recorrentes no ambiente educacional, 

porém ainda carentes de fundamentação teórico-prático pelos docentes ou 

abordados de forma equivocada, por diagnósticos e prognósticos que não 
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competem à área pedagógica, mas sim, outorgados à área de ciências da saúde 

(BASTOS, 2013).  

 

2.3 GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

No último descritor, a gestão pedagógica, procurou-se levantar sobre a 

relevância de ações gestoras para a implantação do regime de progressão 

continuada no bloco pedagógico bem como fazer possíveis identificações dessas 

ações gestoras na prática educativa.  

Sendo a gestão pedagógica, a principal dimensão da gestão escolar, com 

vistas à aprendizagem de todos os alunos, considerou-se que algumas tarefas de 

cunho pedagógico precisam ser priorizadas, além dos atendimentos emergenciais 

constantes na escola. A tarefa da escola não é facilitar a aprovação, mas sim 

dificultar a reprovação inútil e inepta, que é aquela que acontece por 

responsabilidade nossa, em função do modo como nosso trabalho se organiza 

(CORTELLA, 2011, p. 119).  

Dessa maneira, a tarefa da escola é garantir a aprendizagem dos alunos e 

isso decorre de um trabalho coletivo gerenciado pela direção da escola e organizado 

pelo coordenador pedagógico, envolvendo todos os atores do universo escolar 

professores, alunos e demais servidores (LIMA, 2016). 

A implantação de uma política pública se torna um grande desafio para a 

escola exigindo uma articulação entre professores e gestão educacional. Para Lück 

(2006, p.44), a gestão educacional cultiva as relações democráticas e de autonomia 

nas relações de trabalho como forma de promover o desenvolvimento do ensino. Ela 

cita a “autonomia” como um dos princípios básicos da escola democrática, o que 

implica na participação de todos os segmentos do espaço escolar, na elaboração e 

no plano de desenvolvimento da escola de forma articulada, para realizar uma 

proposta educacional compatível com as amplas necessidades sociais. 

Entender que a autonomia se concretiza de fato e de direito quando 

construída coletivamente, dando voz e vez a todos os sujeitos. Sujeitos, que 

valorizados em suas funções, podem ser decisivos para o crescimento coletivo: 

nivelados pela força democrática, a qual deve ser imperativa (CARVALHO, 2015). 

Os caminhos para alcançar tais objetivos tendem a direcionar para a gestão 

pedagógica como elo entre diretrizes norteadoras de programas educacionais e 
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planejamento pedagógico das práticas educativas. Um dos apontamentos realizados 

por pesquisas sobre o PNAIC foi a importância de gestores(as) e coordenadores(as) 

escolares também serem contemplados com formações, pertinentes as políticas 

públicas educacionais (SILVA, 2015). 

Dentre as diretrizes norteadoras é importante lembrar que o conteúdo do 1º 

ano do ensino fundamental de nove anos não deve ser o conteúdo trabalhado no 1º 

ano/1ª série do ensino fundamental de oito anos, pois não se trata de realizar uma 

adequação dos conteúdos da 1ª série do ensino fundamental de oito anos. Faz-se 

necessário elaborar uma nova proposta curricular coerente com as especificidades 

não só da criança de 6 anos, mas também das demais crianças de 7, 8, 9 e 10 anos, 

que constituem os cinco anos iniciais do ensino fundamental.  

Essa nova proposta curricular deve, também, estender-se aos anos finais 

dessa etapa de ensino. (BRASIL, 2006, p.9). O estudo de Pansini e Marin 

(2007/2009) concluiu que a implantação da referida política nas escolas investigadas 

ocorreu de forma intempestiva, sem nenhuma preparação prévia que garantisse 

alterações dos aspectos estruturais das escolas, adaptações curriculares e/ou 

discussões/formação com as equipes pedagógicas, professores e comunidades 

(PANSINI e MARIN, 2011 apud CRUZ, 2013).  

Em sua dissertação de mestrado, Castro (2014) propõe o acompanhamento 

mais próximo das turmas do bloco pedagógico pelas(os) coordenadoras(es) 

pedagógicas(os) e o(a) gestor(a) escolar como forma de auxílio para professores(as) 

que estão encontrando dificuldades para trabalhar com a turma na aprendizagem. 

Além disso, essa ação aproxima o gestor escolar das questões pedagógicas que 

envolvem a escola, rompendo com a velha dicotomia entre as dimensões 

administrativas e pedagógicas, que, em muitos casos, a primeira tende há ocupar 

mais tempo que a segunda (CASTRO, 2014). 

Acredita-se que na equipe escolar estão os sujeitos capazes de dizer com 

propriedade os problemas encontrados no interior das instituições e eles os 

indicados para apontar alternativas possíveis desde que apropriados dos marcos 

legais como nesse caso a Lei nº 11.274 (BRASIL, 2006) de 6 de fevereiro de 2006, 

que altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional Lei nº 9394/96 (BRASIL, 1996) e a Resolução CNE/CEB nº 



43 
 

7/2010 que fixa as Diretrizes curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 

anos.   

As proposições do bloco pedagógico10 busca, em longo prazo, melhorar os 

índices de promoção de modo que a realidade das multirrepetências e das altas 

taxas de distorção idade-ano sejam amenizadas. Segundo Carvalho (2015) o bloco 

pedagógico deve ser submetido a um mapeamento havendo a necessidade de 

pesquisar o sistema que envolve os atores e as ações realizadas por essas pessoas 

frente à nova realidade. A própria instituição municipal: os gestores, os 

coordenadores, enfim todos que de certa maneira são responsáveis por fazer 

cumprir uma exigência legal devem ser ouvidos para obtenção de diagnósticos 

conclusivos. Como dissera Nietzsche (2002, p.267), “ninguém pode construir em teu 

lugar pontes que precisarás passar [...]”, assim, o gestor escolar e todos os 

envolvidos nesse processo devem ter a exata dimensão de seu papel nesse novo 

cenário.  

Mais uma vez, recaímos na avaliação como instrumento para delinear o 

trabalho pedagógico e por isso avaliar a escola num todo também é preciso. Avaliar 

a escola num contexto geral não é avaliar as quatro paredes da sala de aula, pois os 

resultados serão insuficientes pra saber se a escola está no rumo certo (PIANCA, 

2015). Uma reflexão teórica sobre as práticas permeadas na cultura do diálogo entre 

todos os atores envolvidos no cenário escolar permite a construção de um caminho 

que possa criar uma prática de reflexão cotidiana (CASTRO, 2014). 

Para realizar uma avaliação institucional, cabe ao gestor preparar a sua 

equipe para mais um desafio, principalmente para os educadores, dos quais 

geralmente estão preparados para avaliar somente a aprendizagem dos alunos. 

Torna-se desafiador também para a gestão escolar, conscientizar que avaliação 

interna da instituição servirá para ressaltar os pontos positivos e apontar os 

problemas da escola, visando criar estratégias para resolvê-los, proporcionando 

melhoria e crescimento para todos (PIANCA, 2015). 

Os indicadores de avaliação externa constituem-se como subsídios para 

reavaliar as ações educativas que viabilizem alternativas em termos de elaboração 

                                                      
10 Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua autonomia, fizerem opção pelo 
regime seriado, será necessário considerar os três anos iniciais do Ensino Fundamental como um 
bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os 
alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, 
imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos (Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro 
de 2010). 
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de planos de intervenção e melhorias na escola. Implantado em 2007, o IDEB11 

“pretende ser o termômetro da qualidade da educação básica em todos os estados, 

municípios e escolas do Brasil” (BRASIL, 2011, p. 4).  

Na atualidade, a gestão pedagógica educacional vem sendo pressionada 

pelas políticas de avaliações na busca de melhores resultados no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  Em relação ao uso dos resultados 

dessas avaliações no âmbito escolar, o papel de um profissional nos parece 

singular: o do coordenador pedagógico. É ele que tem se responsabilizado, entre 

outras atribuições, pela organização dos processos avaliativos da escola, internos 

ou externos a ela (PIMENTA, 2013).  

Aliados a uma proposta política neoliberal, esses índices vem deslocando a 

responsabilização dos resultados escolares para o âmbito interno das escolas, ou 

seja, professores e gestores tornaram-se os responsáveis pela implementação da 

qualidade escolar independente das condições que lhes são oferecidas para o 

desenvolvimento do seu trabalho (COSTA SILVA, 2015).  

Fortemente influenciada pela política mundial, a educação passou ser 

financiada e regulamentada por ela e as avaliações externas de larga escala 

passaram a ocupar papel de protagonista dos indicadores de qualidade educacional.  

Diante disso, a avaliação necessita ser gestada e precisa estar frequentemente 

presentes nas pautas das discussões de âmbito escolar. O entrelaçamento desses 

indicadores avaliativos com estudos metodológicos e teóricos podem se configurar 

como forma de elaborar ações pertinentes para enfrentá-las. 

 

2.4 O ESTADO DA ARTE E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

 

A síntese dos trabalhos analisados pela pesquisa permitiu constituir o estado 

atual do conhecimento acerca das produções científicas da política pública de 

progressão continuada no bloco pedagógico. Diante das considerações e resultados 

compilados retratou-se um cenário que integra um comprometimento tanto dos 

órgãos governamentais como das escolas e seus profissionais para apresentar o 

                                                      
11 O Ideb foi criado, em 2007, pelo Inep. É calculado tomando por base os dados de aprovação 
escolar e as médias de desempenho no Saeb (para os estados e para o país) e da Prova Brasil (para 
os municípios). Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/o-que-e-o-ideb.  Consultado 
em 23 abr. 2017. 
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magnífico espetáculo do sucesso escolar de todas as crianças até os oito anos de 

idade. Tais esforços passam pelas avaliações externas, pelas avaliações internas 

das escolas, pela avaliação institucional, pelo fortalecimento dos mecanismos 

democráticos de gestão escolar e pelo investimento na formação e na carreira 

docente.  

Para Morosini (2015) quando o indivíduo inicia um trabalho científico, está 

minado de crenças e de saberes sobre o tema que escolheu investigar e o estudo de 

outros contextos proporciona um afastamento do cotidiano corroborando para 

minimizar os pré-conceitos. Portanto, as reflexões oriundas dos estudos realizados 

de 2011 a 2016 em teses da CAPES e artigos da ANPEd permitiram enquanto 

pesquisadora uma [re]construção do campo cientifico principalmente para indicar 

pontos de fragilidade de modo a favorecer a análise crítica sobre o acumulado da 

área.  

O percurso do estado da arte possibilitou um mapeamento das produções 

científicas e de discussões significativas alusivas à política pública de progressão 

continuada no bloco pedagógico. Esse estudo se torna essencial na constituição da 

proposta na área focalizada no sentido de apontar restrições sobre o campo em que 

se move a pesquisa, de lacunas de disseminação e de alternativas inovadoras 

capazes de indicar soluções para problemas de ordem prática (ROMANOWSKI e 

ENS, 2006).  

As reflexões oriundas desse estudo contribuíram para levantar aspectos 

pertinentes à temática de interesse e apontar indicadores para subsidiar a 

organização e definição de minha pesquisa de campo. Tais aspectos perpassam 

pelas avaliações externas, pelas avaliações internas das escolas, pela avaliação 

institucional, pelo fortalecimento dos mecanismos democráticos de gestão escolar e 

pelo investimento na formação e na carreira docente. 
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3 DESCORTINANDO O CAMINHO DA PESQUISA  

 

Esta pesquisa de Mestrado Profissional, desenvolvida na linha de Políticas 

Públicas e Gestão da educação Básica, do Programa de Pós-Graduação em 

Políticas Públicas e Gestão Educacional se refere à investigação em busca de 

respostas que venham elucidar as dificuldades encontradas pelas(os) 

professoras(es), alfabetizadoras(es) do bloco pedagógico bem como realizar 

reflexões acerca das demandas da gestão escolar em relação ao regime de 

progressão continuada.   

A obrigatoriedade do ensino fundamental para nove anos de duração a partir 

dos seis anos de idade foi aprovada em 2006, pela lei nº 11.274. Em 2010, ano 

limite para adequação da referida lei, instaurou-se as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos por meio da Resolução Nº 007, 

de 14 de dezembro de 2010. Este documento admite os três anos iniciais do ensino 

fundamental como bloco pedagógico, ou seja, corresponde aos alunos de 6, 7 e 8 

anos de idades que cursam o 1º, 2º e 3º ano respectivamente.  

Estabelece também que os três anos iniciais do ensino fundamental deve 

assegurar o processo de alfabetização do aluno sem que se permita a retenção do 

(a) aluno (a) nesse período. A adoção desta política pública surge como estratégia 

que tem como objetivo a alfabetização de todos os alunos e alunas até os oito anos 

de idade e a redução da distorção idade-série nas escolas. O artigo 30 da Resolução 

CNE/CEB Nº 07/2010 determina que os três primeiros anos devem garantir: 

 

III - a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do 
processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no 
Ensino Fundamental como um todo e, particularmente, na passagem do 
primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro. 
(BRASIL, 2010) 

 

Essa orientação postulada pelo Ministério da Educação (MEC) projeta uma 

extensão no tempo de alfabetização e demanda uma organização do fazer 

pedagógico resultando o chamado regime de progressão continuada que significa 

justamente, esse período maior oferecido ao aluno para sua aprendizagem.  Sendo 

assim, o regime de progressão continuada está pautado na concepção de um 

planejamento sistêmico que garanta continuidade dos conteúdos e a progressão das 
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aprendizagens não vencidas diferindo da promoção automática que se dá quando o 

aluno, mesmo sem ter assimilado os conteúdos do ano, é promovido. 

A importância da formação docente tem se intensificado pelas mudanças 

provenientes de políticas educacionais, principalmente porque o avanço qualitativo 

da educação está imbricado à formação dos seus profissionais. Por isso, para 

oferecer preparação ao corpo docente e consolidar o Ensino Fundamental de nove 

anos, foi implantado o PNAIC (Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa) 

como forma de formação continuada aos professores alfabetizadores.  

Implantado em 2013, o pacto reúne professores que atuam diretamente em 

sala de aula, professores formadores de docentes, equipes pedagógicas e 

instituições de Ensino Superior e da Educação Básica para discutir e estudar 

estratégias de melhoria da educação e de garantir de fato, que as crianças sejam 

alfabetizadas até os oito anos de idade. O Pacto Nacional pela Alfabetização 

representa uma forma de aprofundamentos de estudos e de reflexão sobre as 

práticas pedagógicas do cotidiano escolar, além de aproximar professores 

alfabetizadores para dividir as angústias e repensar a respeito dos problemas vividos 

no dia-a-dia.  

O mesmo enfoque dado à formação dos professores é atribuído à avaliação, 

que se torna o eixo central da política educacional em todos os níveis da educação 

brasileira, sobretudo na Educação Básica. Nesse sentido, o sistema de avaliação de 

larga escala se torna um instrumento de monitoramento da qualidade do processo 

de ensino e um elemento fundamental capaz de subsidiar o processo de 

[re]formulação e implementação das políticas públicas e gestão educacional.  

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)12, conforme estabelece 

a Portaria de número 931, de 21 de março de 2005, passou a ser constituído por 

duas vertentes: a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e a Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC).  

Em 2007 foi implantado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), que passou a combinar os resultados dos estudantes nos exames da Prova 

                                                      
12 A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações para 
diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). http://portal.mec.gov.br/prova-brasil. Acesso em 25 
abr.2017. 
 

http://portal.mec.gov.br/prova-brasil
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Brasil com o fluxo escolar. A qualidade de ensino passou a ser indicada a partir de 

dois fatores: as taxas de aprovação, aferidas pelo Censo Escolar, e as médias de 

desempenho medidas pelo SAEB e pela Prova Brasil. O IDEB classifica as escolas e 

redes de ensino em uma escala numérica instalando-se uma política do 

estabelecimento de rankings na educação básica. 

Outra vertente de análise foi incorporada ao SAEB em 2013, a Avaliação 

Nacional da Alfabetização (ANA) que de acordo com INEP (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas) produzir indicadores que contribui para o processo de 

alfabetização nas escolas públicas brasileiras. Seus objetivos são aferir o nível de 

alfabetização e letramento em Língua Portuguesa e alfabetização em Matemática 

das crianças regularmente matriculadas no 3º ano do ensino fundamental e as 

condições de oferta das instituições às quais estão vinculadas.  

No âmbito escolar, as políticas públicas e os devidos sistemas de controle 

avaliativo em larga escala precisam ser gestados. A gestão escolar representa uma 

dimensão fundamental para promover o sucesso do processo educacional. 

Administrar, coordenar, orientar, planejar e acompanhar o fazer pedagógico exercido 

pelos(as) professores(as) e são atribuições que apresentam-se complexas e 

desafiadoras no cotidiano escolar. Nesse sentido, a organização da escola perpassa 

os procedimentos administrativos e burocráticos exigindo uma dimensão de gestão 

democrática e participativa em que promova a integração, discussão, reflexão e 

ações coletivas para nortear o fazer pedagógico. 

Com base em tais fundamentos e argumentos, justifica-se a presente 

pesquisa junto ao Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional 

buscando respostas para a seguinte problemática: Quais as demandas e os desafios 

da gestão escolar acerca da implementação do regime de progressão continuada no 

bloco pedagógico nos anos iniciais do ensino fundamental de uma instituição da 

rede municipal de Santa Maria/RS? 

Sendo assim, confrontamos o fundamento defendido pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de nove anos13 no que se refere à 

                                                      
13 As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove)anos articulam-se com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e 

Resolução CNE/CEB nº 4/2010) reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pelo 

Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas educacionais e a elaboração, 

implementação e avaliação das orientações curriculares nacionais, das propostas curriculares dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, e dos projetos político-pedagógicos das escolas. 
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redução de distorção idade/ano/série com a grande taxa de reprovação do terceiro 

ano e nas séries adiante onde as crianças começam a ficar com distorção. Os 

estudos realizados enfatizam as contribuições para a área pedagógica, no que diz 

respeito às novas práticas educacionais necessárias para garantir a alfabetização e 

a continuidade da aprendizagem de alunos e alunas na idade certa sem 

verdadeiramente causar prejuízos que a repetência pode provocar, seja nos três 

primeiros anos ou nas séries seguintes. 

Considerando a problemática levantada, por objetivo geral definiu-se: Analisar 

as demandas da gestão escolar e os desafios acerca da implementação do regime 

de progressão continuada no bloco pedagógico do ensino fundamental14 de uma 

instituição da rede municipal de Santa Maria. 

Para tanto, por objetivos específicos, delinearam-se em: 

- Levantar os aspectos teóricos e legais acerca da gestão escolar e 

progressão continuada no bloco pedagógico. 

- Elencar as demandas e desafios da gestão escolar acerca da progressão 

continuada no bloco pedagógico; 

- Investigar as concepções e as inquietações dos professores sobre a 

progressão continuada da escola alvo da pesquisa; 

- Elaborar compartilhadamente com professores e gestores uma Proposta de 

Plano de Gestão Escolar a partir da análise dos dados construídos. 

Diante do exposto, a presente dissertação engajou-se no direcionamento de 

contribuições para gestão escolar frente às políticas públicas, na tentativa de 

oferecer subsídios para somar e, propiciar reflexões compartilhadas e ações 

integradoras visando à melhoria no processo de ensino bem como melhores 

resultados na aprendizagem. No desenvolvimento dessa pesquisa, consta os 

seguintes temas: políticas públicas educacionais, gestão escolar, progressão 

continuada e bloco pedagógico. 

                                                                                                                                                                      
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6324-pceb011-

10&category_slug=agosto-2010-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 15 set. 2017. 
14 O ensino Fundamental divide-se da seguinte forma: Anos Iniciais – compreende do 1º ao 5º ano, 
sendo que a criança ingressa no 1º ano aos 6 anos de idade e Anos Finais – compreende do 6º ao 9º 
ano. http://www.infoescola.com/educacao/ensino-fundamental. Acesso em: 15 set. 2017. 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6324-pceb011-10&category_slug=agosto-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6324-pceb011-10&category_slug=agosto-2010-pdf&Itemid=30192
http://www.infoescola.com/educacao/ensino-fundamental.%20Acesso
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O capítulo inicial apresenta os procedimentos metodológicos que 

direcionaram os passos da pesquisa. Adotamos a abordagem de natureza 

qualitativa calcado em um estudo de caso o qual gerou o fenômeno investigado e 

permitiu levantar alternativas e soluções dentro do contexto de realidade por meio da 

pesquisa participante. A pesquisa documental corroborou para um maior 

entendimento dos referenciais teóricos e legais necessários para a compreensão do 

problema extraído do cotidiano escolar. 

O capítulo subsequente, intitulado “Estado da Arte: Um olhar sobre a política 

pública de regime da progressão continuada no bloco pedagógico” apresenta o 

levantamento de trabalhos da base da CAPES - teses e dissertações e de artigos da 

ANPED considerados relevantes e engloba pesquisa em torno de três descritores: 

progressão continuada, gestão pedagógica e bloco pedagógico.  

No capítulo alusivo aos fundamentos e referenciais da pesquisa, nomeado 

“Políticas Públicas e Gestão Educacional”, encontram-se os elementos teóricos e 

legais pensados e organizados para balizar os principais conceitos e conhecimentos 

necessários para responder a problemática da pesquisa. Assim sendo, as 

subseções deste capítulo apresentam considerações sobre as influências dos 

organismos internacionais para a educação brasileira, os planos de educação no 

viés da gestão democrática, a gestão escolar e o ensino fundamental de nove anos, 

a escola na perspectiva da progressão continuada no bloco pedagógico, a 

progressão continuada no bloco pedagógico e o trabalho docente, e o planejamento 

como estratégica da gestão escolar.  

Tal capítulo constitui-se a partir dos seguintes referenciais: Akkari (2011), 

Bordignon (2009), Bourdieu (1998), Brandalise (2010), Bresser-Pereira (1996), Cury 

(2007), Demo (2004), Dourado (2001; 2007), Ferreira (2009), Freire (1997), Haydt 

(2008), Laurentino (2014), Libâneo (1994; 2004), Lück (2000; 2005; 2006; 2009), 

Luckesi (2005), Lunardi (2014), Nóvoa (1995), Perfeito (2007), Perrenoud(1999), 

Sander (2009), Sarturi (2007), Saviani (2001; 2003), Toska & Gomes (2015),  

Vasconcellos (1995) e Vieira (2007, 2009).   

Para análise dos dados considerou-se a triangulação dos dados e a análise 

de conteúdo. Os autores que fundamentam tais procedimentos metodológicos são: 

Flick (2009), Gatti (2012), Ludke e André (1986), Gil (2008; 2009), Lakatos & 

Marconi (2003), Neto (1994) e Bardin (2009). A triangulação dos dados, se constitui 

a partir do entrelaçamento da pesquisa documental com os fatos observados através 
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da observação participante e os dados construídos por meio de entrevistas 

despadronizadas.  

Para a análise de dados foram eleitas quatro categorias fundamentais 

relativas ao eixo central da pesquisa que gira em torno da gestão escolar e políticas 

públicas: gestão democrática, bloco pedagógico, progressão continuada e 

planejamento escolar. O conjunto de categorias estabelece organização e relações 

das descobertas deste estudo com os fundamentos teóricos almejando respostas 

aos questionamento desta pesquisa.  

O capitulo da análise da pesquisa foi enriquecido a partir das sugestões da 

banca avaliadora, uma vez que as recomendações de novos aportes trouxeram uma 

contribuição essencial para o estudo. Os referencias que se agregaram ao estudo 

foram:  Cervi (2007), Esteban (2013), Freitas (2003), Oliveira (2002), Paro (2003), 

Santos (2007), Schon (2000). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA  

 

Como modalidade de Pós-Graduação stricto sensu, o Mestrado Profissional 

está voltado para a capacitação de profissionais, nas diversas áreas do 

conhecimento, mediante o estudo de técnicas, processos, ou temáticas que 

atendam a alguma demanda do mercado de trabalho. Proporciona a aproximação 

entre universidade e a realidade profissional provocando a articulação entre as 

discussões teóricas e as situações reais. Essa relação colabora com a aplicabilidade 

da pesquisa no campo investigado mediante a reflexão da própria práxis.  De acordo 

com o Parecer CNE/CES 0079/2002: 

 

Mestrado Profissional é a designação do Mestrado que enfatiza estudos e 
técnicas diretamente voltadas ao desempenho de um alto nível de 
qualificação profissional. Esta ênfase é a única diferença em relação ao 
acadêmico. Confere, pois, idênticos grau e prerrogativas, inclusive para o 
exercício da docência, e, como todo programa de pós-graduação stricto 
sensu, tem a validade nacional do diploma condicionada ao reconhecimento 
prévio do curso. (BRASIL, 2002, p. 1). 

 

O Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional 

oportuniza o aprofundamento dos conhecimentos teóricos para aqueles profissionais 

que atuam no campo educacional. O cotidiano representa o espaço em que 

emergem temáticas a serem investigadas e consequentemente analisadas em 

relação às normativas das políticas públicas educacionais que permeiam o contexto 

escolar. Dessa maneira, as reflexões acerca dos marcos legais da educação vem ao 

encontro do crescimento profissional de professores e gestores em relação ao 

entendimento sobre as políticas públicas que nos são impostas bem como a 

elaboração de alternativas e ações pertinentes à melhoria da prática educativa.  

A presente pesquisa do curso de Mestrado Profissional vem ao encontro do 

que defende Ludke e André (1986) ao destacarem que o fenômeno educativo não 

pode ser mais estudado de forma descontextualizada e descaracterizado de sua 

própria essência, por isso, a pesquisa em educação passa a ser vista como um 

processo que se alimenta da realidade educativa para [re]construir e [re]ssignificar 

novos conhecimentos.   

A reorganização curricular da Educação Básica impulsionada pela Resolução 

Nº 007 de 14 de dezembro de 2010 que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de nove anos e a política de progressão continuada no bloco 
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pedagógico fomenta inevitavelmente estudos acerca das políticas públicas e das 

respectivas normativas para subsidiar o trabalho da gestão pedagógica. Sendo 

assim, a pesquisa iniciou com a investigação de aspectos legais tanto de âmbito 

nacional quanto no âmbito do Sistema Municipal de Educação Santa Maria15 a fim 

de compreender as demandas da gestão escolar acerca da progressão continuada 

no bloco pedagógico e a repercussão dessa política educacional no contexto escolar 

dos anos iniciais do ensino fundamental de uma instituição de ensino da rede 

municipal de Santa Maria/RS.  

O problema de pesquisa foi traçado a partir do confronto do fundamento da 

progressão continuada no bloco pedagógico defendido pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o ensino de nove anos16 como colaborador da redução da distorção 

idade/ano/série com a grande taxa de reprovação do terceiro ano e nas séries em 

diante onde as crianças começam a ficar com distorção. Então, eis a 

problematização: Quais as demandas e os desafios da gestão escolar acerca da 

implementação do regime de progressão continuada no bloco pedagógico do ensino 

fundamental de uma instituição da rede municipal de Santa Maria/RS? 

O município de Santa Maria, conhecido como o coração do Rio Grande, está 

localizado na região central do estado do Rio Grande do Sul e conta com uma 

população de quase 300 mil habitantes. De acordo com a Organização das Nações 

Unidas (ONU) o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Santa Maria supera a 

taxa do Estado do Rio Grande do Sul, com um dos melhores indicadores de 

alfabetização da América Latina e uma das menores taxas de mortalidade infantil do 

País (ADEM17, 2017). 

 

Figura 1— Mapa de Localização do Munícipio de Santa Maria-RS 

 

                                                      
15 Lei Ordinária 4123/1997 Santa Maria RS – Cria O Sistema Municipal de Ensino de Santa Maria. 
16 Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos são orientações para a 
Educação Básica dos sistemas de ensino para a organização, articulação e desenvolvimento das 
propostas pedagógicas nacionais. 
17 Agência de Desenvolvimento de Santa Maria. Disponível em:<http://adesm.org.br/santa-maria> 
Acesso em: 10 jul.2017. 



55 
 

 
 
Fonte: https://confins.revues.org/docannexe/image/7477/img-1.jpg 

 

O Município possui lugar destacado no setor educacional nacional e 

internacional. A rede municipal de educação de Santa Maria é composta por 80 

instituições de ensino, 1558 professores e atende cerca de 19000 alunos18. A 

Secretaria de Município da Educação19 (SMED) tem como missão qualificar a 

educação pública do município de Santa Maria/RS e região, através da excelência 

da visão sistêmica e articulada pelas políticas de gestão, de desenvolvimento 

profissional e de processos educacionais. 

A melhoria do índice de Desempenho da Educação Básica (IDEB) das 

escolas do município tem sido uma das preocupações centrais do Ministério da 

Educação (MEC), bem como da Secretaria de Município da Educação (SMED). 

Essas preocupações refletem os discursos recorrentes sobre a qualidade da 

educação, que ocorrem em escala mundial pelos organismos internacionais como 

Unesco e OCDE, e que consequentemente balizam as políticas públicas 

educacionais brasileiras. O IDEB é considerado o principal indicador de avaliação da 

educação no país atualmente responsável pela verificação e monitoramento das 

metas nacionais e internacionais por parte dos órgãos públicos e da sociedade. 

O quadro abaixo apresenta a evolução dos resultados do município de Santa 

Maria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) correspondente 

aos Anos Iniciais: 

                                                      
18 Informações coletadas nas Diretrizes Curriculares Municipais de julho de 2011. 
19 Informações coletadas nas Diretrizes Curriculares Municipais de julho de 2011. 
 

https://confins.revues.org/docannexe/image/7477/img-1.jpg
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Quadro 1 — Índices do IDEB (Índice de Desempenho da Educação Básica) dos 
Anos Iniciais de Santa Maria - RS   
 

IDEB 

Anos 

Iniciais 

2009 2011 2013 2015 

4.4 4.9 5.3 5.4 

Fonte: Secretaria de Município da Educação de Santa Maria – RS (2017) 

 

Os índices mostram que o município de Santa Maria vem tendo uma 

evolução, porém as preocupações quanto a qualidade da educação municipal segue 

em detrimento dos índices de reprovação e abandono escolar como mostra a tabela 

a seguir: 

 

Quadro 2 — Índices de desempenho das escolas do município de Santa Maria 

 

  
Fonte: Secretaria de Município da Educação de Santa Maria – RS (2017) 

 

A problemática do estudo surgiu ao confrontar o fundamento da progressão 

continuada no bloco pedagógico defendido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o ensino de nove anos como colaborador da redução e da distorção 

idade/ano/série com o índice de reprovação do terceiro ano e nas séries em diante. 
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A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), uma avaliação externa que 

objetiva aferir os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa (leitura 

e escrita) e Matemática dos estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental das 

escolas públicas representam um indicador de desempenho dos alunos ao final do 

bloco pedagógico. Os resultados do município de Santa Maria em relação a Prova 

ANA podem ser detectados nos gráficos abaixo: 

 

Quadro 3 — Resultados da ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização) do município 
de Santa Maria – RS 

 

Leitura = Nível 3

37,80%

Escrita = Nível 4

55,64%

Matemática= Nível 4

31,66

 
Fonte: Secretaria de Município da Educação de Santa Maria – RS (2016) 

 

Tendo em vista que o objetivo geral dessa pesquisa, buscou-se 

necessariamente examinar o contexto escolar de alfabetização, pois o cotidiano 

escolar está permeado de uma complexa trama de relações, transgressões e 

acordos entre sujeitos escolares. Trata-se de evidenciar não só o rotineiro, mas o 

que marca presença nesse cotidiano, alternativas trilhadas, simbologias criadas, 

linguagens e conflitos de lógicas construídas em condições sociais díspares. 

(GATTI, 2012, p.26). 

A temática da progressão continuada no cotidiano escolar requer 

aprofundamento de estudos sobre políticas públicas educacionais e gestão escolar 

no seio da escola. Nesse sentido, a abordagem qualitativa permeou o processo de 
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análise interpretativo, pois “[...] a pesquisa qualitativa dirige-se à análise de casos 

concretos em suas peculiaridades locais e temporais, partindo das expressões e 

atividades das pessoas em seus contextos locais” (FLICK, 2009, p.37).  

Dentro dos propósitos dos mestrados profissionais e sem ferir a organização 

da escola, a opção metodológica da pesquisa seguiu os princípios do estudo de 

caso considerando que a investigação foi realizada em uma escola da rede 

municipal de Santa Maria sendo a pesquisadora atuante como coordenadora 

pedagógica dos anos iniciais. O estudo de caso permitiu o conhecimento amplo e 

detalhado do fenômeno investigado dentro de seu contexto de realidade por meio da 

pesquisa participante (GIL, 2009, p.57-58). 

Se tratando do Mestrado Profissional, o campo de atuação da pesquisa vem 

buscar contribuições para o campo da prática. Dessa maneira os estudos realizados 

na Universidade Federal de santa Maria (UFSM) se entrelaçam no contexto da 

EMEF Ione Medianeira Parcianello por meio da figura da pesquisadora imersa no 

cotidiano escolar. A escola localiza-se às margens da faixa de São Sepé (BR-392), 

Bairro Tomazetti, região sul de Santa Maria. 

 

Figura 2 — Mapa de localização da escola pesquisada. 

 

 
Fonte: Google maps 
 

A escola possui quatro salas de aula, refeitório, uma sala para professores, 

secretaria e uma laboratório de informática. O corpo docente da escola no ano em 

que foram realizadas as entrevistas (2017) era composta por seis professores 

lotados na escola, uma educadora especial, quatro professores com regime de 
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suplementação, duas professoras com contrato emergencial20, quatro professores 

na equipe diretiva da escola e três funcionários. Atualmente (2018) pela manhã são 

89 alunos dos anos finais e a tarde 115 alunos dos anos iniciais.  

A escola alvo de pesquisa, apresenta o seguinte panorama do IDEB e da 

ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização): 

 

Quadro 4 — Índices do IDEB (Índice de Desempenho da Educação Básica) da 
EMEF Ione Medianeira Parcianello 
 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Quadro 5 — Resultados da ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização) da EMEF 
Ione Medianeira Parcianello 

  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

                                                      
20 Vagas destinadas a atender licenças temporárias, previstas no art. 36, inciso I da Lei Municipal nº 
4696/2003, sob o regime Administrativo, em caráter emergencial e por prazo determinado. 
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Assim como o município, a EMEF Ione Medianeira Parcianello apresenta uma 

evolução em seus índices das avaliações de larga escala aplicadas pelo INEP 

(Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e teve um 

significativo aumento no IDEB (Índice de Desempenho Brasileiro) nos últimos anos. 

Na ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização), os resultados demonstram que 

houve avanços no último ano como mostra as figuras acima. Porém, os índices de 

desempenho internos apontam um aumento significativo de reprovação dos alunos 

como mostra as figuras abaixo: 

 

Quadro 6 — Índices de desempenho da EMEF Ione Medianeira Parcianello 
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           Índice de Desempenho Escolar 2017 

 
 
Fonte: Atas finais da escola investigada 
 

O Poder Público formula políticas educacionais a partir de intenções 

socioculturais e conforme Laurentino (2014), as avaliações de larga escala tem se 

tornado pretexto para políticas que, muitas vezes não estão em sintonia com as 

reais necessidades da escola, desenvolvendo ações a partir de objetivos que não 

são exclusivamente pedagógicos. Entretanto, os indicadores apresentados 

constituíram subsídios para reavaliar as ações educativas e a avaliação interna, 

principalmente nos estudos que propuseram essa pesquisa. 

Tendo em vista a necessidade de compreendermos os aportes legais que 

balizam o cenário nacional a respeito da normativa de progressão continuada no 

bloco pedagógico e, consequentemente como esses aportes vem sendo 

redirecionados a nível regional e municipal foi realizada uma pesquisa documental a 

partir de documentos oficiais como leis, decretos, resoluções e planos educacionais.  
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Esse tipo de pesquisa trilhou pelos mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica 

como aponta Gil (2008, p.51):  

 

A única diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a 
pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições de 
diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-
se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que 
ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.  

 

A pesquisa dos documentos legais transcorreu a partir das legislações que 

estão em vigência no Brasil como instância macro e as legislações educacionais da 

instância micro do município de Santa Maria – RS, bem como documentos 

elaborado no âmbito escolar conforme mostra o quadro abaixo: 

 

Quadro 7 — Documentos legais  

FEDERAL MUNICIPAL INSTITUCIONAL 

Constituição Federal 
(BRASIL, 1988) 

Lei 4123/97 cria o Sistema 
Municipal de Ensino (SANTA 
MARIA, 1997) 
 

Projeto Político 
Pedagógico 

Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394 
(BRASIL, 1996) 

Lei Municipal Nº 4740/2003 de 
Gestão Escolar Democrática 
(SANTA MARIA 2003) 
 

Plano Nacional de 
Educação (2014-2024) 

Documento Base e Lei nº 
6.001/2015 – Plano Municipal de 
Educação de Santa Maria.  
 

Resolução CNE/CEB nº 
04/2010 Diretrizes 
Curriculares Nacionais 
Gerais para a Educação 
Básica (BRASIL, 2010) 

Diretrizes Curriculares 
Municipais/ Resolução CMESM 
nº 32/2012 (SANTA MARIA, 
2012) 
 

Regimento 
Escolar Resolução CNE/CEB nº 

07/2010 Diretrizes 
Curriculares Nacionais para 
o Ensino Fundamental de 
nove anos (BRASIL, 2010)  

Parecer Normativo nº 105/2014 
Processo CMESM 015/2014 
(SANTA MARIA, 2014) 
Consulta sobre a retenção dos 
primeiros anos iniciais do Ensino 
Fundamental das escolas da 
RMSM 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017) 
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Tais documentos auxiliaram na obtenção de subsídios para ampla análise da 

normativa que orienta a progressão continuada no bloco pedagógico do ensino 

fundamental. 

Tendo o cotidiano como possibilidade de vivências únicas que permite a 

interação e a comunicação intersubjetiva instituiu-se a Pesquisa Participante que 

consiste na participação do pesquisador aos sujeitos investigados. Gil (2008) define 

a observação participante como técnica pela qual se chega ao conhecimento da vida 

de um grupo a partir do interior dele mesmo.  

Associada ao modo de pesquisa participante, a construção de dados da 

referida dissertação de caráter qualitativo foi direcionada por meio de entrevista 

despadronizada ou não-estruturada no intuito de levantar informações e 

características peculiares e coletivas sobre a progressão continuada percebidas no 

contexto escolar. Para obter melhores informações, o diário de campo também foi 

utilizado para registrar a rotina de trabalho e constituiu fonte de dados para os 

estudos.  

As entrevistas foram pré-agendadas e respondidas por professores (as) 

voluntários (as) que se propuserem participar da pesquisa. Para emergir 

informações mais livres e respostas não padronizadas, a entrevista despadronizada 

contou com a elaboração prévia de perguntas abertas à conversação como forma de 

tratar temas mais complexos e direcionar situações necessárias a serem exploradas 

(LAKATOS & MARCONI, 2003, p.197). 

Para omitir os nomes das participantes, considerando o critério de sigilo da 

pesquisa, utilizamos a codificação “Docente” seguida de numeração. Assim tivemos: 

Docente 1, Docente 2, Docente 3, Docente 4, Docente 5, Docente 6, Docente 7 e 

Docente 8. 

O trabalho de campo foi iniciado com as entrevistas no mês de novembro e 

dezembro de 2017 e as transcrições realizadas no início do ano de 2018. Em março, 

nos primeiros encontros de reuniões pedagógicas com o corpo docente completo, 

iniciou-se a elaboração coletiva do planejamento escolar com o levantamento de 

algumas estratégias a serem desenvolvidas durante o ano letivo.  

Para auxiliar melhor a compreensão e a análise do objeto de estudo 

empreendido, apresentamos informações de perfil dos sujeitos da pesquisa. 

 

Quadro 8 — Perfil dos sujeitos da pesquisa 
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Atuação 
Formação 

inicial 
Especialização 

Tempo 
de 

docência 

Tempo de 
atuação 

na 
alfabetiza-

ção 

Tempo 
de 

atuação 
na 

gestão 

Tempo de 
atuação 

na 
instituição 

1º ano Pedagogia Ensino Religioso 35 anos 10 anos - 3 anos 

2º ano Pedagogia Educação Inclusiva 10 anos 10 anos  - 1 ano 

3º ano Pedagogia 
 

5 anos 2 anos - 1 ano 

4º ano Matemática 
Matemática 

Psicopedagogia e 
gestão Escolar 

36 anos 5 anos - 3 anos 

5º ano Pedagogia 
 

25 anos - - 17 anos 

Educador 
(a) 

Especial 

Educação 
Especial 

Mestrado em 
Educação 

23 anos - - 1 ano 

Gestor(a) 
Geografia 
e História 

Proeja, Geociências e 
Gestão Escolar e 

Pedagógica 
23 anos - 16 anos 7 anos 

Gestor(a) 
Educação 

Física 
Técnicas Esportivas e 

Voleibol 
31 anos - 7 anos 8 anos 

 
Fonte: Elaborado pelo autora 

 
A partir do mapeamento realizado através da pesquisa documental, dos fatos 

observados e dos dados construídos devidamente registrados transcorreram-se 

procedimentos analíticos pautados no caráter da pesquisa qualitativa proclamado 

como espaço onde as mudanças podem ser pressentidas e anunciadas (GHEDIN & 

FRANCO, 2011).  

Na intenção de mostrar com mais clareza o trabalho desenvolvido, 

apresentamos a matriz de amarração metodológica da pesquisa que trata-se de uma 

ferramenta que fornece uma abordagem sistêmica para o exame da qualidade da 

pesquisa entendida como a adequação entre: o referencial teórico, objetivos e 

técnicas de análise planejadas para tratamento dos dados em termos qualitativos 

(TELLES, 2001). 

 

Quadro 9 — Matriz de Amarração 



 

Problema de 
pesquisa 

(1) 

Objetivo 
Geral 

(2) 

Objetivos 
específicos 

(3) 

Meto-
dologi

a 
(4) 

Composição do 
Referencial Teórico 

(5) 

Pesqui
sa de 

campo 
(6) 

Tratamento 
dos dados 

construídos 
(categorias) 

(7) 

Resultados Conclusões 
(10) 

Refe-
rências  

(11) 

Título 
do 

Traba-
lho (12) 

Apresen-
tação 

(8) 

Análise 
(9) 

Quais as 
demandas e 

os desafios da 
gestão escolar 

acerca da 
implementa-

ção do regime 
de progressão 
continuada no 

bloco 
pedagógico do 

ensino 
fundamental 

de uma 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018) 

 

O tratamento da análise de dados dessa pesquisa foi calcado na Análise de 

Conteúdo com a intenção de qualificar as vivências dos sujeitos, bem como suas 

percepções sobre o objeto e seus fenômenos. Segundo Bardin (2009, p.15), “[...] a 

análise do conteúdo é um conjunto de instrumentos de cunho método lógico em 

constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) 

extremamente diversificados”. Bardin (2009, p. 121) indica que para:  

 

[...] uma aplicabilidade coerente do método, de acordo com os pressupostos 
de uma interpretação das mensagens e dos enunciados, a Análise de 
Conteúdo deve ter como ponto de partida uma organização. As diferentes 
fases da análise de conteúdo organizam-se em torno de três pólos: 1. A pré- 
análise; 2. A exploração do material; e, por fim, 3. O tratamento dos 
resultados: a inferência e a interpretação.  
 

Com vista a gerar categorias gerais e específicas de análise, foi realizada 

uma interlocução de dados constituída pelas bases oficiais e teóricas, pelas 

respostas colaborativas dos participantes nas entrevistas e pelo conteúdo das 

observações em campo.  Dessa maneira, levou-se em consideração a triangulação 

dos dados que, segundo Flick (2009), “[...] constitui-se na superação as limitações 

de um método único, pois combina diversos métodos de igual relevância que se 

complementam, conforme ilustrado a seguir: 

 

Figura 3 — Triangulação de dados 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017) 

BASES LEGAIS

E TEÓRICAS 

DADOS CONSTRUÍDOS

REGISTROS 
OBSERVADOS
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A partir da triangulação de dados constituiu-se o produto do trabalho de 

conclusão do Mestrado Profissional, o Plano de Gestão do Bloco Pedagógico da 

escola da Rede Municipal, sendo construído coletivamente com base no diálogo 

acerca de experiências exitosas e de problemas comuns.  

 A construção do plano teve início nas primeiras reuniões pedagógicas do ano 

letivo de 2018 compartilhadamente com os professores e gestores da escola 

pesquisada tendo como ponto de partida os índices de reprovação dos anos 

anteriores e as necessidades elencadas a partir do contexto escolar oferecendo 

condições de criação do plano de gestão suscitando novas estratégias para orientar 

gestores e professores sobre como melhorar os resultados de proficiência e 

desempenho dos (as) alunos(as). 

 O plano estratégico consiste em um instrumento de trabalho dinâmico que 

elenca os principais problemas e objetivos dentro da meta a ser alcançada. A 

realidade da escola representou o ponto de partida para definir o processo de 

organização do planejamento uma vez que: 

 

A estratégia representa para a escola a condição essencial para a 
realização eficaz das suas finalidades tendo em conta os condicionalismos 
envolventes. A gestão estratégica assume-se então como um processo de 
orientação, coordenação e controlo de todas as operações relacionadas 
com a concretização dos objectivos fixados, ao mesmo tempo que garante a 
intervenção consciente dos actores escolares. Com a gestão estratégica 
abrem-se possibilidades para a expressão do poder dos actores escolares, 
concebidos agora como agentes dotados de intencionalidade e capacidade 
de acção. (SILVA, 1999, p.96-97). 

 

A partir das contribuições de Estevão (2006), o planejamento estratégico é um 

meio de tentar estabelecer e manter um sentido de direcionamento, um processo por 

meio do qual a organização é mantida em seu curso, fazendo ajustes à medida que 

contexto muda.  

Ao passo que essa investigação buscou identificar as fragilidades e forças 

das ações gestoras no âmbito pedagógico por meio da elaboração compartilhada do 

Plano de Gestão Escolar indicou-se categorias de análise para acompanhar o 

percurso do planejamento estratégico a ser executado, monitorado e avaliado pelos 

profissionais envolvidos. As categorias elegidas para os procedimentos analíticos 

finais dessa dissertação foram: progressão continuada, gestão democrática, bloco 

pedagógico e planejamento escolar. 
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A combinação das impressões e experiências dos diferentes atores se 

revelou muito significativa, pois possibilitou analisar as demandas da gestão escolar 

e os desafios acerca da implementação do regime de progressão continuada no 

bloco pedagógico nos anos iniciais do ensino fundamental da escola alvo de 

pesquisa. 
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5 ASPECTOS CONCEITUAIS E LEGAIS: POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO 
EDUCACIONAL  

 

5.1 INFLUÊNCIAS DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA  

 

A organização e a estrutura do sistema educacional brasileiro são oriundas 

das significativas mudanças históricas vivenciadas pelo país na esfera política, 

econômica e social nas últimas décadas. Sander (2009, p.72) contribui com as 

seguintes considerações:  

 

[...] a partir da década de 1970 até meados da década de 1990 a educação 
brasileira foi alvo de crescentes pressões conjunturais, provenientes dos 
processos de abertura democrática, das lutas sindicais, dos movimentos 
sociais e dos primeiros influxos neoliberais da nova mundialização da 
economia e da atividade humana. 

 

A nova constituição aprovada em 1988 emerge expectativas de novos 

dispositivos legais para a educação e o Brasil, especialmente após a Conferência 

Mundial de Educação para Todos que aconteceu em Jomtien, Tailândia, em 1990. 

Criou-se o Plano Decenal de Educação para Todos, nesse documento foram tecidas 

algumas considerações sobre os rumos que deveria tomar a educação brasileira.   

De lá para cá vem se investindo na radicalização do analfabetismo e na 

“qualidade” da educação a partir de políticas educacionais pautadas nos 

pressupostos neoliberais de ajuste à nova demanda de produção.  Fortemente 

influenciada pela política mundial, a educação passou ser financiada e 

regulamentada por ela. O forte movimento da ideologia neoliberalista engendra a 

globalização que passa a desenvolver papel importante no que diz respeito às 

mudanças estruturais da sociedade. Na concepção de Akkari (2011) a globalização 

é caracterizada pelo predomínio da economia de mercado acompanhada de 

políticas para a libertalização do comércio de bens ou serviços e pelo 

desenvolvimento das migrações internacionais. 

A educação é um direito garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal de 

1988 juntamente com a moradia, o trabalho, o lazer, a saúde, entre outros. A Carta 

Magna define também que a educação deve ser compartilhada entre o Estado e a 

Sociedade garantindo o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. 

Assim determina o artigo 205:  
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A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988).  

 

Dourado (2007) aponta que mudanças significativas na educação ocorreram 

desde a redemocratização do país destacando a aprovação e promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que segundo ele “[...] garantiu uma concepção ampla 

de educação e sua inscrição como direito social inalienável, bem como a partilha de 

responsabilidade entre os entes federados e a vinculação constitucional de recursos 

para a educação” (DOURADO, 2007, p.926).  

Em contraponto, o direito à educação expresso na Constituição Federal 

vincula essa responsabilização de Estado ao compromisso da família e da 

comunidade escolar repassando deveres à sociedade em geral como justificativa 

também de sua não-ação. O modelo democrático assumido pelo País e previsto 

constitucionalmente tende comprometer à participação de toda sociedade na 

elaboração, execução e implementação de ações educacionais. 

Nesse contexto, a garantia pela educação e a melhoria dos processos de 

organização e gestão dos sistemas e das instituições educativas são promovidas por 

política públicas educacionais materializadas através de programas, projetos, planos 

e ações a serem gestados pela comunidade escolar. 

O compromisso da educação foi ampliado ainda mais quando se transportou 

à complexa gestão escolar, o Art. 206 da Constituição Federal, inciso VI atribuindo 

“a gestão democrática do ensino público, na forma da lei” (BRASIL, 1988). Os novos 

modelos de gestão do ensino público implicam formas descentralizadas de 

administração e recursos, bem como novos repasses de obrigações para a escola 

refletida em forma da lei nas constituições estaduais e leis orgânicas municipais. 

As políticas educacionais alicerçadas no movimento neoliberal depositam 

seus esforços para dar respostas às novas necessidades hegemônicas no âmbito da 

globalização econômica e comercial. As políticas educacionais nacionais situam-se 

no contexto das relações de interdependência internacional assim como expressa 

Sander (2009, p.70) quando afirma que:  

 

Cada um dos momentos está eivado de dicotomias, dissensos e disputas 
teóricas e metodológicas, enraizadas em distintas posições políticas e 
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intelectuais. Ou seja, as concepções de gestão da educação refletem 
distintas filosofias sociais elaboradas a partir de diferentes perspectivas 
políticas e culturais nacionais historicamente situadas no contexto das 
relações de interdependência internacional.  

 

A educação no Brasil se tornou alvo de políticas públicas financiadas por 

organismos internacionais como o Banco Mundial que propõe a países periféricos 

programas que oferecem projetos que venham elevar a economia dos países em 

desenvolvimento. Assim, o Banco Mundial assumiu importante papel na 

reestruturação do sistema educacional brasileiro perpassando pela organização de 

financiamento e manutenção da educação básica pública.  

Na Conferência Mundial de Educação para Todos que aconteceu em Jomtien 

como já supracitada, também chamada Declaração Mundial de Educação para 

Todos, o Brasil assumiu perante a comunidade internacional, o compromisso de 

erradicar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental no país.   

O evento de Jomtien inaugurou um grande projeto de educação em nível 

mundial, tendo como principal eixo a preocupação em relação ao acesso à 

educação e as necessidades básicas de aprendizagem.  Compactuado com esse 

compromisso, o Brasil fica submetido ao monitoramento periódico, por intermédio de 

uma tutoria consultiva dos órgãos internacionais21
. 

Os organismos internacionais vêm desempenhando um papel decisivo no 

processo de uniformização das políticas educacionais em escala mundial através de 

acordos multilaterais que propõem a universalização da educação, a fim de atender 

aos interesses do mercado, pois tais organismos passam a influir planos e 

programas, diretrizes e formas de projetos impostos aos países.   

Associando as políticas públicas educacionais ao combate à pobreza, os 

organismos multilaterais apontam um conjunto de referenciais que são implantados 

por meio de compromissos assumidos em documentos oficiais e legais como o 

Plano Nacional de Educação (PNE), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN 1996) e o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).  

Na década de 90, iniciou-se implantação de reformas com objetivo maior de 

modernização do Estado brasileiro. Para adequar-se às exigências da economia 

                                                      
21 Referimo-nos aos órgãos internacionais nas condições de financiadores, coordenadores e tutores 
da Conferência Mundial sobre Educação para Todos: UNESCO (Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cultura), UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), PNDU 
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e Banco Mundial (responsáveis por essa 
Conferência). 
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mundial, uma série de medidas foram realizadas, dentre elas as políticas sociais 

como explicitados por Bresser Pereira (1996, p.6):   

 
(1) descentralização do ponto de vista político, transferindo recursos e 
atribuições para os níveis políticos regionais e locais; (2) de 
descentralização administrativa, através da delegação de autoridade para 
os administradores públicos transformados em gerentes crescentemente 
autônomos; (3) organizações com poucos níveis hierárquicos ao invés de 
piramidal, (4) pressuposto da confiança limitada e não da desconfiança total; 
(5) controle por resultados, a posteriori, ao invés do controle rígido, passo a 
passo, dos processos administrativos; e (6) administração o atendimento do 
cidadão, ao invés de auto-referida.  

 

Tendo visto, desdobramentos assumidos pelas relações sociais capitalistas 

consubstanciadas pelo neoliberalismo apontam estratégias administrativas, como 

descentralização, autonomia, participação, ações políticas e reformas educacionais 

em sintonia com a orientação de organismos internacionais. Tomado como 

referência a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, o Ministério de 

Educação e Cultura (MEC) editou o Plano Decenal de Educação para todos, em 

1993, que:   

[...] pretendeu se distinguir dos planos anteriores seja porque não se referia 
à educação como um todo, mas apenas à ‘educação fundamental’, seja 
porque buscou não se reduzir a meras normas de distribuição de recursos. 
Nesse sentido, procurou traçar um diagnóstico da situação do ensino 
fundamental e delinear perspectivas, identificando os obstáculos a enfrentar, 
formulando as estratégias para a ‘universalização da educação fundamental 
e erradicação do analfabetismo’ e indicando as medidas assim como os 
instrumentos para a sua implementação. (SAVIANI, 2001, p.77).  

 

A tradução das mudanças na forma de gestão do Estado implicou em uma 

nova estruturação de gestão educacional apresentada pela perspectiva de 

universalização do ensino e erradicação do analfabetismo do Plano Decenal de 

Educação para Todos. Essas ideias também estão expressas na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (1996) no tocante às questões que vão consolidando objetivos 

do pensamento hegemônico do Estado. 

Promulgada em 1996, a Lei 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional menciona a promoção do ensino fundamental obrigatório e gratuito 

assegurando também, “[...] sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram 

acesso em idade própria”. No artigo 3º são ampliados e retomados os fundamentos 

orientadores da educação nacional estabelecidos pela Constituição, uma vez que o 

ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
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I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber;  
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;  
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;  
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  
VII - valorização do profissional da educação escolar;  
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino;  
IX - garantia de padrão de qualidade;  
X - valorização da experiência extra-escolar;  
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.  
XII - consideração com a diversidade étnico-racial.   

 

Tais princípios vislumbram um modo plural, aberto e inclusivo de conceber a 

educação e as modalidades de gestão que a ela se articula ao passo que pressupõe 

que todos os indivíduos e toda a sociedade usufrui o direito à educação e aos seus 

benefícios (VIEIRA, 2009, p.39). Exemplo disso: o princípio de “igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola” e o princípio de “liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, a arte e o saber”.  

Dessa forma, a educação está atrelada às normas de um projeto de 

crescimento econômico de cunho universal passando a ser monitorada por agências 

multilaterais como o Banco Mundial (BM), a Organização das Nações Unidas para 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Organização Mundial do Comércio (OMC), 

o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Comissão Econômica da 

América Latina e o Caribe (CEPAL) entre outras, embasados por discursos de 

qualidade e equidade da Educação.  

Passando a gestão educacional ser articulada por determinações da 

mundialização dos mercados, a política da educação brasileira segue orientações 

propostas pela CEPAL e pela UNESCO desde década de 90.  As ideias e princípios 

desses organismos são disseminados para o campo educacional por meio da 

realização de encontros, conferências e seminários, nos quais são produzidos 

documentos (relatórios, declarações, carta de princípios, dentre outros) norteadores 

das políticas educacionais, bem como a forma de como as ações devem ser 

organizadas e concretizadas.  

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), considera 

o processo educativo como principal responsável pela elevação do setor produtivo e 
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das transformações do mercado econômico. Atribui uma associação entre o campo 

social e o campo econômico, haja vista a determinação recíproca entre o 

desenvolvimento social e o econômico. E ainda, tem como base de melhoria do 

rendimento escolar estratégias que recomendam a premiação de escolas e 

professores que obtiverem um desempenho considerado satisfatório.  

Outra preocupação das entidades internacionais é a formação docente, pois 

essas desempenham papel importante para a estruturação da dita sociedade do 

conhecimento. Apesar desses órgãos internacionais não indicarem o que seja um 

“ótimo” professor, apontam um recrutamento adequado para mudanças em termos 

de qualidade educacional. O Banco Mundial e a UNESCO defende a meritocracia 

como recurso para a superação de resultados.  

O atual Relatório de monitoramento global da Educação organizado pela 

UNESCO (2016) trata de enfatizar objetivos educacionais no que se refere a 

educação primária e a educação secundária. Dentre outras metas deste relatório, 

destaca-se a preocupação com as habilidades para o trabalho, alfabetização e 

numeramento, desenvolvimento sustentável e cidadania global.   

Esses objetivos e princípios pronunciados pelas instâncias multilaterais 

podem ser observados nos programas de políticas públicas e reformas educacionais 

apresentadas pelo governo brasileiro nos últimos tempos. Trata-se de um discurso 

que tem como pressuposto básico a garantia de uma educação de qualidade para 

todos, no entanto se faz necessário uma análise em torno das práticas e dos 

conceitos norteadores das políticas educacionais que nos são impostas.   

 

5.2 PLANOS DE EDUCAÇÃO NO VIÉS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA  

 

O processo de redemocratização no Brasil trouxe entre seus princípios, a 

adoção da democracia. No campo educacional, isso se consolidou por meio da 

própria Constituição Federal (1988), em seu capítulo que trata da educação e da 

nova Lei 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 

dezembro de 1996. É no bojo dessas leis, que se encontram determinações e 

indicações acerca da gestão democrática. 

A descentralização e a autonomia correspondem a processos de 

democratização que tem como centro a prática democrática. Para Lück (2006, p.44), 
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a gestão educacional cultiva as relações democráticas e de autonomia nas relações 

de trabalho como forma de promover o desenvolvimento do ensino. Ela cita a 

“autonomia” como um dos princípios básicos da escola democrática, o que implica 

na participação de todos os segmentos do espaço escolar, na elaboração e no 

desenvolvimento do plano de desenvolvimento da escola de forma articulada, para 

realizar uma proposta educacional compatível com as amplas necessidades sociais. 

Disposições da Constituição Federal de 1988 supõe um sistema de repartição 

de competências e atribuições legislativas entre os integrantes do sistema federativo 

e de acordo com Cury (2007) esse sistema está também presente na organização 

da educação nacional quando estabelece, no art. 211, que “a União, os Estados e os 

Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino” (CF 

1988). 

Aprovado em 2014, para vigorar até 2024, o atual Plano Nacional de 

Educação se funda de uma maior participação de atores expressivos no meio 

educacional e de debates intensos e de acordos entre diferentes setores da 

sociedade civil.  Estabeleceu prazo para os Municípios e Estados adequarem-se ou 

elaborarem seus planos. A importância do PNE está circunscrita por ser um preceito 

constitucional garantido pelo artigo 214, e da redação dada pelas inclusões 

promovidas pela Emenda Constitucional 59/2009, proferindo que:  

 
A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com 
o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 
integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que 
conduzam a:  
I – erradicação do analfabetismo; 
II – universalização do atendimento escolar; 
III – melhoria da qualidade do ensino; 
IV – formação para o trabalho; 
V – promoção humanística, científica e tecnológica do País; 
VI – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto. 

 

Embasadas nas normas constitucionais e embaladas pelas recomendações 

das reuniões e documentos oficiais organizada pela Unesco, a Lei de Diretrizes e 

Bases Nacionais nº 9.394/96 estabelece como incumbência da União "elaborar o 

Plano Nacional, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios" 

(Art. 9º, I) e como incumbência dos estados "elaborar e executar políticas e planos 
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educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, 

integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios" (Art. 10, III).   

Do ponto de vista de Saviani (2003), a ideia de lei nacional de educação 

sempre esteve associada à implantação do sistema nacional de educação pois,  

 

[...] quando a Constituição determina que a União estabeleça as diretrizes e 
bases da educação nacional, obviamente ela está pretendendo com isso 
que a educação, em todo o território do país, seja organizada segundo 
diretrizes comuns e sobre bases também comuns. (SAVIANI, 2003, p. 206).  

 

Preconizada pela Constituição de 1988 e pautados na LDBEN (BRASIL, 

1996), os municípios brasileiros começaram a constituir seus Sistemas Municipais 

de Ensino (SME). As normativas para os papéis de cada instância do sistema são 

anunciadas pelo artigo 11:  

 

Os Municípios incumbir-se-ão de: I- organizar, manter e desenvolver os 
órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às 
políticas e planos educacionais da União e dos Estados; II- exercer ação 
redistributiva em relação a suas escolas; III- baixar normas complementares 
para o seu sistema de ensino; IV- autorizar, credenciar e supervisionar os 
estabelecimentos do seu sistema de ensino; V- oferecer a educação infantil 
em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, 
permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem 
atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com 
recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição à 
manutenção e desenvolvimento do ensino.   
Parágrafo único- Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao 
sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de 
educação básica [...]. (BRASIL, 1996).   

 

Os municípios passam a desempenhar um papel de [co]participantes da 

gestão educacional assumindo o princípio da autonomia ao serem designados a 

organizar em regime de colaboração os seus sistema de ensino. Aos municípios 

compete a organização das etapas de educação infantil e Ensino Fundamental da 

Educação Básica, bem como a proatividade dos Conselhos Municipais de Educação 

nas Redes e Sistemas Municipais de Ensino. Na ótica de Bordignon (2009, p.23):  

 
A criação dos sistemas de ensino se enraíza profundamente no processo 
político da construção da democracia e consolidação do regime federativo, 
pela gradativa afirmação da autonomia, vale dizer, da cidadania das 
unidades federadas.   
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Aos Conselhos de Educação cumpre a função de intermediação entre o 

Estado e a sociedade a partir de uma organização sistêmica orientada e 

normatizada a partir das demandas nacionais e locais. Nesse sentido, em âmbito 

municipal os conselhos viabilizam a descentralização e democratização das políticas 

públicas educacionais e a qualidade da educação nos municípios, ao ser atribuído a 

esses órgãos colegiados a responsabilidade de tomadas de decisões em matéria de 

gestão educacional. É proveitoso trazer a afirmação de Cury (2002) sobre os 

conselhos de educação: 

 

Eles são instrumentos de cidadania, de democracia e de controle do Estado. 
Implicam o cidadão com destinos da escola, ampliam os espaços públicos 
de decisão, têm a função de democratizar a informação para todos e podem 
controlar desmandos do poder. São uma promessa de participação que se 
vê realizada em experiência exitosas em vários municípios do país. (CURY, 
2002, p.177). 

 

O Plano Municipal de Educação de Santa Maria (PMESM), em consonância 

com o Plano Nacional de Educação (PNE) e com o Plano Estadual de Educação 

(PEE), constitui-se como um importante instrumento para o planejamento e 

execução de políticas públicas educacionais. Aprovado pela lei 6.001/2015 passa a 

ser um documento norteador da educação nos próximos dez anos. Este plano 

aponta caminhos e rumos da educação até 2025, e busca transformar a realidade 

educacional do município, através do estabelecimento de metas e estratégias que 

visam à melhoria da qualidade da educação.   

Expondo com clareza as metas educacionais, O Plano Municipal de 

Educação de Santa Maria indica um engajamento político, administrativo e 

pedagógico da educação local fortalecendo o Sistema de Educação Municipal. O 

Município de Santa Maria, ao institucionalizar o seu próprio sistema se respalda no 

Parecer nº 30 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 

(BRASIL, 2000) assume também um compromisso financeiro de destinar no mínimo 

25% de sua receita de impostos para garantir a oferta de educação escolar já 

proclamado no art.179 da Lei Orgânica do município de Santa Maria. 

Os representantes da Secretaria de Município da Educação (SMED) e do 

Conselho Municipal de Educação de Santa Maria (CMESM) realizaram as primeiras 

formações acerca da temática e reuniões para discutir propostas de trabalho para a 

condução do processo de elaboração do PMESM. Esse processo se fundamenta 
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num caráter democrático e coletivo, pois buscou envolver toda a sociedade no 

debate.   

Posteriormente, foi instituído o Fórum Municipal de Educação (FME) para dar 

prosseguimento ao trabalho. Os representantes do FME trabalharam na elaboração 

do diagnóstico da realidade educacional de Santa Maria. Para construção do 

diagnóstico e estabelecimento das estratégias foram instituídas as seguintes 

comissões temáticas: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino 

Superior, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação 

Profissional.   

O Plano Municipal de Educação de Santa Maria se insere profundamente no 

processo da construção da democracia e da autonomia, passando a assumir um 

compromisso com as demandas sociais pela garantia do direito à educação escolar 

de qualidade. Nesse sentido, é imperativo ter-se presente que: 

 

A constituição Federal aponta o tema da autonomia - ao falar de democracia 
participativa - e a Lei 9394/96 reafirma essa posição ao conceber um 
sistema de ensino descentralizado que, mesmo sendo municipalizado, não 
deve perder a sintonia com as esferas estadual e federal. Na realidade, a 
autonomia da escola é mais do que defendida pela LDB - é “decretada”, à 
medida que a referida lei determina que cada escola deve construir 
coletivamente sua proposta de trabalho. (FERREIRA, 2009, p.37) 

 

Em relação à alfabetização, o PMESM reforça a meta estabelecida no Plano 

Nacional de Educação e estabelece como meta 5: “Alfabetizar todas as crianças no 

máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental” (SANTA MARIA, 2015). Essa 

meta vem ao encontro das mudanças na educação básica ocorrida Resolução 

CNE/CEB 07/2010 que antecipa o ingresso obrigatório das crianças de seis anos no 

ensino fundamental estipulando os três anos iniciais como bloco pedagógico não 

passível de interrupção a garantir e promover a aprendizagem no ciclo da 

alfabetização.   

As políticas educacionais reiteradas pelo Plano Nacional de Educação 

concomitantemente pelo Plano Municipal de Educação implicam princípios de 

caráter legais a serem seguidos principalmente no que se refere à gestão escolar. 

As mudanças educacionais necessitam ser gestadas no âmbito da escola pública e 

é nesse sentido que a gestão escolar se constitui como coautor do processo 

educacional fazendo valer o fim democrático em prol da qualidade da educação.    
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As reformas educacionais, as políticas públicas e as proposições legislativas 

vêm aliadas ao reconhecimento e fortalecimento do movimento de democratização 

da gestão escolar sendo que o conceito de gestão está associado ao fortalecimento 

da democratização do processo pedagógico, à participação responsável de todos 

nas decisões necessárias e na sua efetivação mediante um compromisso coletivo 

com resultados educacionais cada vez mais efetivos e significativos (LÜCK, 2005).  

 

5.3 GESTÃO ESCOLAR E O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS 

 

A gestão escolar se fundamenta nos princípios de autonomia, participação e 

democracia como expressada na Constituição Federal do Brasil, inciso VI do artigo 

206, que estabelece que a gestão da escola pública deve ser desenvolvida de forma 

democrática. Esses mesmos princípios estão inscritos na Lei de Diretrizes e Bases 

Nacionais como vislumbra os artigos 14 e 15, que determinam:  

 

Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
I. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 
II. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 
Art. 15 - Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas 
de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 
de direito financeiro público. (BRASIL, 1996) 

 

As leis e os documentos oficiais regulamentam as escolas e indicam direções 

e critérios de controle para a gestão escolar. Calcados no discurso de gestão 

democrática, participação e autonomia da escola, as políticas educacionais remetem 

na contramão um papel central impositor de regulamentos as serem executados 

pelas instituições escolares. Cabe destacar as contribuições de Dourado (2001) 

quando salienta que:  

 

A gestão democrática é entendida como um processo de aprendizado e de 
luta política que não se circunscreve aos limites da prática educativa, mas 
vislumbra, nas especificidades dessa prática social e de sua relativa 
autonomia, a possibilidade de criação de canais de efetiva participação e de 
aprendizado do “jogo” democrático e, consequentemente, do repensar das 
estruturas de poder autoritário que permeiam as relações sociais e, no seio 
dessas, as práticas educativas. (DOURADO, 2001, p. 79, grifo do autor). 
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As considerações de Dourado transcende a gestão democrática como 

estratégia de gestão concreta pautada num processo alicerçado de participação, 

transparência, liderança e autonomia, sendo que a escola é um espaço capaz de 

gerar e construir ideias que permitam melhorar tudo aquilo que é próprio dela. 

Contudo, Lunardi partilha com essa questão ao sustentar que: 

 

O processo de construção da democracia institucional nas escolas públicas 
recoloca a questão da natureza do poder, suas formas e a possibilidade 
concreta de exercê-lo no processo democrático da ação coletiva. Esse 
processo reforça a concepção de gestão da esfera pública com base na 
participação da sociedade civil e fortalece o caráter público do Estado e 
suas instâncias. Assim, o processo de gestão democrática e participativa 
das instituições de ensino representa um importante instrumento de 
consolidação democrática no nível da sociedade, considerando que a 
escola e a sociedade estão dialeticamente constituídas. LUNARDI (2014, 
p.356) 

 

Atendendo à Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação, o sistema 

municipal de ensino de Santa Maria instituiu a Lei da Gestão Escolar em 2004. A lei 

contempla as autonomias pedagógicas, administrativa e financeira, a criação do 

Programa de Desenvolvimento da Autonomia Escolar (PRODAE)22, a constituição 

dos Conselhos escolares e o processo de eleição dos diretores e vice-diretores das 

escolas municipais. A partir dessa proposta, o município iniciou uma nova filosofia 

de gestão que implica na ruptura de paradigmas tradicionais e automaticamente nos 

leva a questionar sobre os aspectos relacionados à gestão democrática e a 

autonomia das escolas da rede pública de ensino de Santa Maria-RS.  

A escola se torna executora das normativas advindas das políticas públicas a 

ela compete legitimar e implementar as mudanças educacionais, entretanto se torna 

fortalecida pelos relativos direitos de gestão democrática, participativa e colaborativa 

que a possibilita criar canais para enfrentar as mudanças e as exigências do âmbito 

educacional.  

Algumas dessas mudanças foram deflagradas especialmente no que se 

refere ao Ensino Fundamental. Estão normatizadas pelas Leis Federais nº 

11.114/2005 e nº 11.274/2006 que evidencia alterações significativas da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96. A Lei nº 11.114/2005 altera os 

                                                      
22 Tem como objetivo manter a autonomia administrativa e pedagógica das escolas. Nesse Programa 
o município repassa verbas, mensalmente, para as escolas municipais, em contas específicas, de 
acordo com o número de alunos informados no Censo Escolar do ano anterior ao exercício vigente.  
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artigos 6º, 32 e 87 da LDB no tocante à obrigatoriedade da entrada das crianças aos 

seis anos de idade no ensino fundamental e a lei nº 11.274/2006 que institui a 

ampliação do ensino fundamental para nove anos de duração.   

Essas normativas foram orientadas pela Resolução CNE/CEB nº 04/2010 que 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educação Básica estabelece 

orientações pedagógicas voltada às crianças dos anos iniciais do ensino 

fundamental considerado como período dedicado especialmente à alfabetização, 

domínio da leitura, escrita e do cálculo entre outras conforme o exposto no: 

 

Art. 24. Os objetivos da formação básica das crianças, definidos para a 
Educação Infantil, prolongam-se durante os anos iniciais do Ensino 
Fundamental, especialmente no primeiro, e completam-se nos anos finais, 
ampliando e intensificando, gradativamente, o processo educativo, 
mediante: 
I - desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 
o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II - foco central na alfabetização, a o longo dos 3 (três) primeiros anos; 
III - compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade; 
IV - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 
valores; 
V - fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de respeito recíproco em que se assenta a vida social. (BRASIL, 
2010, p.9) 

 

Também a Resolução CNE/CBE nº 7/2010 ratificada as orientações sobre o 

ensino fundamental de nove anos nas séries iniciais. Dando ênfase ao processo de 

alfabetização, esta resolução define que os três anos iniciais do Ensino Fundamental 

devem assegurar a alfabetização e o letramento oferecendo a continuidade da 

aprendizagem no bloco pedagógico ou ciclo sequencial não passível de interrupção 

como dispõe no: 

 

Art. 30 Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar: 
I– a alfabetização e o letramento; 
II– o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o 
aprendizado da Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a 
Educação Física, assim como o aprendizado da Matemática, da Ciência, da 
História e da Geografia; 
III– a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do 
processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no 
Ensino Fundamental como um todo e, particularmente, na passagem do 
primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro. 
§ 1º Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua 
autonomia, fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar 
os três anos iniciais do Ensino Fundamental como um bloco pedagógico ou 
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um ciclo sequencial não passível de interrupção, voltado para ampliar a 
todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das 
aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos 
estudos. 
§ 2º Considerando as características de desenvolvimento dos alunos, cabe 
aos professores adotar formas de trabalho que proporcionem maior 
mobilidade das crianças nas salas de aula e as levem a explorar mais 
intensamente as diversas linguagens artísticas, a começar pela literatura, a 
utilizar materiais que ofereçam oportunidades de raciocinar, manuseando-os 
e explorando a s suas características e propriedades. (BRASIL, 2010, p.8) 

 

O Estado reafirma o ensino fundamental como direito público subjetivo, 

estabelecendo a entrada das crianças de seis anos de idade no ensino obrigatório e, 

define os objetivos da ampliação do ensino fundamental para nove anos de duração: 

 

a. melhorar as condições de equidade e de qualidade da Educação 
Básica;   
b. estruturar um novo ensino fundamental para que as crianças 
prossigam nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade;   
c. assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as 
crianças tenham um tempo mais longo para as aprendizagens da 
alfabetização e do letramento. (BRASIL, 2009, p.03).  

 

Na rede municipal de ensino de Santa Maria a implementação do ensino 

fundamental de nove anos nas escolas iniciou-se no ano 2006. Transitou por um 

período (2006-2008) que passou a repensar a proposta curricular das escolas e a 

articular a [re]construção das Diretrizes Curriculares Municipais. Este processo 

priorizou o resgate de reflexões e referenciais produzidos, ao longo dos anos, pelas 

Escolas Municipais e Secretaria de Município da Educação, e concretizou seu 

lançamento em 2011. No ano de 2012, o Conselho Municipal de Educação, através 

da Resolução CME nº 32/12, definiu Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Fundamental no Sistema Municipal de Ensino de Santa Maria – RS. 

As políticas de avaliação externa representa o eixo central na política 

educacional em todos os níveis da educação brasileira, sobretudo para medir o 

desempenho dos alunos do ensino fundamental. Entretanto, Laurentino (2014) 

sinaliza que as avaliações de larga escala tem se tornado pretexto para políticas 

que, muitas vezes não estão em sintonia com as reais necessidades da escola, 

desenvolvendo ações a partir de objetivos que não são exclusivamente 

pedagógicos.  
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E ainda como configurado por Toska & Gomes (2015), Os dados e os 

indicadores dessas avaliações estabelecem informações relevantes para o Estado 

controlar os resultados e regular os sistemas educacionais. O IDEB é considerado o 

principal indicador de avaliação da educação no país atualmente responsável pela 

verificação e monitoramento das metas nacionais e internacionais por parte dos 

órgãos públicos e da sociedade. 

Sem vislumbrar uma posição central à organização pedagógica, o IDEB, 

embora apresente um caráter ideológico, como salienta Laurentino (2014) é um 

balizador para o ensino e pode representar um subsídio para reavaliar as ações 

educativas viabilizando alternativas em termos de ensino e avaliação interna.  

Ainda que possa subsidiar a tomada de decisões, os resultados das 

avaliações de larga escala precisam ser amplamente discutidas por professores e 

gestores, de forma que supere os princípios de ranqueamento das escolas e a visão 

ingênua das virtudes das avaliações em larga escala, pois podem estimular 

comportamentos perversos, dos quais perpassam pelos processos de matrícula,  

ocultação do(a) aluno(a) nos dias de aplicação das provas, convidando-os a não 

comparecerem, investindo-se mais nos alunos que apresentem potencialmente 

perspectivas de melhores resultados. Assim, comparações entre escolas e as 

avaliações externas, via de regra, não contribuem com a qualidade escolar, pois 

operam a partir das políticas e programas educacionais e o objetivo é medir o 

rendimento dos alunos e não avaliar.  

As reorganizações educacionais, especialmente as traçadas para o ensino 

fundamental, têm enfatizado a melhoria da qualidade de ensino oferecido, a garantia 

de acesso e permanência dos alunos na escola, bem como o aumento do nível de 

escolaridade da população. Esses fatores repercutem diretamente no cotidiano 

escolar e perpassa um envolvimento por todos os atores do cenário escolar como 

testemunha Libâneo quando afirma que:  

 

A participação é o principal meio de se assegurar a gestão democrática da 
escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no 
processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização 
escolar. Além disso, proporciona um melhor conhecimento dos objetivos e 
metas, da estrutura organizacional e de sua dinâmica, das relações da 
escola com a comunidade, e favorece uma aproximação maior entre 
professores, alunos, pais. (LIBÂNEO, 2004, p.79). 
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Dado exposto, a promoção da aprendizagem e formação dos alunos concerne 

no planejamento, na organização, na liderança, na orientação, na mediação, na 

coordenação, no monitoramento e na avaliação dos processos necessários à sua 

efetividade. Cumpre aos gestores pensar e oportunizar mecanismos institucionais 

que viabilizem e incentivem práticas participativas e colaborativas na construção 

efetiva da gestão da escola pública.  

 

5.4 A ESCOLA NA PERSPECTIVA DA PROGRESSÃO CONTINUADA NO BLOCO 

PEDAGÓGICO 

 

A luta pela garantia de acesso à escola significa um avanço para a educação 

brasileira nas últimas décadas. Com a Constituição de 1988, a República Federativa 

do Brasil “constitui-se em Estado Democrático de Direitos” (Art.1º) e submete-se à 

ordem jurídica ou às leis de modo a proteger e salvaguardar os direitos de todos os 

cidadãos. A Lei de Diretrizes e Bases (1996) reafirma o direito à educação, garantido 

pela Constituição Federal. Estabelece os princípios da educação e os deveres do 

Estado em relação à educação escolar pública. 

O avanço da garantia do direito à educação não está atrelado à qualidade e 

melhoria de ensino, e isso desencadeia novas políticas, programas e ações 

educacionais como forma de ajustes que promovam condições para a superação de 

desigualdades e defasagem do ensino, e, sobretudo manter os estudantes no 

espaço escolar.  

Dentre as políticas públicas advindas em prol da qualidade educacional, a 

progressão continuada se mostra como um pilar pedagógico que sustenta a 

construção do saber e pressupõe um acompanhamento contínuo do aluno com 

oferecimento de estratégias que os auxiliem na superação das dificuldades de 

aprendizagem.  

O regime de progressão continuada almeja o avanço do aluno junto aos seus 

colegas sem prejuízos de retenção na pretensão de minimizar com a defasagem 

idade-série e diminuir os índices de evasão escolar dos alunos em consequências 

de reprovações indesejadas. Entretanto, materializar a progressão continuada como 

chave para melhoria do ensino significa visibilizar uma nova maneira de avaliar, que 

para Demo (2004) significa sempre um “[...] processo ambíguo, também 
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contraditório, extremamente complexo e incompleto, que precisa ser mantido sob 

cautela, para não descambar em atitudes agressivas e humilhantes, tipicamente 

seletivas e excludentes” (DEMO, 2004, p. 8).  

Uma nova perspectiva de avaliação no viés do regime de progressão 

continuada está atrelada a uma íntima ligação com a aprendizagem, ou seja, com os 

avanços dos alunos. Para tanto, avaliar pressupõe uma nova concepção de ensino e 

de aprendizagem. Trata-se de configurar a avaliação como um componente de 

diagnóstico e de reorientação do ensino e da aprendizagem pela compreensão da 

prática docente e da trajetória acadêmica do aluno. Para Luckesi (2005, p. 166): 

 

A avaliação da aprendizagem necessita, para cumprir o seu verdadeiro 
significado, assumir a função de subsidiar a construção da aprendizagem 
bem-sucedida. A condição necessária para que isso aconteça é de que a 
avaliação deixe de ser usada como um recurso de autoridade, que decide 
sobre os destinos do educando, assuma-se o papel de auxiliar o 
crescimento. 

 

Tendo a avaliação um papel preponderante no processo de ensino e 

aprendizagem passa a se respaldar em três momentos: a avaliação diagnóstica, a 

avaliação formativa e a avaliação somativa. 

O papel da avaliação diagnóstica concerne em apreender os conhecimentos 

prévios dos alunos dando subsídios para a organização do trabalho pedagógico com 

vistas a contribuir com a evolução do desenvolvimento dos alunos. O momento da 

avaliação diagnóstica vai detectar o que o aluno sabe e o que ele ainda não sabe e 

realiza-se no começo de cada fase de aprendizagem e socialização. 

A avaliação formativa possibilita um olhar diferenciado sobre o aluno e implica 

uma ação pedagógica diferenciada. A avaliação formativa é utilizada para regular a 

aprendizagem, o trabalho, as atividades, as relações de autoridade e cooperação, as 

relações entre a família e a escola e entre os profissionais da educação 

(PERRENOUD, 1999, p. 10 e 11). Por meio da avaliação formativa é possível 

acompanhar e constatar se os objetivos estabelecidos foram atingidos pelos alunos, 

como também levantar dados para que o professor possa realizar um trabalho de 

recuperação e aperfeiçoar seus procedimentos (HAYDT, 2008). 

A terceira modalidade de avaliação denominada, avaliação somativa, visa 

classificar os resultados da aprendizagem alcançados pelos alunos ao final do 

processo tendo a função de classificar o aluno e quantificar este processo avaliativo 



86 
 

 
 

(HAYDT, 2008). Entretanto, não são quaisquer tarefas que podem integrar uma 

atividade avaliativa de cunho somativo, mas somente aquelas suficientemente 

relevantes, significativas e abrangentes para determinarem aprendizagens 

complexas e domínio de competências (PERRENOUD, 1999).  

O ensino é constantemente avaliado e regulado pelas esferas educacionais a 

nível internacional e nacional, e a escola como responsável pelo processo de 

aprendizagem dos alunos precisa se aliar aos indicadores e outros aspectos de 

ordem interna para detectar pontos fortes e pontos fracos para poder elaborar 

planos de intervenção e melhorias.  

Brandalise (2010) aponta que a avaliação institucional da escola é produto da 

integração e entrelaçamento dos processos de avaliação externa e interna.  A 

elaboração do projeto político pedagógico (PPP) tem sido motivação principal para a 

avaliação interna desenvolvida nas escolas e se coloca como principal documento 

nortear da ação educativa. Para Vasconcellos (1995, p.143), o projeto político 

pedagógico, 

 

[...] é um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os 
desafios do cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, consciente, 
sistematizada, orgânica e, o que é essencial, participativa. E uma 
metodologia de trabalho que possibilita resignificar a ação de todos os 
agentes da instituição”. 

 

Conforme artigo 12, inciso I da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

9394/96, as instituições de ensino estão incumbidas de “elaborar e executar sua 

proposta pedagógica” devendo articular-se com as famílias e a comunidade, criando 

processos de integração da sociedade com a escola como declara o inciso VI.  

Em relação à incumbência dos docentes na construção do PPP, na mesma lei 

são estabelecidas as seguintes tarefas mencionadas no artigo 13: 

 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino;  
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino;  
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;  
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento;  
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
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VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade.  

 

O Projeto Político Pedagógico é o principal fruto do planejamento coletivo e 

envolve processos de reflexão, de decisões sobre a organização, o funcionamento e 

a proposta pedagógica da instituição. A construção do PPP propõe princípios da 

gestão democrática, no qual a ação educativa deverá ser construída com a 

participação de todos envolvidos no seu contexto. 

O Projeto Político Pedagógico se traduz como a identidade da escola, tem 

como desafio articular as singularidades da escola com as políticas públicas mais 

amplas. A organização do trabalho pedagógico precisa ser pensada, discutida e 

compartilhada em prol de um processo de alfabetização de excelência.   

A razão de ser da escola é a aprendizagem dos alunos e por isso cabe a ela a 

função de ensinar. O regime de progressão continuada no bloco pedagógico exige 

de todos profissionais envolvidos com a alfabetização um processo de 

[re]construção das ações escolares cotidianas. Para tanto, encontrar novos 

caminhos sobre a produção de conhecimento escolar, num sentido mais amplo, 

exige da escola como um todo, um processo de [re]significação das políticas 

educacionais, do planejamento, da organização, da gestão e da avaliação.  

Entretanto, vale ressaltar que os processos de [re]construção das ações 

escolares cotidianas e de [re]significação das políticas educacionais precisam estar 

pautados numa liderança democrática e participativa capaz de ouvir a todos, dividir 

responsabilidades e mediar conflitos e oposições.  

Segundo Libâneo (2004, p. 102), a participação “[...] é o principal meio de se 

assegurar a gestão democrática da escola, possibilitando o envolvimento de 

profissionais e usuários no processo de tomada de decisões e no funcionamento da 

organização escolar” e cabe a escola criar essas condições para envolvimento de 

todos(as) em busca de qualidade pedagógica. 

É no cotidiano que os problemas e as dificuldades emergem, mas é a partir 

dele também que se podem visibilizar novas ações e práticas para contornar e/ou 

superar os entraves educativos. A reflexão sobre as influências externas que 

interferem diretamente na dimensão pedagógica se torna extremamente pertinente 

para a escola assim como: 
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A reflexão sobre a prática, a análise da prática, desembute dela a teoria que 
sustenta sobre ela, revê-la, ampliá-la ou reformá-la, aprofundá-la, 
reconstruir a prática e novamente refletir sobre a prática. Instaurar um 
movimento dialético à ação educativa (FREIRE, 1997, p. 18). 

 

O aspecto pedagógico é elemento central do trabalho de toda instância 

escolar e cumpre a escola conduzir caminhos para garantir o sucesso escolar dos 

alunos. A qualidade e o sucesso pedagógico sem dúvida representa um desafio de 

muitas escolas, pois o processo ensino-aprendizagem implicam inúmeros outros 

aspectos, porém, cumpre a escola observar os problemas educacionais, não só 

individuais, mas globais e buscar, pela visão estratégica do planejamento, todas as 

ações que se interligam, como uma rede, tendo em vista as condições concretas do 

sistema de ensino.  

Dado o exposto, a progressão continuada se traduz como a (re)organização 

das ações pedagógicas de maneira que conduz tempos e espaços diferenciados 

para a superação de defasagem das aprendizagens.  

 

5.5 PROGRESSÃO CONTINUADA NO BLOCO PEDAGÓGICO E O TRABALHO 

DOCENTE NO CONTEXTO DA ALFABETIZAÇÃO 

 

Visto que uma das grandes prioridades do plano de educação de nosso país 

gira em torno da alfabetização, assistimos à educação nacional se organizando, se 

estruturando e produzindo políticas, programas e estratégias curriculares para 

alcançar metas e objetivos em prol da qualidade do processo de alfabetização, e 

consequentemente, estados e municípios atuam na consecução dessas políticas.  

Antes mesmo da meta 5: “Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final 

do 3º ano do ensino fundamental” (SANTA MARIA, 2015) estabelecida pelo Plano 

Municipal de Educação, a Rede Municipal de Educação de Santa Maria realizou a 

adesão ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) no ano de 

2012 como forma de formação continuada dos professores alfabetizadores atuantes 

com a pretensão de alfabetizar todas as crianças no final do terceiro ano de 

escolarização. O PNAIC se trata uma política educacional acertada para oferecer 

melhores condições de aprendizagem em um país assolado por sérios problemas 

educacionais.  
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O PNAIC23 foi configurado o principal programa de enfrentamento à retenção 

e de correção de fluxo nos anos iniciais da Educação Básica e tem a perspectiva de 

desenvolver políticas de ação e formação contínua aos professores alfabetizadores, 

com a intenção de promover propostas curriculares voltadas à alfabetização das 

crianças e, ao final do 3º ano do ensino fundamental, todas as crianças estejam 

alfabetizadas. 

A partir da proposta de “alfabetizar letrando” (BRASIL, 2012, ano 3, unidade 

3) o(a) aluno(a) deve ser inserido em situações de letramento e reflexões sobre os 

princípios do sistema de escrita alfabética, pois de acordo com Ferreiro e Teberosky 

(1984), a criança não depende apenas de um ensino formal para começar a pensar 

sobre a escrita.  

Os estudos sobre a Psicogênese da Língua escrita (FERREIRO e 

TEBEROSKY, 1984), apresentam a maneira como a criança se apropria de 

conceitos e de habilidades de ler e escrever, revelando a criança constrói 

gradualmente diferentes níveis e hipóteses sobre o sistema de escrita, passando 

pelo entendimento da fonetização à construção da representação alfabética da 

escrita. Sendo as intervenções pedagógicas apropriadas esse percurso tem seu 

sucesso garantido. 

Ferreiro e Teberosky (1984) no decorrer de sua pesquisa comprovaram que 

as crianças apresentam níveis conceituais linguísticos, ou seja, elas constroem 

hipóteses a respeito da escrita, que se configuram nos seguintes níveis: pré-silábico, 

silábico, silábico-alfabético e alfabético. No nível pré-silábico: a criança não faz 

qualquer correspondência entre som e letra, não compreende ainda que a escrita se 

relaciona com a pronúncia das partes da palavra e, pode mesmo, como demonstram 

alguns experimentos, relacionar o número de letras com o tamanho real do objeto. 

No silábico, a criança descobre que há correspondência entre a escrita e a fala 

representando com uma letra cada sílaba enquanto no nível silábico-Alfabético, a 

criança percebe que as partes sonoras semelhantes entre as palavras podem ser 

representadas por letras semelhantes, iniciando uma escrita que oscila entre o nível 

silábico (uma letra para cada sílaba) e já no nível alfabético, existe compreensão de 

                                                      
23 Pacto tem quatro eixos de atuação: Formação continuada de professores alfabetizadores, materiais 

didáticos e pedagógico, Avaliação e Gestão, controle social e mobilização.  
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que uma sílaba pode ter uma, duas, três ou mais letras, o que caracteriza nosso 

sistema alfabético de escrita. 

A partir dos estudos de Soares (2006), “a aprendizagem da leitura e da escrita 

é um processo que se faz por meio de duas vias, uma técnica e outra que diz 

respeito ao uso social”. Assim, não seria adequado trabalhar de forma fragmentada, 

já que mantém uma relação de interdependência. Para a autora: 

 

Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das 
atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e 
escrita, a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da 
escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do 
sistema convencional de escrita – a alfabetização – e pelo desenvolvimento 
de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas 
práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento. Não são 
processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a 
alfabetização desenvolve no contexto de e por meio de práticas sociais de 
leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por 
sua vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da 
aprendizagem das relações fonema–grafema, isto é, em dependência da 
alfabetização. (SOARES, 2003, p.7) 

 

Nesse viés, o processo de apropriação e consolidação da alfabetização da 

crianças de 6 aos 8 anos de idade na visão letrada perpassa pela perspectiva da 

formação de leitores(as) e produtores(as) de textos em diferentes contextos sociais.  

Ademais, concebemos a alfabetização como instrumento e fator decisivo para a 

conquista e o exercício da cidadania, como salienta Soares (2006): 

 

[...] enquanto a posse e o uso pleno da leitura e da escrita sejam privilégio 
de determinadas classes e categorias sociais – como têm sido – elas 
assumem papel de arma para o exercício do poder, para a legitimação da 
dominação econômica, social, cultural, instrumentos de discriminação e de 
exclusão. (SOARES, 2006, p.58) 
 

O princípio de progressão continuada24 que determina que o processo de 

alfabetização e letramento seja trabalhado sistematicamente no primeiro ano do 

ensino fundamental, aprofundado e consolidados nos outros dois anos seguintes se 

configura como estratégia para superar os índices de repetência, distorção idade-

série e evasão presente no cotidiano escolar. Com a ampliação do ensino 

                                                      
24 A progressão continuada pressupõe um acompanhamento contínuo do aluno com oferecimento de 
estratégias que os auxiliem a superar suas dificuldades e avançar junto com seus colegas. 
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fundamental de nove anos, os três anos iniciais correspondem ao ciclo de 

alfabetização que “[...] configura-se como uma proposta de encaminhamento do 

processo de ensino e de aprendizagem das crianças entre 6 e 8 anos” (BRASIL, 

2012, ano 3, unidade 8).   

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no eixo da formação 

continuada de professores alfabetizadores caracteriza exclusivamente para esse 

segmento, pois coordenadores pedagógicos não foram inseridos nesse processo de 

formação. Esse lapso revela entendimento da função do coordenador(a) 

pedagógico(a) como elemento de execução de políticas educacionais 

desconsiderando seu real papel frente ao processo de alfabetização, passando 

exclusivamente a responsabilidade da complexa ação de alfabetizar para o 

professor. Lück (2009, p. 95) traduz que: 

 

A gestão pedagógica é de todas as dimensões da gestão escolar, a mais 
importante, pois está mais diretamente envolvida com o foco da escola que 
é o de promover aprendizagem e formação dos alunos [...]. Constitui-se 
como a dimensão para a qual todas as demais convergem. 

 

Estando vinculado a uma meta nacional, o PNAIC se torna um programa 

entrelaçado com as políticas públicas, assim como as provas nacionais, mais 

particularmente, a Provinha Brasil e Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA, que 

são aplicadas aos alunos de segundo e terceiro ano do ensino fundamental 

respectivamente.  

Somado a programas de formação continuada e ao sistema de avaliação 

externa, o regime de progressão continuada é apresentado como forma garantir a 

permanência do aluno num processo educativo contínuo, ampliando o tempo para a 

aprendizagem, respeitando a diversidade e o ritmo de cada aluno na construção do 

conhecimento. 

Na medida em que a progressão continuada contribui para o progresso e 

permanência dos(as) alunos(as) na escola, passa a exigir planejamento, práticas 

avaliativas e ações pedagógicas adequadas à diversidade dos discentes. No 

entanto, apenas a permanência na escola não pode garantir a aprendizagem, é 

necessário um conjunto de medidas que na maioria das vezes sobrecarrega o 

trabalho docente e/ou prorroga a problemática do insucesso do(a) aluno(a).    
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Os altos índices de reprovação e evasão fartamente divulgados pela mídia 

denunciam a baixa qualidade do ensino, bem como a permanência do aluno que não 

aprende no sistema escolar. Os indicadores e os resultados educacionais vêm 

servindo de orientação para o estabelecimento de políticas para educação em 

diferentes níveis e o elemento apontado como chave principal para melhoria nos 

resultados é a qualidade do professor.  

Influenciados pelas concepções de órgãos internacionais, as políticas 

públicas apontam para um trabalho de recrutamento adequado do corpo docente 

visando mudanças em termos de qualidade educacional. Uma política de incentivo 

profissional baseado na meritocracia também é utilizada como recurso para a 

superação de resultados, gerando competição entre pares e um clima desagradável 

no ambiente escolar. Exemplo disso é a Lei Municipal nº 5.341/2010, que cria o 

Prêmio Qualidade na Educação que conforme o art. 1º, o prêmio será concedido às 

Escolas Municipais de Santa Maria que se destacarem na avaliação do IDEB.  

A implementação do Prêmio Qualidade na Educação no contexto da prática, 

gerou as manifestações contrárias dos docentes e do sindicato dos professores da 

rede municipal de Santa Maria fazendo com que a SMED junto ao prefeito realizasse 

uma revisão no corpo da Lei, pois o texto, quando instituído como política, também é 

resultado de conflitos e disputas sociais. 

Após ser revisada, em janeiro de 2012, foi sancionada a Lei Municipal nº 

5.610/2012, que acresce os incisos IV e V a Lei nº 5.341/2010. Com isso, no art. 20 

o prêmio contempla: 

 

I - Os professores efetivos e a equipe diretiva das escolas municipais de 
Santa Maria classificadas com a melhor nota de avaliação do IDEB, nos 
anos iniciais e nos anos finais, individualmente, com o valor de R$ 1.000.00; 
II - As escolas classificadas com a segunda melhor nota na avaliação do 
IDEB nos anos iniciais e nos anos finais, individualmente, com o valor de 
R$3.000.00; 
III - As escolas classificadas com a 1º, 2º e 3º melhor nota na avaliação do 
IDEB nos anos iniciais e nos anos finais, com o certificado de 
reconhecimento. 
IV – Os professores efetivos e equipe diretiva da escola municipal de Santa 
Maria que demonstrou o maior crescimento na nota de avaliação do IDEB 
nos anos iniciais e finais, conjuntamente, com valor de R$ 1.000,00. 
V – Os professores efetivos e a equipe diretiva da escola municipal de 
Santa Maria que demonstrou o segundo maior crescimento na nota de 
avaliação do IDEB nos anos iniciais e finais, conjuntamente, com o valor de 
R$ 500,00 reais. 
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Outro fator que é disseminado pelo sistema educacional, é a ideia de que o 

sucesso escolar do aluno depende do mérito individual, ou seja, o resultado obtido 

pelo (a) estudante é analisado a partir de explicações de esforços individuais, não 

levando em consideração a influência da origem social sobre estes resultados. 

Justifica-se o êxito ou fracasso escolar a partir de explicações tais como a de 

aptidão ou inaptidão, vocação ou dom. Nesse sentido, a escola desconsidera as 

desigualdades de âmbito social, econômico ou cultural.  

Bourdieu (1998) vai além das aparências demonstrando que a aprendizagem 

não depende somente do professor e do aluno, mas a fatores externo à escola e 

traduz que:  

 

É provável por um efeito de inércia cultural que continuamos tomando o 
sistema escolar como um fator de mobilidade social, segundo a ideologia da 
escola libertadora, quando, ao contrário, tudo tende a mostrar que ele é um 
dos fatores mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência 
de legitimidade às desigualdades sociais, e sanciona a herança cultural e o 
dom social tratado como dom natural (BOURDIEU, 1998, p. 41). 

 

Despidos da compreensão de que o processo de alfabetização envolve uma 

série de situações políticas, econômicas e sociais, o professor será um solitário na 

difícil tarefa de alfabetizar passando a se tornar apenas um mero cumpridor de 

tarefas. Entretanto, vale ressaltar que no trabalho docente não cabe esse 

isolamento, nem mesmo essa responsabilização solitária. Além do mais, Sarturi 

aponta que: 

 

[...] não bastam propostas como a progressão continuada, a organização 
em ciclos, o aumento para nove anos do ensino fundamental, se 
continuarmos sendo tarefeiros, cumpridores de programas e passivos 
recebedores de normas. É preciso promover o ciclo dialético: prática-teoria-
prática para promover as mudanças que serão capazes de transformar os 
dados estatísticos apresentados pelo Ministério da Educação (SARTURI, 
2007, p.7). 

 

As políticas públicas educacionais geram impactos diretos no cotidiano da 

escola que pressupõe uma série de implicações relativas a gestão escolar 

especificamente no que diz à organização e planejamento das ações. Destaca-se, 

entre outras ações relevantes, a construção do Projeto Político Pedagógico, a 

organização dos cronogramas de trabalho, a definição da dinâmica de estudo e de 

trabalho coletivo, planejamento didático e avaliação dos processos de ensino. 
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A organização curricular do ciclo de alfabetização deve ser pensada de modo 

que as aprendizagens sejam garantidas. Para dar conta das demandas na 

organização curricular frente à progressão continuada dos três anos iniciais no bloco 

pedagógico, cabe as redes de ensino pensar e planejar a própria organização do 

espaço escolar tendo em vista características específicas de cada instituição.   

O planejamento escolar precisa estar voltado à discussão permanente da 

proposta curricular, procedendo reformulações, sempre que necessário, com base 

na avaliação, formação continuada e nas diretrizes curriculares da educação básica. 

Para isso, compete à equipe de gestão da escola permitir e instigar a participação de 

todos os professores na construção da proposta curricular e na avaliação da escola 

e dos estudantes. 

A efetivação e concretização das normativas educacionais precisamente 

compete ao último elo da cadeia de determinação das políticas públicas, que é o(a) 

professor(a). Entretanto, desprovido da simples tarefa de seguidor de normas e 

arraigado na concepção crítica e comprometido com o fazer pedagógico, o docente 

compartilhadamente com a equipe gestora, torna-se sujeito capaz de lutar em 

defesa de políticas públicas efetivas para a complexidade da prática escolar.  

 

5.6 PLANEJAMENTO COMO ESTRATÉGIA DA GESTÃO ESCOLAR 

 

As boas intenções são declaradas nos programas e políticas educacionais, 

porém cabe questionar como essas propostas são sentidas e gestadas na prática 

escolar. Vistas como forma de melhoria da qualidade na educação, as renovações e 

as múltiplas mudanças nas leis nem sempre são ampliadas para a prática e o 

contexto escolar com êxito. 

Nesse sentido, a implementação das políticas públicas vai além de pré-

estabelecer metas ou objetivos curriculares, é o oposto disso, precisa ser repensado 

e reorganizado a partir de reflexões sobre o fazer pedagógico. Segundo Libâneo 

(1994, p. 222) o planejamento tem grande importância por tratar-se de “[...] um 

processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, 

articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social”. 

O planejamento representa o alicerce na realização pedagógicas serem 

desenvolvida, seja ela a curto, médio ou longo prazo. O planejamento educacional 
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visa melhorias na educação do país por meio de práticas pedagógicas expressas no 

guias curriculares em âmbito nacional. No entanto, esse precisa ser gestado no 

cerne da escola através do planejamento escolar como alternativa de organização 

coletiva viabilizando assim a materialização dos proposições legais. Pautado na 

autonomia e no princípio democrático o planejamento curricular e o planejamento de 

estudo devem construídos e elaborados com enfoques oportunos a realidade 

escolar traduzidos posteriormente pelos planos de aula.  

Cumpre sinalizar a importância do planejamento em diferentes esferas, pois a 

discussão dos processos de atendimento acerca do bloco pedagógico25 do ensino 

fundamental envolvem o desafio de repensar as organizações da rotina escolar e 

das demandas em relação ao regime de progressão continuada26. O planejamento 

se torna essencial para o contexto da alfabetização inicial bem para sua 

continuidade nos anos seguintes.  

O planejamento integrado no trabalho pedagógico pode representar um 

aspecto decisivo para o sucesso no processo de alfabetização. Para isso, é 

necessário dinamizar e planejar ações pertinentes para enfrentar os desafios 

encontrados no cotidiano da sala de aula. Estes caminhos precisam ser pensados 

coletivamente no sentido de direcionar e fortalecer o trabalho docente.  

Como espaço singular, a escola desenvolve seus meios próprios de enfrentar 

as adversidades, através de práticas construídas coletivamente ou de saberes 

individuais se tornando assim um espaço de processos formativos. O cotidiano 

escolar, os momentos de trocas de experiência e o pensar sobre as práticas 

pedagógicas viabilizam a construção de um espaço colaborativo e de formação 

integrada. 

Sendo assim, a escola passa a ser o espaço de reflexão partilhada das 

práticas educativas e essa passa ser ponto de partida para a produção de novas 

ações pedagógicas. Dessa forma, o planejamento a partir do trabalho compartilhado 

se pauta num trabalho de discussão coletiva dos profissionais envolvidos no 

processo, pois conforme Libâneo (2004): 

                                                      
25 Os três anos iniciais do ensino fundamental de nove anos constituem o bloco pedagógico da 
alfabetização e letramento e não devem ser passíveis de interrupção voltado para ampliar a todos os 
alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, 
imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos (Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro 
de 2010). 
26 Progressão continuada envolve planejamento, práticas avaliativas e ações pedagógicas adequadas 
à diversidade dos discentes, propiciando uma significativa construção de conhecimentos através de 
ciclos de aprendizagem.  
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O planejamento é um processo contínuo de conhecimento e análise da 
realidade escolar em suas condições concretas, de busca de alternativas 
para a solução de problemas e de tomada de decisões, possibilitando a 
revisão dos planos e projetos, a correção no rumo das ações (LIBÂNEO, 
2004, p. 150). 

 

Dessa maneira, cabe ressaltar a importância da gestão escolar mobilizar os 

espaços e tempos necessários para oportunizar os encontros de discussão e 

sistematização do planejamento pedagógico. Nóvoa (1995) afirma que as reuniões 

pedagógicas são espaços privilegiados para estudo, reflexão, socialização de 

experiências, avaliação, planejamento e tomada de decisões.  

A gestão pedagógica representa o principal pilar da gestão escolar, dessa 

forma, é necessário o fortalecimento da gestão compartilhada entre gestores e 

coordenadores pedagógicos, e cabe a eles estarem atentos à realidade que os 

cerca, valorizando os profissionais da sua equipe e acompanhando todas as ações 

desenvolvidas no espaço escolar. Diante dessa perspectiva, LÜCK (2006, p.21) 

denota que: 

 

Uma forma de conceituar gestão é vê-la como um processo de mobilização 
da competência e da energia de pessoas coletivamente organizadas para 
que, por sua participação ativa e competente, promovam a realização, o 
mais plenamente possível, dos objetivos de sua unidade de trabalho, no 
caso, dos objetivos educacionais.  

 

Considerando que um dos princípios básicos da gestão pedagógica que 

merece especial atenção nas instituições de ensino é o planejamento, Perfeito 

(2007, p.53) salienta que planejar implica,  

 

[...] um comprometimento com a ação. O planejamento só tem significância 
quando é implementado e avaliado de acordo com a consecução de seus 
objetivos; caso contrário, resumir-se-á a uma coletânea de intencionalidades 
que não trazem benefícios reais à organização. 

 

Se comprometer com a ação é antes de tudo organizá-la e planejá-la para 

agir sobre ela. A aplicação da metodologia do planejamento estratégico segundo 

LÜCK (2000, p.3) é adotar uma 
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[...] forma de pensar ampla, dinâmica, interativa, comprometida socialmente 
com a realidade, o que corresponde a uma visão estratégica, isto é a uma 
forma de apreensão inteligente e sagaz das situações que permeiam todos 
os diferentes aspectos e segmentos internos e externos de uma realidade.  

 

Segundo Lück (2000b, p.12), as etapas de elaboração do planejamento 

podem ser assim descritas: análise do ambiente interno e externo; diagnóstico; 

definição da missão, da visão de futuro e valores; objetivos estratégicos; plano 

operacional; questões estratégicas; metas; plano de ação e controle. 

Partindo da leitura do contexto e da realidade escolar, o planejamento 

estratégico representa um instrumento determinante em prol da melhoria da 

educação diante dos desafios advindos das políticas públicas. Sendo capaz de 

intervir positivamente para a qualidade do processo de aprendizagem, o 

planejamento estratégico constitui como um auxílio para atingir objetivos que serão 

levantados e metas que serão traçadas a partir do diagnóstico escolar e das 

necessidades apontadas pela equipe escolar.  
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6 PROGRESSÃO CONTINUADA NO BLOCO PEDAGÓGICO: UMA ANÁLISE A 
PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE DADOS NO CONTEXTO ESCOLAR 
 

Este capítulo tem como finalidade, discutir acerca das principais demandas de 

trabalho da gestão escolar frente a progressão continuada no bloco pedagógico para 

superar os desafios apresentados por essa política pública. Para melhor subsidiar a 

análise e os resultados da pesquisa foram criadas quatro categorias expressas na 

figura abaixo: 

 

Figura 4 — Categorias de Análise 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

A primeira categoria, Progressão Continuada, traz uma discussão sobre os 

aportes legais e teóricos sobre a progressão continuada do bloco pedagógico. 
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Nessa categoria apresentamos as percepções dos sujeitos investigados sobre a 

política pública a partir dos aspectos e aportes legais em torno da progressão 

continuada no bloco pedagógico e dos marcos teóricos sobre a gestão escolar, bem 

como as Implicações dessa normativa no trabalho docente. 

A segunda categoria denominada Gestão Democrática demonstramos as 

impressões dos professores em relação ao trabalho da gestão escolar traçando uma 

discussão sobre a importância da gestão democrática e participativa em torno da 

política pública de progressão continuada no bloco pedagógico  

Na terceira categoria, Bloco Pedagógico, tratamos dos desafios da gestão 

escolar acerca da progressão continuada nos três anos iniciais levantados no 

decorrer da pesquisa de campo e nos processos formativos docentes. Salientamos a 

importância da formação continuada como espaço de construção de conhecimentos 

que precisam ser incorporados pela gestão escolar e docentes em função do 

complexo processo de implementação da política pública de progressão continuada 

do bloco pedagógico.  

A última categoria, Planejamento Escolar trata sobre o planejamento 

estratégico como ferramenta essencial na construção e elaboração do Plano de 

Gestão do Bloco Pedagógico da EMEF Ione Medianeira Parcianello e como esse 

planejamento vem se movimentando e se desenvolvendo no cotidiano da escola.  

 

6.1 PROGRESSÃO CONTINUADA 

 

6.1.1 Percepções dos sujeito de pesquisa em relação a progressão continuada 

no bloco pedagógico 

 

Nas entrevistas despadronizadas foram realizadas abordagens referente às 

percepções sobre a progressão continuada dos três anos iniciais em termos de 

conhecimentos gerais e legais. Dos sujeitos pesquisados, 50% deles disseram não 

ter domínio sobre conceitos e justificativas legais sobre a progressão continuada no 

bloco pedagógico, porém manifestaram suas convicções e suas impressões sobre o 

tema como o depoimento de uma das professoras que diz a Docente 2: 
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Não tenho domínio, mas acredito que um dos motivos é para não rotular os 
alunos, pois tem casos de alunos que ficam repetindo de ano várias vezes. 
A teoria e quem faz as leis é uma coisa, e ali a gente trata com seres 
humanos, com crianças. Acredito que é uma oportunidade a mais, mas 
esses casos precisam ser avaliados embora tenha, toda uma estrutura que 
a escola oferece, o programa Mais Educação e o acompanhamento da 
educadora especial. 
 

Outros depoimentos se mostram mais concisos demonstrando também 

opiniões sobre o tema, como as falas abaixo: 

 

Docente 4: 

[...] se cria uma lei como essa do bloco pedagógico e cai para nós, mas não 
é levado em conta a realidade de cada escola, então tem escolas que têm 
condições de atender o aluno até mais um período de reforço para não 
acontecer isso. Então, em função das condições que não são todas iguais, 
não é 100% positivo, mas a proposta é legal. As justificativas é justamente 
porque quando o aluno reprova muito, sempre quando acontece, sempre é 
uma coisa que baixa a autoestima dele, não só no bloco pedagógico, mas 
em qualquer série. 

Docente 6: 
 

Espera-se que ao final do terceiro ano a criança esteja alfabetizada, mas 
percebe que nem sempre está acontecendo, né! A gente percebe algumas 
realidades escolares que parece que ainda estamos no regime seriado 
dentro de uma proposta de progressão continuada. Há muitos equívocos, a 
família mesmo pensa: pra que eu vou ajudar? Se ela não vai aprovar!  
 

Percebe-se nas falas das professoras entrevistadas o reconhecimento da 

progressão continuada como forma de organização em que a escola assume 

compromisso com a aprendizagem dos alunos e seu progresso por meio de 

diferentes tempos e espaços, bem como a preocupação com os prejuízos causados 

pela retenção escolar como trata o artigo 30: 

 

Art. 30 Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar: 
I – a alfabetização e o letramento; 
II – o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o 
aprendizado da Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a 
Educação Física, assim como o aprendizado da Matemática, da Ciência, da 
História e da Geografia; III – a continuidade da aprendizagem, tendo em 
conta a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a 
repetência pode causar no Ensino Fundamental como um todo e, 
particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de 
escolaridade e deste para o terceiro. 
§ 1º Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua 
autonomia, fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar 
os três anos iniciais do Ensino Fundamental como um bloco pedagógico ou 
um ciclo sequencial não passível de interrupção, voltado para ampliar a 
todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das 
aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos 
estudos. § 2º Considerando as características de desenvolvimento dos 
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alunos, cabe aos professores adotar formas de trabalho que proporcionem 
maior mobilidade das crianças nas salas de aula e as levem a explorar mais 
intensamente as diversas linguagens artísticas, a começar pela literatura, a 
utilizar materiais que ofereçam oportunidades de raciocinar, manuseando-os 
e explorando as suas características e propriedades. 
 

Dessa maneira, destaca-se o tão complexo se torna a progressão continuada, 

que diferente da promoção automática como ainda pode ser considerada por aí, 

exige um tratamento com vistas de não vê-la somente como uma oportunidade a 

mais para o aluno em termos de tempo mas como (re)organização das condutas das 

ações pedagógicas mesmo sabendo que para as políticas públicas neoliberais, os 

ciclos e a progressão continuada têm na verdade, outra finalidade. Para elas, a 

repetência e a evasão geram custos que oneram o Estado indevidamente 

(FREITAS, 2003, p.80), não sendo uma preocupação em relação a qualidade da 

escola propriamente dita. 

As políticas públicas de avaliação de larga escala monitoram os resultados 

das escolas de forma quantitativa e genérica criando competições entre seus pares. 

Nesse sentido, o regime de progressão continuada também exige que a escola 

discuta a própria avaliação no contexto a qual se realiza, para que possa de fato 

desenvolver a ideia do bloco pedagógico ou ciclos não passíveis de interrupção, 

deixando de lado o aspecto sistêmico e econômico dando ênfase assim, ao lado 

formativo e humano da eliminação da reprovação e evasão escolar. A Docente 6 

verbaliza que: 

 
Muitas pessoas não entenderam ainda o sentido da progressão continuada, 
só nessa sala de primeiro ano quantas crianças que a gente vê que não tem 
problemas cognitivos, que têm potencialidade de alfabetização, mas que tão 
um pouco atrasados e que estão num processo de alfabetização e 
letramento e que seriam retidos no regime seriado, por exemplo, já pensou, 
quantos teríamos? 
 

De fato, no bloco pedagógico ou ciclos não passíveis de interrupção avança 

o(a) aluno(a) que apresenta defasagens na aprendizagem e que não se alfabetizou 

no primeiro ano ou segundo ano, enquanto no regime seriado ele(a) era retido(a) 

e/ou por vezes evadia-se. Essa situação desequilibra a escola e denuncia a 

qualidade da mesma, denuncia que algo não está bem, pois o(a) aluno(a) 

permanece na escola pleiteando uma mobilização de professores e gestores para a 
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superação das dificuldades encontradas no decurso do processo de alfabetização. 

Nesse viés, Freitas (2003) enfatiza que: 

Contribuirá muito se os ciclos forem vistos por professores, estudantes e 
pais como um processo aberto à mobilização e tomada de consciência dos 
reais impedimentos para que os alunos aprendam- ou seja, impedimentos 
que são gerados por uma estrutura social injusta e voltada para a 
hierarquização que viabiliza a exploração do homem pelo homem, e para tal 
faz da escola um local compromissado com a exclusão e com a submissão. 
(FREITAS, 2003, p.88). 

 

Em sua longa história, a reprovação representa uma forma de isentar o 

sistema escolar da responsabilidade por sua ineficiência, e joga a culpa sobre os 

usuários da escola (PARO, 2003). Porém, novas visões de estudo e novos 

paradigmas inclinam suas forças para uma escola que inclui o regime de progressão 

continuada como política educacional comprometida com a melhoria do ensino, 

necessariamente das camadas populares, não como “credencialismo” (estudar para 

passar) mas ofereça o direito de passar e de aprender. As razões que justificam a 

progressão continuada estão longe de ser associadas com a promoção automática, 

pois mostram uma preocupação com a qualidade de ensino e necessita uma 

(re)organização e uma série de medidas que não permite que o(a) aluno(a) “passe 

sem saber”. 

O poder da reprovação, ainda, respira fortemente nas salas de aula e a sua 

supressão é fator de repulsa. A reprovação de alunos nas séries inicias do Ensino 

Fundamental parece ser a grande responsável por criar formas de exclusão dos 

indivíduos porque favorece o abandono quando não conseguem se adaptar ao 

sistema educacional, além de ficarem em salas de aula com colegas mais novos, 

destoando dos demais, sofrem de baixa estima e não conseguem interagir com 

pessoas de sua própria idade (OLIVEIRA, 2002). 

Porém, visto que o sucesso da aprendizagem não depende somente dos 

professores e alunos(as), mas de fatores externos à escola, a reprovação por vezes 

representa uma forma de garantir um tempo maior para que as crianças 

verdadeiramente aprendam.  

O fato do aluno “passar sem saber” aparece como uma consequência gerada 

com a implementação do regime de progressão continuada, porém em alguns casos 

essa questão parece ser um problema bem maior do que o fato de ele não ter 
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aprendido. Isso mostra uma inversão lógica quando se atribui a má qualidade do 

ensino, como se, com a reprovação, o ensino fosse melhor (PARO, 2003, p.113).  

Algumas percepções dos(as) educadores entrevistados(as) apresentam 

essas constatações quando dizem: “[...] até sou a favor da progressão continuada, 

mas aqueles com muitas dificuldades não sou a favor porque precisa ter a base pelo 

menos (Docente 5) ou; “[...] sem o aluno estar totalmente alfabetizado ele deveria 

ser retido no segundo ano porque não tem como acompanhar o terceiro ano 

(Docente 7) e ao considerar que “[...] o aluno por exemplo do nono ano reprova no 

final do ensino fundamental perde um ano lá no final, poderia então repetir no início 

para evitar outras reprovações mais adiante (Docente 8). 

Evidentemente, gera-se uma tensão entre a reprovação e a progressão 

continuada no bloco pedagógico pela preocupação em relação a “aceleração da 

aprendizagem” que conduz possível adiamento da reprovação para os anos 

posteriores. Dessa forma, entende-se que se faz necessário redobrar as discussões 

tensionadas entre tempo escolar e tempo de aprendizagem com ênfase nas 

particularidades de cada aluno(a) e nas condições reais da escola.  

Entretanto, há uma grande preocupação dos professores em relação ao 

sucesso nos anos seguintes desses alunos e alunas. Por mais que defende-se a 

reprovação do(a) aluno(a) como forma de extensão de tempo para superar as 

dificuldades de aprendizagem, também relacionam essas dificuldades por outras 

questões como: maturidade, realidade socioeconômica, comprometimento familiar, 

problemas psicológicos ou de ordem neurológica por exemplo como aparece na 

seguinte verbalização: 

 

Quando um aluno tem problemas de reflexo, consigo resolver com jogos de 
raciocínio e agilidade, com trabalhos a parte, mas tem uns casos de 
imaturidade, que igual se vê um progresso em relação à quando entrou 
porque entram sem nem saber pegar o lápis, mas tem casos que fogem da 
área da educação. (Docente 1). 

 

Em relação a alfabetização, percebe-se que muitas mães e pais não 
acompanham, a família trás e busca mas não acompanha, nem se quer 
levam nos atendimentos que a escola consegue e nos programas que a 
escola oferece. Aqui na escola é feito o que se pode, mas vai do interesse 
da família, buscar também. Parece que não se ajudam, a escola oferece 
programas e atendimentos fora do horário regular, nem sempre aproveitam. 
(Docente 3). 
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Visto que a retenção se justifica por questões advindas da culpa do(a) 

aluno(a) e/ou de seu entorno, a escola pública trata de selecionar os que podem 

seguir adiante, punindo e reprovando, os demais (PARO, 2003, p.103). Entretanto, a 

superação dessa lógica excludente busca apoio em novas formas de 

(re)organização de tempo e espaço como apresentado pelo bloco pedagógico dos 

três anos iniciais, pois os ciclos podem constituir-se em uma “solução pedagógica” 

visando superar a seriação; são instrumentos de desenvolvimento de novas relações 

sociais em antagonismo com as relações sociais vigentes (FREITAS, 2003, p.68). 

Freitas (2003) traz uma breve discussão sobre a função da escola que é 

ensinar com qualidade todos(as) alunos(as), porém enfatiza a questão do nível 

socioeconômico e da perspectiva ingênua da equidade educacional sendo que “a 

ideia, neste caso, é reorganizar a escola juntando séries, retirando da avaliação o 

poder de reter o aluno e introduzindo inovações pedagógicas como forma de 

compensar os efeitos das diferenças socioeconômicas, em uma tentativa de permitir 

ritmos diferenciados em espaços maiores de tempo (pelo menos na teoria)” 

(FREITAS, 2003, p.20). 

A progressão continuada como política pública tem intenções de colaborar 

com a equidade educacional e o rompimento exacerbamento das diferenças 

socioeconômicas que sobressaem na escola pública. Porém essas questões não 

são claras quando se inaugura uma política pública educacional no Brasil 

recolocando o sucesso e a qualidade da educação nas costas dos professores, visto 

que os programas educacionais advindos da política pública de progressão 

continuada, o PNAIC (Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa) tem seu 

enfoque no processo de ensino da prática docente e isentando discussões em torno 

da gestão escolar e de outros determinantes externos dessa responsabilidade. 

Os professores representam um protagonismo no processo de aprendizagem 

dos alunos, porém os motivos e as justificativas de uma política pública entram em 

pauta como forma de professores e gestores romperem algumas convicções e 

concepções apegadas na seriação e na reprovação. Porém, as falas dos(as) 

professores(as) evidenciam sentimento de impotência em relação ao insucesso 

do(a) aluno(a) no processo de alfabetização. A Docente 1 fala: “[...] eu posso ficar a 

noite em claro, pesquisando as situações, vendo o que passa ser feito, eu nunca vou 

conseguir acertar, fazer uma coisa bem feita” ou ainda na fala da Docente 3 que diz:  
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Aqueles que já não acompanham, eu não consigo dar mais atenção, não 
tem tempo, teria que ser num horário exclusivo, claro que se procura dar 
aquele atendimento diferenciado, mas auxiliar ele junto com a turma é bem 
complicado, não consigo dar um atendimento individualizado e atender 
como deveria. (Docente 3). 

 

Nota-se uma certa impotência por parte dos professores, porém observa-se o 

reconhecimento de esforços fundamentais que ocorrem na escola e na sala de aula 

para a efetivação do processo de ensino e aprendizagem dos(as) alunos(as) como 

relata a Docente 2: 

 
O trabalho diferenciado que eu faço com eles em sala de aula, mais os 
apoios que a escola oferece faz toda diferença para a evolução deles. O 
trabalho diferenciado, um olhar diferenciado para aquele aluno que não 
aprende é o que faz o aluno evoluir, mas se eu tivesse um tempo maior, eu 
conseguiria mais, mas eles precisam avançar. (Docente 2). 

 

Percebe-se que esses esforços não bastam, pois há outras questões que 

impedem o professor de alcançar seu objetivo maior, que é fazer os alunos 

evoluírem em seu processo de aprendizagem. Os fatores apontados, giram em torno 

do tempo do professor com os alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem, o número elevado por turma, espaço para reunião pedagógica, 

infraestrutura da escola para aderir à projetos de apoio e falta de recursos humanos. 

A Docente 1, considera que os momentos para trabalhar coletivamente são 

poucos e que precisamos sistematizar melhor nossos projetos, além de mais tempo 

para dedicar aos alunos(as) com dificuldades de aprendizagem, inclusive da 

educadora especial, enquanto a Docente 3 explica que “[...] a professora às vezes, 

com 24 ou 25 alunos não têm condições de sentar do lado daquele aluno e dar o 

atendimento que ele precisa, com uma turma grande, não tem como atender todos 

com qualidade”. 

A Docente 7 ainda justifica que:  

 

O que nos impede um pouco é a estrutura física da escola, por exemplo, 
vamos supor que eu quisesse montar um grupo de reforço do turno da 
manhã, não tenho condições não tem espaço físico para isso, mesmo que a 
gente conseguisse parceria. Acho que a gente fica muito amarrada nesse 
sentido que nós poderíamos recorrer as instituições de ensino superior por 
exemplo, para trazer para dentro da escola, fazendo outras atividades 
diferentes para ajudar o aluno, mas não tem espaço físico. Temos o AEE, 
mas precisaríamos mais horas para a educadora especial e mais projetos e 
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atendimento de aulas de reforço, mas precisaríamos mais apoio de recursos 
humanos. 

 

A questão sobre o tempo aparece frequentemente nos depoimentos dos 

professores. No que se refere o tempo que é destinado para o professor com os 

alunos em progressão continuada, pois como sinalizado por uma das docentes 

entrevistadas, “não basta dar ao aluno todo tempo necessário: é preciso que ele 

tenha ajuda igualmente diferenciada para aprender, como materiais diversificados, 

ajuda pontual durante o processo de aprendizagem e outros” (Docente 4). 

Nesse sentido, constata-se pelas falas das professoras que o tempo da 

progressão continuada somente foi pensada em relação ao tempo que é oferecido 

para esse aluno(a) sem pensar no tempo que o professor necessita para atender o 

aluno em progressão, e ainda, sem pensar no tempo em que a equipe precisa para 

esse processo coletivamente através de reuniões ou encontros pedagógicos.  

Portanto, o tempo de frequência à escola deve ser pensado como um espaço-

tempo no qual as estratégias de aprendizagem possibilitem ao sujeito desenvolver-

se produzindo novos conhecimentos e apropriando-se da leitura e da escrita 

(SANTOS, 2007). Para isso o professor passou a ser desafiado na medida em que é 

solicitado a redirecionar, a reorganizar sua prática pedagógica e por que não dizer, a 

romper com paradigmas tradicionais de ensino que porventura subsidiem o seu 

fazer profissional. 

 
6.1.2 Implicações da progressão continuada no trabalho docente 

 

Nesse estudo propusemos analisar as demandas e os desafios da gestão 

escolar acerca da implementação do regime de progressão continuada no bloco 

pedagógico dos anos iniciais do ensino fundamental de uma instituição da rede 

municipal de Santa Maria-RS. Para isso, buscamos responder alguns 

questionamentos que estão relacionados com as mudanças que a política trouxe 

para o trabalho docente e se o regime está viabilizando condições favoráveis ao 

aluno. 

A continuidade da aprendizagem prevista no artigo 30 da Resolução nº7/2010 

leva em consideração a complexidade do processo de alfabetização e o prejuízo que 

a repetência causa no Ensino Fundamental. De acordo com a Resolução: 
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§ 1o Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua 
autonomia, fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar 
os três anos iniciais do Ensino Fundamental como um bloco pedagógico ou 
um ciclo sequencial não passível de interrupção, voltado para ampliar a 
todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das 
aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos 
(BRASIL, 2010a, p 09). 

 

Contudo, foi possível constatar que a maioria dos docentes entrevistados são 

contrários à progressão continuada (Docente 1, Docente 3, Docente 5, Docente 7 e 

Docente 8) apresentando como justificativa, principalmente, as dificuldades em 

trabalhar com os alunos que não estão alfabetizados até o 3º ano ou que não 

possuem requisitos básicos para avançar.   

Porém, dos oito entrevistados, três docentes consideram que os alunos do 

ciclo de alfabetização não deveriam reprovar e são a favor da progressão 

continuada, até mesmo nas séries seguintes, pois como argumenta a Docente 4: 

“[...] acho muito positivo porque oferece oportunidades do aluno avançar, e se 

houver avanços, há possibilidades de investigar os motivos do insucesso sem 

prejuízos de reprovações”. A professora alega ainda que os alunos reprovados ficam 

desestimulados e desinteressados.  

A Docente 2, verbaliza que “[...] cada criança tem um tempo específico para 

aprender, porque as crianças têm tempos diferentes, níveis diferentes e isso precisa 

ser respeitado”. Porém, se contradiz quando aponta que “[...] ao mesmo tempo que 

elas necessitam esse tempo, há casos que necessitam ser retidos no segundo ano 

para desenvolver um pouco mais, para se preparar para o terceiro ano”.  

Cabe questionar neste momento, partindo das falas dos(as) entrevistados(as), 

na ênfase dos direitos de aprendizagem: Quais mudanças e implicações o regime de 

progressão continuada trouxe para o trabalho docente? 

Mesmo se dizendo contrária a política de progressão continuada no bloco de 

alfabetização, a Docente 1 diz que: “[...] temos uma equipe do bloco pedagógico 

muito boa, somos preparadas e dedicadas, cada uma faz sua parte e dá 

continuidade ao trabalho da outra, apesar de termos pouco tempo para trabalhar 

coletivamente”. 

Porém, percebe-se então, que a Docente 1 considera o bloco pedagógico 

como processo seriado e não como processo contínuo e ciclado, pois verbaliza: “[...] 
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sugiro que volte a reprovação como oportunidade de rever o processo de ensino-

aprendizagem, não como castigo”.  

Na continuidade da análise das entrevistas, foi possível identificar também 

que as (os) docentes são contrárias(os) à progressão no bloco pedagógico e 

justificam a retenção como um reforço como argumenta a Docente 3: “[...] claro que 

se procura evitar e dar o atendimento diferenciado, mas tem que segurar, é um 

reforço a mais”.  

A partir dessas considerações nota-se a fragilidade em relação a concepção 

de alfabetização e do bloco pedagógico propriamente dito, pois o ciclo não passível 

de interrupção compreende um período de escolarização que ultrapassa as séries 

anuais, organizado em bloco cuja duração corresponde os três anos iniciais. O bloco 

pedagógico representa uma tentativa de superar a excessiva fragmentação do 

currículo que decorre do regime seriado durante o processo de alfabetização.  

Freitas (2003) destaca a importância dos ciclos como forma de resistência à 

lógica da seriação quando afirma que os ciclos [...] procuram contrariar a lógica da 

escola seriada e sua avaliação. Só por isso, já devem ser apoiados. Não eliminam a 

avaliação formal, muito menos a informal, mas redefinem seu papel e a associam 

com ações complementares, reforço ou recuperação paralela, por exemplo 

(FREITAS, 2003, p. 52). 

A opção pelo regime de progressão continuada no bloco de alfabetização27 

vem acompanhada, em geral, de proposições relativas a aspectos de organização 

escolar com os quais se apresenta fortemente articulada com: concepção de 

educação, concepção de conhecimento, processo de avaliação e teoria de 

aprendizagem que fundamentam o ciclo, enfim, novas formas de ordenação dos 

tempos e espaços escolares. Nesse sentido, a partir da análise até agora realizada, 

é possível identificar algumas fragilidades na compreensão dessas proposições por 

parte dos sujeitos de pesquisa. 

Para os professores, contudo, as condições de trabalho existentes são 

insuficientes para garantir uma aprendizagem efetiva de todos devido: ao grande 

número de alunos por classe, que dificulta o acompanhamento mais individualizado; 

à falta de estrutura física, que impede novas parcerias pedagógicas; e de recursos 

                                                      
27 O termo “bloco de alfabetização” é utilizado nos cadernos do PNAIC para se referir ao três anos do 
ensino fundamental não passíveis de interrupção, referido como “bloco pedagógico” na Resolução 
007/2010. 
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humanos pessoal para esse acompanhamento e à falta de tempo, para reuniões de 

estudo e planejamento. 

Apesar de identificar uma fragilidade em relação à formação docente no que 

tange a política pública de progressão continuada e da precariedade que se mostra 

as escolas brasileiras, essa precisa ser vista como instrumento de resistência, não 

esperando que funcione plenamente nem que constituam uma mera “solução 

pedagógica” de superação à seriação, mas instrumentos de desenvolvimento de 

novas relações sociais em antagonismos com as relações vigentes (FREITAS, 2003, 

p. 67). E ainda apoiados em Freitas (2003), a reivindicação da volta à seriação e à 

retenção precisa ser substituída pelo aprofundamento da noção de ciclo e de 

progressão continuada e solicitação de condições adequadas para sua instalação e 

seu funcionamento. 

Contudo, todas essas questões não deixam de implicar posições pedagógicas 

e encaminhamentos em direção ao objetivo maior corroborado na meta cinco do 

Plano Municipal de Educação: “alfabetizar todas as crianças no primeiro ano do 

ensino fundamental, aprofundando e consolidando a alfabetização até o final do 3o 

(terceiro) ano do ensino fundamental.” (SANTA MARIA, 2015). Encaminhamentos 

esses que necessitam ser gestados no âmbito da escola e é nesse sentido que a 

gestão escolar se constitui como coautor do processo educacional fazendo valer o 

fim democrático em prol da qualidade da educação.    

Diante disso, salientamos a importância da formação continuada como 

espaço de construção de conhecimentos que precisam ser incorporados pela gestão 

escolar e docentes em função do complexo processo de implementação da política 

pública de progressão continuada no bloco pedagógico. Os momentos de formação 

podem representar uma mobilização por parte dos professores e ainda, uma melhor 

compreensão das proposições a partir de sua realidade pedagógica a qual estão 

inseridas.  

 

6.2 GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

6.2.1 Impressões dos professores em relação ao trabalho da gestão escolar 
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As práticas de gestão escolar, na sua essencialidade, correspondem às ações 

necessárias para a efetivação da prática pedagógica. Essas ações, assim como 

metas e objetivos pretendidos, pautados em uma gestão democrática e participativa 

são resultados de decisão coletiva com qualidade. Sendo assim, os gestores 

apresentam papel fundamental na condução do trabalho coletivo, como mencionado 

por Paro (1986):  

A administração escolar inspirada na cooperação recíproca entre os 
homens deve ter como meta a constituição, na escola, de um novo 
trabalhador coletivo que, sem os constrangimentos da gerência capitalista e 
da parcelarização desumana do trabalho, seja uma decorrência do trabalho 
cooperativo de todos os envolvidos no processo escolar, guiados por uma 
“vontade coletiva”, em direção ao alcance dos objetivos verdadeiramente 
educacionais. (PARO, 1986, p.160) 

 

Lück (2009) também colabora com esta questão, ao enfatizar a importância 

do papel do gestor enquanto líder responsável pela influência intencional e 

sistemática da escola sob sua responsabilidade, levando seus participantes a 

analisarem seus resultados sob o enfoque dos objetivos educacionais, revisando 

constantemente seu desempenho e buscando práticas que inspirem valores mais 

amplos, cuja realização promova o ganho de todos. 

No sentido de elencar as demandas da gestão escolar em relação ao objeto 

de estudo, foram direcionadas questionamentos sobre as ações realizadas pela 

gestão escolar em relação ao regime de progressão continuada. A partir dos 

depoimentos a seguir, apontamos as impressões dos professores sobre a conduta 

da gestão escolar: 

A Docente 3 considera que “[...] na escola é feito o que se pode, está dentro 

das possibilidades. A questão do tempo interfere porque poderíamos ter mais tempo 

para trocar” e a Docente 4 aponta que “[...] todo esforço se faz, mas o que impede 

um pouco é a estrutura física da escola”, enquanto a Docente 1 traz a necessidade 

de “[...] melhor sistematização de nossos projetos”. Já a Docente 6 relata que:  

 

 “[...] a gestão está focando, pois são desenvolvidas várias atividades, várias 
coisas são desenvolvidas: atividades de leitura, mostra pedagógica, 
passeios, visitas, reuniões pedagógicas, reunião com os pais planejamento, 
chamamento dos pais, atendimento as famílias, os pais chegam estão 
sempre sendo atendidos, e os qualquer situação com as crianças a 
coordenação está sempre em contato, tem o Programa Novo Mais 
Educação, o trabalho da APIs também. 
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De acordo com os relatos, percebe-se que a maioria dos professores julgam o 

trabalho da gestão escolar como aspecto positivo no que se refere a implementação 

do regime de progressão continuada, sendo que são apontadas algumas 

fragilidades justificadas pela questão tempo, estrutura física ou falta de uma maior 

sistematização. 

Percebe-se que os educadores sentem-se inseridos no processo de gestão e 

reconhecem um comprometimento e esforço da gestão para gerir a política pública 

de progressão continuada que encontram em contramão alguns percalços do 

contexto escolar que impedem a eficácia do trabalho pedagógico. 

A política pública de progressão continuada configura uma (re)organização 

escolar e exigências pedagógicas que requer uma necessária ampliação da 

autonomia da escola e da democratização de sua gestão, entretanto, há um 

distanciamento dessas políticas com as reais condições das escolas públicas como 

mencionam alguns depoimentos.  

Nota-se uma certa superficialidade nas respostas dos entrevistados quando 

dizem que “a escola faz o que pode” ou “a escola está focada” sendo que os índices 

de reprovação no terceiro ano ainda demonstram-se expressivos como mostrado 

anteriormente no quadro dos índices do IDEB (Índice de Desempenho da Educação 

Básica) da EMEF Ione Medianeira Parcianello. 

A partir desses contrapontos poderíamos arriscar que há uma deficiência na 

organização do trabalho pedagógico que perdura em nossa realidade escolar 

impedindo avanços maiores nos índices internos e consequentemente nos índices 

externos.  

Eis aqui descobrir esses entraves! Ao confrontar os relatos com as 

informações do diário de campo percebe-se que existe um comprometimento por 

parte dos educadores porém os índices denunciam fragilidades no processo de 

ensino. 

Nesse viés Paro (2014) sinaliza que o poder da educação e do educador 

existe na medida que se realiza concretamente e que existe um confronto daquilo 

que a instituição educacional tem intenção de realizar com aquilo que ela 

efetivamente logra fazer.  

Nesse sentido, salientamos também que o poder institucional reside na 

medida que a gestão escolar reconhece a necessidade de (re)avaliar as relações 
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pedagógicas internas para coordenar e efetivar as ações e os objetivos traçados 

institucionalmente.  

Precisamente um maior conhecimento da política educacional fortalecidos 

pela formação continuada do corpo docente poderia configurar uma maneira de 

apropriação de meios que garanta a participação dos mesmos na elaboração e nas 

decisões do fazer-pedagógico. 

Ao passo que o estudo da realidade escolar da EMEF Ione Medianeira 

Parcianello vem tomando forma pressupõe-se novas direções de análise que 

permitam identificar as mazelas da gestão escolar e propor intervenções 

necessárias dentro de seu próprio potencial. 

Esses caminhos de análise perpassam pela avaliação institucional da escola 

que conforme Brandalise (2010) representa o produto da integração e 

entrelaçamento dos processos de avaliação externa e interna. Essa direção tem sido 

balizada pela pauta dos encontros e reuniões pedagógicas na referida escola que 

traz a apresentação desses índices para discussão e análise dos resultados de 

reprovação interna e os dados obtidos pelas avaliações externas.  

As discussões se cruzam por discursos carregados de convicções 

diversificadas em que parte dos docentes percebem seu papel quanto responsáveis 

pelos resultados apontando como parcela significativa e outros que justificam esses 

resultados por culpa do(a) aluno(a). É nessa direção que se torna indispensável a 

formação continuada do corpo docente no intuito de auxiliar a interpretação das 

políticas públicas, de superar os ranços da escola tradicional e do processo 

reprovador. 

 

6.2.2 A gestão participativa e as demandas no bloco pedagógico  

 

Com base na observação participante e nos relatos dos professores 

entrevistados nota-se uma satisfação em relação a gestão escolar. A gestão 

participativa e a postura assumida pelos gestores, no sentido de oferecer 

oportunidades aos professores e de estarem próximos a eles fica evidente quando a 

Docente 2 revela que “[...] o sucesso da escola está na gestão, me sinto muito bem 

de fazer parte dessa equipe, estou pronta para aprender mais, as oportunidades que 

a escola nos dá como educadora são ótimas.”  
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A Docente 4 diz que “[...] os projetos da escola estão bem dentro da realidade 

e das possibilidades da escola e dos alunos, não adianta fazer um projeto grandioso 

mas que não condiz com a realidade das crianças” e ainda, a Docente 6 constata 

que “[...] a preocupação que os gestores, que a escola tem individual com cada 

aluno agrega muito, ajuda muito! O tanto de carinho e preocupação que estas 

crianças recebem, é fantástico!” 

A pesquisa identifica uma escola que adquiriu a cultura da participação. Uma 

escola cujo clima organizacional favorece as relações interpessoais e a ajuda mútua. 

Uma escola que apesar de enfrentar problemas comuns a tantas outras escolas 

brasileiras, como indisciplina e mesmo a falta de participação por parte da família de 

alguns(as) alunos(as), consegue resolver muitos deles através do diálogo e do 

acompanhamento permanente do desempenho dos(as) alunos(as). 

Percebe-se também, o quanto os gestores valorizam a participação dos 

professores na tomada de decisões, e ao se preocuparem com a qualidade da 

educação oferecida pela escola, instigam discussões respaldadas por comparações 

em torno de suas avaliações internas e as avaliação externas. Dessa forma, a 

escola busca conhecer a realidade de cada turma permitindo pensar alternativas 

pedagógicas ajustadas a essas realidades. 

Os três anos iniciais do Ensino Fundamental está voltado para a ampliação 

das oportunidades de aprendizagens básicas conforme supracitado anteriormente 

no art.30 da Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010, que “Fixa 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 (nove), assim como 

expressa o art. 13 da CMESM nº 32, de 18 de julho de 2012, que define as Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Fundamental no Sistema Municipal de Santa Maria – RS:  

 

É indispensável considerar os três anos iniciais do ensino fundamental 

como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial, sendo esse período não 

passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os estudantes, 

especialmente, a leitura e a sistematização da escrita, desde o primeiro ano 

do bloco pedagógico, levando em conta a complexidade do processo e os 

prejuízos que a repetência pode causar. (SANTA MARIA, 2012). 

 

A implementação da política pública gerou questionamentos e preocupações 

por parte da comunidade educacional visto que as orientações sobre os 
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desdobramentos dessa política foram frágeis especialmente no que diz respeito ao 

conceito de progressão continuada. 

Com intenção de esclarecer alguns questionamentos e preocupações da 

comunidade educacional, o Conselho Municipal de Educação de Santa Maria emitiu 

o Parecer Normativo nº 105 em 10 de outubro de 2014 respondendo consulta da 

Secretaria de Município da Educação sobre a retenção dos três Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental das Escola da Rede Municipal de Ensino. 

Esse documento explicita que o bloco pedagógico compreende os três anos 

iniciais que deve garantir 600 dias letivos e carga horária mínima de 2.400 horas 

devendo garantir a continuidade para o quarto e quinto ano de modo a assegurar um 

percurso contínuo de aprendizagem, e ainda “não deve haver retenção do aluno na 

passagem do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro ano do Ensino 

Fundamental”. 

O parecer normativo 105/2014 como primeiro documento orientador, expressa 

que “a organização e sistematização da ação pedagógica para os Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental deve ser responsabilidade compartilhada entre professor 

regente, outros professores, coordenador pedagógico, educador especial e a gestão 

da escola” (SANTA MARIA, 2014). 

Dessa forma, fica evidente que o bloco pedagógico implica no 

desenvolvimento de um trabalho que supere a fragmentação pedagógica, por meio 

da reorganização do tempo e do espaço escolar. E o parecer normativo 105/2014 

elenca como responsabilidade da escola: 

 

I- Viabilizar recursos didáticos-pedagógicos aos professores como 

suportes para desenvolvimento do processo de alfabetização dos alunos; 

II- Favorecer o favorecimento de estratégias de monitoramento e 

acompanhamento da aprendizagem dos alunos evitando a defasagem e a 

evasão;  

III- Elaborar um plano de trabalho compartilhado entre professor regente 

e equipe gestora que expresse as metas e propostas para a superação de 

dificuldades diagnosticadas nos alunos em relação às capacidades, 

conhecimentos e atitudes para cada ano letivo; 

IV- Estabelecer uma retomada e ampliação dos conteúdos trabalhados 

ao longo dos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental buscando 

melhoria no processo ensino-aprendizagem; 

V- Assegurar a todos os alunos vivências e práticas reais, 

contextualizadas de leitura e escrita a partir do trabalho pedagógico 

envolvendo diversos formas de produção textual na perspectiva da 

ludicidade por meio de metodologias de trabalho que proporcionem maior 

autonomia aos alunos. 
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Apesar das orientações apresentadas pelo parecer normativo que atribui 

funções à gestão escolar percebe-se a fragilidade desses esclarecimentos acerca de 

suas bases quando confrontamos com os relatos dos gestores da escola ao serem 

questionados em relação a implementação da política pública que postula o bloco 

pedagógico.  

Sobre esse questionamento, o Docente 7 afirma que “[...] não teve formação 

para isso, não foi oferecido nenhuma formação. A escola ajuda, chama os pais e faz 

encaminhamentos, só que o retorno é negativo muitas vezes, vão uma vez e 

desistem”. A Docente 8 relata que “[...] houve reuniões para falar sobre o bloco 

pedagógico e apresentação do PNAIC (Pacto de Alfabetização na Idade Certa), mas 

a gestão não participou e a lei foi do MEC (Ministério da Educação)”. 

A partir dos depoimentos entende-se que muitos desafios permanecem para a 

consolidação de uma escola efetivamente organizada em ciclo sequencial. A 

fragilidade desses esclarecimentos influencia diretamente o trabalho do bloco 

pedagógico, consequentemente, leva ao enfraquecimento dos resultados esperados, 

ou melhor, dificulta a progressão continuada das aprendizagens dos alunos. 

Oliveira (2002) afirma, para que as políticas educacionais de correção do 

fluxo escolar obtenham êxito faz-se necessário primeiramente romper com a crença 

da não aprendizagem, que conduz a baixa estima e o abandono escolar. E 

compreender que as reprovações não representam o fracasso dos estudantes, mas 

o fracasso da escola pública que não está preparada para lidar com as 

necessidades específicas de aprendizagens desses(as) alunos(as). 

Porém, essa compreensão se torna complexa pois não está no cerne dos 

esclarecimentos e na formação continuada do corpo docente e talvez seja o ponto 

chave para uma compreensão clara do que frequentemente se caracteriza como 

“progressão continuada” no âmbito da organização da escolaridade em ciclo 

sequencial ou bloco pedagógico. Ademais, a progressão continuada precisa deixar 

de ser tratada como um “regime” e passar a ser vista como um dos objetivos da 

escola, como uma prática tocante ao trabalho docente, uma condição essencial para 

o desenvolvimento dos alunos. 

A política pública do bloco pedagógico representa um recurso para alfabetizar 

as crianças com qualidade, reorganizando tempo e espaço para contribuir com um 

ensino eficiente e também para a correção do fluxo escolar. Porém, não basta criar 
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essas políticas sem movimentar os sujeitos que realmente sustentam o palco 

principal onde ocorrem essa trama. Nesse sentido, também não basta apenas a boa 

intenção da gestão que estimula a participação, é necessário potencializar essa 

gestão e toda a comunidade educacional por meio de uma qualificação e orientação 

que verdadeiramente a torne participativa. 

 

6.3 BLOCO PEDAGÓGICO 

 

6.3.1 Os principais desafios da gestão escolar frente ao bloco pedagógico 

 

No decorrer da pesquisa os principais desafios em relação à progressão 

continuada no bloco pedagógico que professores e gestores da escola enfrentam 

estão baseados nas seguintes queixas: as turmas heterogêneas e numerosas, 

níveis de aprendizagem diversificados, participação da família e inclusão.  

Essa afirmativa é sustentada pelo relato da(o) Docente 1 que se sente 

desafiada(o) [...] pela turma heterogênea e os casos que não tem bom desempenho 

na aprendizagem” e pela Docente 3 que o desafio é “[...] conseguir atender todos os 

diferentes níveis e fazer com que acompanhem. Procuro fazer um planejamento 

diferenciado, mas mesmo assim apresentam dificuldades e necessidades, com uma 

turma grande, não tem como atender todos com qualidade.  

A Docente 4 afirma que “[...] com 24, 25 alunos não têm condições de sentar 

do lado daquele aluno com dificuldades e dar o atendimento que ele precisa e esse 

é o grande desafio!”. E ainda para a Docente 6, “[...] o grande desafio em relação ao 

bloco pedagógico é a participação da família” enquanto a Docente 7 acrescenta que: 

 

“[...] em relação aos desafios da progressão continuada, ainda tem a própria 
educação especial porque para a criança com alguma deficiência são 
evitadas reprovações e retenções que ela teria no seu histórico, mas 
mesmo assim eu não sei se nós estamos dando conta. Vejo que acontece 
com alguns alunos nessa escola e outras, que mesmo assim, os três anos 
ainda tá sendo pouco, a gente não tá conseguindo efetivamente alfabetizar, 
então estão sendo aprovadas.” 

 

Em vista aos depoimentos, percebemos que cita-se a questão sobre os 

números de alunos por turma, tendo em vista os níveis de aprendizagem, ao passo 



118 
 

 
 

que parece que se todos os alunos tivessem no mesmo ritmo, uma turma numerosa 

não representaria um grande desafio.  

Os docentes parecem não ter dificuldades de entender que toda criança 

apresenta um ritmo de desempenho influenciados por sua história de vida, cultural, 

social, familiar, biologia e psicológica, porém, consideram um desafio adequar esse 

ritmo ao que se espera em termos de exigências de um sistema avaliador. 

Evidentemente, cada aluno é único e individual, e isso implica no planejamento 

pedagógico baseado no ser único e diferente, respeitando o tempo da criança e as 

necessidade de aprendizagem. 

A formação continuada representa a possibilidade de superar desacertos que 

professores e gestores apresentam sobre algumas concepções sobre a 

alfabetização e a progressão continuada e também sobre a inclusão, que tem sido 

colocada como obstáculo para a melhoria do ensino. E como diz a Docente 6: “[...] 

temos que ver que estamos bastante tempo falando da educação inclusiva, e fica 

um discurso muito recorrente de professores dizendo: “não estou preparado”. 

A progressão continuada pressupõe um acompanhamento contínuo do aluno 

com oferecimento de estratégias que os auxiliem a superar suas dificuldades e 

avançar junto com seus colegas. Dentro dessa proposta deve-se também, pensar na 

reestruturação do tempo, do espaço e do currículo escolar, de modo que, todos 

possam ter oportunidades para aprender. 

Realmente a diversidade muito grande obriga os professores a fazer 

planejamentos diferenciados de forma a atender todos os seus alunos. É acreditar e 

trabalhar para que todos avancem. Trata-se, portanto, de uma progressão 

continuada das aprendizagens, que precisa funcionar de maneira equânime para 

todos na escola e durante todo o processo, não devendo ficar restrita a uma ação 

isolada.  

Neste sentido, aliada à formação continuada de professores e gestores, o 

planejamento escolar passa a ser ferramenta de fundamental importância que [...] 

consiste numa atividade de previsão da ação a ser realizada[...] (LIBÂNEO, p.125, 

2004). Dessa maneira, cabe ressaltar a importância da gestão escolar mobilizar os 

espaços e tempos necessários para oportunizar os encontros de discussão e 

sistematização do planejamento pedagógico. Nóvoa (1995) afirma que as reuniões 
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pedagógicas são espaços privilegiados para estudo, reflexão, socialização de 

experiências, avaliação, planejamento e tomada de decisões.  

O planejamento escolar pode ser entendido como tomadas de decisões 

antecipadas sobre objetivos desejáveis e passíveis de acontecer. Planejar é criar, é 

tomar decisões, é determinar, é induzir a cooperação entre pessoas na direção a um 

alvo desejado (CERVI, 2007). Entretanto, o planejamento escolar toma fôlego 

quando a avaliação “[...] assume caráter processual, participativo, formativo, 

contínuo, cumulativo e diagnóstico e, portanto, visa [re]dimensionar a ação 

pedagógica” (SANTA MARIA, 2012, p. 5).  

A avaliação tomada como interface do planejamento integra o processo de 

gestão escolar. A avaliação pode representar a detecção de necessidades 

emergentes não previstas e ganha organicidade, flexibilidade, dinamicidade e função 

de auto-regulação realimentando o próprio planejamento.  

Ademais, o acompanhamento das avaliações externas, como os resultados 

da Prova ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização) representam um instrumento 

de referência que comparada com os resultados internos contribuem com o 

planejamento pedagógico, especialmente se considerados os objetivos e as 

habilidades exigidas ao final do alfabetização. 

A avaliação constitui um aspecto fundamental para a efetiva progressão 

continuada das aprendizagens. A avaliação tem papel preponderante, pois, neste 

período, a avaliação protagoniza, no mínimo, dois momentos: Primeiro, é 

fundamental saber o que os alunos já sabem antes de avançar no processo, a 

chamada “avaliação diagnóstica”, e segundo, no decorrer do processo, é necessário 

também que se tenha claro como os alunos estão avançando, o que chamamos de 

“avaliação formativa”.  

O parecer normativo CMESM 105/2014 da Rede Municipal de Ensino, 

estabelece como processo avaliativo do bloco pedagógico:  

 

I - Diagnóstico dos avanços e das dificuldades vivenciadas no processo de 
ensino e de aprendizagem identificando os objetivos alcançados referentes 
às capacidades desenvolvidas pelo alunos; 
II - A comunicação dos resultados do processo de ensino e aprendizagem 
alcançados pelos alunos, de acordo com níveis de aproveitamento 
estabelecidos. 
Quanto aos instrumentos de avaliação:  
I- Ficha de acompanhamento, portfólio, produções de leitura e escrita e de 
raciocínio lógico matemático do aluno; 
II- Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente (FICAI); 
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III- Conselho de classe com os encaminhamentos realizados pela escola 
referentes ao processo ensino-aprendizagem do aluno; 
IV-  A emissão dos resultados de avaliação do aluno deve ser realizada por 
meio de Pareceres Descritivos tendo como referência a ficha de 
acompanhamento individual, os registros das atividades desenvolvidas 
pelos alunos e de acordo com os critérios definidos para o trimestre. 
 

Revisitando o Projeto Político Pedagógica da EMEF Ione Medianeira 

Parcianello, constata-se a ausência dessas dimensões descritas no parecer 

normativo CMESM 105/2014. Entretanto, as discussões sobre avaliação do bloco 

pedagógico e da escola como um todo estão nas pautas das reuniões e sendo 

discutidas pelo corpo docente ao tempo que o Projeto Político Pedagógico está 

sendo reestruturado.  

Como já elencada anteriormente, a formação continuada representa a 

demanda da gestão escolar principalmente no âmbito de concepções do processo 

de alfabetização no viés da progressão continuada e da política de inclusão. 

Ademais, acrescenta-se a necessidade da formação continuada em relação às 

concepções de avaliação aliados ao fortalecimento do planejamento escolar tendo 

em vista os aportes legais para o bloco pedagógico, pois considera-se que um 

ensino eficaz não está na reprovação e consequentemente na repetição dos 

conteúdos para aqueles que não conseguiram avançar, mas na obrigação que a 

escola tem de oferecer oportunidades para que todos aprendam no período mais 

adequado. 

 

6.3.2 O bloco pedagógico no viés da formação continuada 

 

É importante compreender a formação continuada como espaço de 

construção de conhecimentos que precisam ser incorporados pelos docentes em 

função de complexos processos cognitivos, sócio-afetivos e culturais (GATTI, 2003) 

e ainda, superar as fragilidades em relação a formação inicial pois a defesa pela 

retenção dos alunos no bloco pedagógico pode ser também observada na fala de 

professores(as) recém chegados(as) na escola como manifestada pela a Docente 3: 

“ [...] eu acho que se pudesse reter desde do primeiro, deveria, porque não 

acompanham junto com os outros depois, pois é a base deles”.  
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Dentre os entrevistados que manifestaram contrários à progressão dos alunos 

no bloco pedagógico, estão docentes com pouco ou muito tempo na docência. 

Ademais, estão também docentes que participaram ou não do PNAIC (Pacto 

Nacional pela Idade Certa) do programa de formação continuada oferecido pelo 

governo federal. 

O Ministério da Educação (MEC), através da Portaria n. 867, de 4 de julho de 

2012, instituiu o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, por meio do qual 

o MEC e as secretarias estaduais, distrital e municipais, reafirmaram e ampliaram o 

plano de metas estabelecido pelo compromisso: “Todos pela Educação”, Decreto n. 

6094, de 27 de abril de 2007, o qual prevê a alfabetização das crianças até o 

término do 3º ano do Ensino Fundamental aos oito anos de idade.  

Em seu art. 1º, a Portaria nº 867/2012 que instituiu o PNAIC, esclarece a 

aferição da alfabetização via exame periódico específico que deverá abranger: I – a 

alfabetização em língua portuguesa e em matemática;  II – a realização de 

avaliações anuais universais, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP, para os concluintes do terceiro ano do ensino 

fundamental;  III – o apoio gerencial dos estados, aos municípios que tenham 

aderido às ações do Pacto, para sua efetiva implementação (BRASIL, 2012e).  

A proposta desse programa é possibilitar à qualificação dos professores dos 

três primeiros anos do Ensino Fundamental para melhorarem suas ações 

alfabetizadoras, e com isso, aumentar os indicadores de formação das crianças. A 

prática de alfabetização deve possibilitar o acesso ao conhecimento por parte das 

crianças, fazendo com que elas despertem para a leitura de mundo. Os professores 

cursistas do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) que atuam 

no ciclo de alfabetização do Ensino Fundamental têm essa responsabilidade. 

Entretanto, a intensificação da política de responsabilização meritocrática e 

gerencialista denunciada por Freitas (2012), a partir da implementação de uma 

política de alfabetização fundamentada em resultados de testes e busca por índices 

pré-estabelecidos tende a limitar currículo escolar, haja vista as disciplinas 

avaliadas, língua portuguesa e matemática, bem como, atribuir ao professor ou à 

escola a total responsabilidade pelo sucesso ou fracasso de seus alunos. 

Porém, somente uma das professoras entrevistadas do bloco pedagógico 

nessa pesquisa participou do PNAIC integralmente, sendo que outra participou 
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somente no ano dedicado à formação na área de matemática, e outro delas não 

participou de nenhum momento. 

Dessa maneira, considera-se que a participação no curso de formação 

continuada não garantiu mudanças na concepção de aprendizagem ou mudanças 

de opinião sobre a retenção escolar nos anos iniciais, como podemos conferir no 

relato da única professora que não participou do programa e única a se manifestar a 

favor do regime de progressão continuada no bloco de alfabetização, que diz: “ Eu 

acho que a progressão continuada agrega ao processo de alfabetização, cada 

criança tem um tempo específico para aprender” (Docente, 2). 

Mesmo assim, a Docente 2 acredita que há casos que “[...] precisam ficar 

mais um pouquinho no segundo ano para desenvolver um pouco mais, pois tem uns 

que sabemos que não irão acompanhar o terceiro ano.” Diz também que está 

sempre procurando novas metodologias e leituras para apoiar poder elaborar 

estratégias de ensino para alunos com muitas dificuldades de aprendizagem e que o 

curso de especialização em educação inclusiva extremamente relevante para 

fundamentar sua prática.   

Cabe salientar que a professora que participou integralmente de todos os 

módulos oferecidos pelo PNAIC mantém sua opinião contrária ao regime de 

progressão continuada e ao ser indagada sobre o programa verbaliza: 

 

“Claro, que acrescenta alguma coisa, mas acho que as orientadoras 
também não tiveram muito tempo para se apropriar dos conhecimentos para 
passar para nós, mas sempre ajuda alguma coisa, nos desacomoda, 
refletimos sobre práticas negativas ou positivas, servem de experiência e 
nos ajudarmos mutuamente, até mesmo para aceitar alguns casos e ver 
que não estamos sozinhas.” (DOCENTE 1)  

 

Percebe-se pelo relato que a docente julga válido a participação no PNAIC, 

mais pelas trocas de experiências com as colegas do que o enfoque teórico 

propriamente dito. Dessa maneira, nota-se que não basta que a formação 

continuada contemple bases conceituais e metodológicas de alfabetização e 

letramento como a proposta de formação continuada do PNAIC, mas que essas 

propostas de formação se materializem na prática docente. Essa situação mostra 

que nem sempre a escola está inteirada com as propostas de formação definidas 

oficialmente pelo MEC, o que dificulta a sua materialização no contexto das práticas.  
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Na LDB 9394/96, a formação continuada tem por finalidade assegurar aos 

profissionais da educação o aperfeiçoamento da profissão por meio da intervenção 

institucional pública, assim como no Plano Municipal de Educação do município de 

Santa Maria que prevê: 

 

Promover a formação continuada dos professores que atuam na Educação 
Infantil e nos Anos Iniciais de forma articulada dentro da sua carga horária 
semanal, em regime de colaboração, através de parcerias com IES públicas 
privadas;  e realizar a qualificação e o acompanhamento permanente da 
equipe gestora das escolas da rede pública municipal, através da SMED em 
parceria com IES públicas e/ou privadas, na construção de plano de ação, a 
ser desenvolvido anualmente nas escolas, voltado para o atendimento dos 
estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem e/ou distorção 
idade-ano, com o objetivo de otimizar a permanência na escola e qualificar 
a aprendizagem”. (SANTA MARIA, 2015)  
 

No que diz respeito ao espaço ocupado pela formação continuada pode-se 

observar que a LDB sinaliza uma conquista para os profissionais da educação, pois, 

na medida em que atribuiu aos sistemas de ensino responsabilidades quanto à 

oferta de programas de formação continuada a seus professores, conferiu-lhe o 

status de política pública.  

Nóvoa (1992) defende a ideia de que os professores precisam “assumir-se 

enquanto produtores de sua formação”. O autor sinaliza que a mudança educacional 

depende dos professores, da sua formação centrada nos espaços escolares e que 

essa “formação passa por processos de investigação, diretamente articulados com 

as práticas educativas”. (NOVOA, 1992, p.28).  

A formação continuada é a oportunidade para que os diversos atores 

individuais e coletivos do processo de educação possam estabelecer partilhas, 

trocas, saberes e vivências, uma vez que cada um deles possui margem de 

autonomia na condução de seus próprios projetos (NÓVOA, 1992). Não se pode 

caracterizar a formação continuada como acúmulo de cursos realizados ou 

fragmentação do conhecimento, mas sim como um trabalho de reflexão de sua 

prática e de interação com o conhecimento atual ancorados numa visão de trabalho 

compartilhado no contexto educacional.  

A formação continuada deve levar o docente a uma prática social crítica e a 

uma formação centralizada numa prática social na ação-reflexão-ação como algo 

que alimenta a tomada de consciência e de conhecimento por parte do educador. 

Para Freire (1996), a formação continuada tem como objetivo incentivar a 



124 
 

 
 

apropriação dos seus saberes rumo a uma autonomia que o leve de fato a uma 

prática crítico-reflexiva. O professor recebe uma formação acadêmica inicial que lhe 

permite atuar, mas a cada dia surgem novos desafios à sua função. Schön (2000) 

sugere um triplo movimento no processo de formação de professores, baseado no 

conhecimento da ação, na reflexão da ação e na reflexão sobre a ação. 

Dessa forma, a formação continuada de professores do bloco de 

alfabetização tambem materializa a partir do ambiente da sala de aula sendo que as 

atividades precisam ser pensadas conforme os níveis conceituais de aprendizagem 

da leitura e da escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1984) articuladas com as 

condições e a realidade do contexto escolar.   

Diante disso, a avaliação assume um papel central para orientar a prática 

pedagógica e normalizar as ações e encaminhamentos necessários para o efetivo 

processo de alfabetização. Esteban (2013), salienta que para avaliar é preciso 

produzir instrumentos e procedimentos que auxiliem a melhor compreensão e 

interação com os alunos, podendo a avaliação contribuir para outras compreensões 

do processo pedagógico, demandando uma investigação permanente do processo 

da aprendizagem e ensino em sua complexidade, sendo preciso uma “[...] 

redefinição metodológica da avaliação para acompanhar a transformação 

epistemológica que a emergência de um novo paradigma anuncia” (ESTEBAN, 

2013, p. 31). 

Retomando ainda o que dispõe o Parecer CNE/CEB nº 4/2008, que se refere 

à avaliação, é possível identificar que tanto no primeiro ano do Ensino Fundamental, 

com as crianças de seis anos de idade, quanto no segundo e no terceiro anos, com 

as crianças de sete e oito anos de idade, está sendo defendida uma avaliação na 

perspectiva “[…] processual, participativa, formativa, cumulativa e diagnóstica e, 

portanto, redimensionadora da ação pedagógica” (BRASIL, 2008). 

Entretanto, foi possível evidenciar que mesmo as(os) professoras(es) 

entrevistadas (os) reconheçam a importância do acompanhamento contínuo e 

processual do(a) aluno(a), nem todas(os) aplicam essas concepções na prática pois 

priorizam os objetivos para a série/ano e não a evolução do aluno(a) no processo de 

aprendizagem. Isso pode ser comprovado pela Docente 5, quando diz que: [...] até 

sou a favor, mas aqueles com muitas dificuldades não sou a favor, tem que ter a 

base pelo menos”. 
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Pelo exposto, pode-se dizer que há uma discrepância em relação às 

concepções de aprendizagem e avaliação entre o grupo de docentes entrevistas. 

Dessa forma, a formação continuada dos professores se centra nas exigências e 

nas necessidades e situações vividas pelos docentes (VEIGA, 2002, p.86) e trata-se 

de uma aprendizagem em comum, necessária para a consolidação de dispositivos 

de colaboração profissional (NÓVOA, 1992) que necessita ser (re)construída a partir 

da prática coletiva de reflexão e estudos que viabilizem um forte crescimento do 

educador.  

 

6.4 PLANEJAMENTO ESCOLAR 

6.4.1 Construindo o Plano de Gestão Escolar  
 

No Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional, o 

cotidiano representa o espaço em que emergem temáticas a serem investigadas e 

consequentemente analisadas em relação às normativas das políticas públicas 

educacionais que permeiam o contexto escolar e a pesquisa em educação passa a 

ser vista como um processo que se alimenta da realidade educativa para 

[re]construir e [re]ssignificar novos conhecimentos.   

A realidade atual da escola define o processo de organização do 

planejamento uma vez que as ações realizadas precisam estar relacionadas com os 

objetivos propostos ao mesmo tempo que garante a intervenção consciente dos 

atores escolares. Com a gestão estratégica abrem-se possibilidades para a 

expressão do poder dos actores escolares, concebidos agora como agentes dotados 

de intencionalidade e capacidade de acção (SILVA, 1999). 

Nesse sentido, o planejamento estratégico representa uma forma estabelecer 

e manter um sentido de direcionamento do trabalho pedagógico, um processo pelo 

qual a organização é mantida em seu curso, fazendo ajustes à medida que o 

contexto muda (ESTEVÃO, 2006) e sendo repensado e reorganizado a partir de 

reflexões sobre a práxis.  

O processo de atendimento acerca do bloco pedagógico do ensino 

fundamental envolve o desafio de repensar a organização da rotina escolar e das 

demandas em relação ao regime de progressão continuada, por isso é necessário 

dinamizar e planejar ações pertinentes para enfrentar os desafios encontrados no 

cotidiano da sala de aula.  
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Com base na sistematização e análise de dados da presente pesquisa iniciou-

se a elaboração do Plano de Gestão do Bloco Pedagógico da escola da Rede 

Municipal em foco. O plano consiste em um instrumento de trabalho dinâmico que 

elenca os principais problemas e objetivos dentro da meta a ser alcançada, tendo 

como base o projeto político pedagógico da EMEF Ione Medianeira Parcianello. 

Sendo assim, a construção compartilhada do plano de gestão escolar parte 

da concepção de planejamento estratégico no sentido de direcionar e fortalecer o 

trabalho dos docentes do bloco pedagógico a partir de condições concretas a fim de 

buscar de alternativas e ações para contribuir com o processo de alfabetização. O 

planejamento estratégico segundo LÜCK (2000): 

 
 [...] é adotar uma forma de pensar ampla, dinâmica, interativa, 
comprometida socialmente com a realidade, o que corresponde a uma visão 
estratégica, isto é a uma forma de apreensão inteligente e sagaz das 
situações que permeiam todos os diferentes aspectos e segmentos internos 
e externos de uma realidade. (LÜCK, 2000, p.3)  

[...] é  

A elaboração do plano iniciou-se a partir da observação participante e das 

primeiras leituras e transcrição das entrevistas. O trabalho começou tomar corpo no 

início do ano letivo de 2018 com a contribuição das créditos das disciplinas do 

Mestrado Profissional. 

No primeiro encontro com os professores dos anos iniciais iniciou-se a 

investigação das principais metas e objetivos do ano letivo, bem como o 

planejamento das ações e das estratégias a serem realizadas. Realizou-se também 

o compartilhamento de práticas vivências no ano anterior, tendo em vista a lotação 

de duas novas professoras do bloco pedagógico.  

Tendo em vista, a necessidade de reuniões de estudos que envolve o tema 

“avaliação”, a escola também contou com a contribuição da Professora Dra Elisiane 

Machado Lunardi num momento de discussão e formação continuada. Esse 

momento agregou às discussões posteriores sobre as concepções de avaliação 

pertinentes para o trabalho de planejamento no bloco pedagógico. 

As discussões iniciaram com reflexões das políticas públicas brasileiras e 

como estas influenciam no cotidiano da escola vinculadas à reflexão sobre a práxis e 

aos processos avaliativos. O tema foi discutido em torno das falas que emergiram a 
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partir da realidade e do contexto da escola alvo de pesquisa contribuindo para a 

formação continuada e necessária para o corpo docente. 

A elaboração da versão inicial do Plano de Gestão Escolar da EMEF Ione 

Medianeira Parcianello foi revisitado e reestruturado posteriormente em uma outra 

reunião pedagógica. A construção coletiva ficou assim definida: 

 

Quadro 10 — Plano de Gestão Escolar da EMEF Ione Medianeira Parcianello 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO 

EMEF IONE MEDIANEIRA PARCIANELLO 
PLANO DE GESTÃO ESCOLAR DO BLOCO PEDAGÓGICO 

 
Consideramos como planejamento estratégico o esforço 
disciplinado e consistente, destinado a produzir decisões 
fundamentais e ações que guiem a organização escolar, em 
seu modo de ser e de fazer, orientado para resultados, com 
forte visão de futuro. (LÜCK, 2000, p.3) 
 
 

 

ESCOLA 

 

EMEF IONE MEDIANEIRA PARCIANELLO 

 

MISSÃO 

 

Superar os índices de reprovação e evasão escolar e ainda, superar as 
mazelas sociais e atitudinais que assolam as relações humanas e o 
sucesso escolar 

. 

VISÃO 

 

A EMEF Ione Medianeira Parcianello representa um espaço que 
oferece aprendizado escolar e acima de tudo oferece condições para a 
construção de valores capaz de elevar a condição da realidade vivida 
pelos sujeitos que a ela pertencem. 
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Cenário/diagnóstico Pontos Positivos Pontos Negativos 

Situada no Bairro 
Tomazetti, na zona sul de 
Santa Maria, a EMEF IOne 
Medianeira Parcianello 
atende alunos(as) de 
famílias de baixo poder 
econômico.   

O bairro se 
caracterizada por 
construções de grandes 
condomínios e também por 
outra região que apresenta 
incidência de situações de 
violência e ligados ao tráfico 
de drogas de entorpecentes 
em outra. A escola atende 
alunos(as) de nível 
socioeconômico 
desfavorecido e vulneráveis 
às consequências negativas 
desse ambiente. O perfil 
familiar de alguns 
alunos(as) apresentam 
históricos de regime de 
reclusão por prática de 
delito de tráfico de drogas 
ou situações de violência ou 
grave ameaça à pessoa. 
Porém, em geral percebe-se 
uma valorização do espaço 
escolar como forma de 
superação da condição 
social e de intervenção na 
melhoria da qualidade de 
vida. 

No que se refere às 
notas das avaliações de larga 
escala aplicadas pelo INEP 
(Instituto Nacional de 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira), a EMEF 
Ione Medianeira Parcianello 
teve um aumento significativo 
na nota do IDEB (Índice de 
Desempenho Brasileiro) nos 
últimos anos. Na ANA 
(Avaliação Nacional de 
Alfabetização) os resultados 
demonstram que houve 
avanços no último ano. 

Há uma 
caracterização positiva com 
alunos participativos, 
questionadores, exigentes, 
interessados. Muitas famílias 
demonstram-se bastante 
envolvidas com o 
desempenho escolar dos 
filhos (as) e também 
dispostas a contribuir por 
meio de serviços voluntários 
para a escola. 

A gestão da escola 
se pauta em uma gestão 
participativa e democrática. 

Os professores são 
qualificados e 
comprometidos. 

Os índices de 
desempenho internos apontam um 
aumento significativo de 
reprovação dos alunos. 

As dificuldades de 
realização de trabalho dentro de 
sala de aula são geradas 
principalmente por falta de limites, 
organização, concentração de 
alunos que se apresentam 
agitados, rebeldes e 
indisciplinados envolvendo 
frequentemente em situações de 
conflito e intrigas. A falta de 
parceria e comprometimento 
familiar se evidencia quando se 
constata a desassistência dos 
alunos com os afazeres de casa e 
falta de material bem como o 
índice de infrequência escolar.  
Percebem-se situações de 
vulnerabilidade social 
provenientes de problema de 
ordem familiar e social. 

Infraestrutura física da 
escola é precária. 

 

META 

 

Diminuir o índice de reprovação dos alunos do terceiro ano (último ano do bloco pedagógico) de 
15,39% para 10% ou inferior a isso. 

 

INDICADORES ESTRATÉGICOS 
INSTITUCIONAIS 

METAS 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Índices de reprovação no final do 
ciclo. 

13,63% 29,16% 15,39% 10% 5% 0% 
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Opção Estratégica Objetivo Estratégico 

Leitura Despertar o gosto da leitura, o desejo e o prazer de ler. 

Programas, projetos e ações Responsáveis Período 
Recursos 

(R$) 
Nível de 

prioridade 

Desenvolver a postura do leitor 
ouvinte oferecendo contação de 
histórias da Sacola Literária 
realizada pelos alunos dos anos 
finais. 

Coordenadora 
Pedagógica ou 
Promotor de 
leitura 

Mensal - 2 

Incentivar a leitura no cotidiano e 
possibilitar contato com diferentes 
portadores de texto através do Baú 
de Leitura. 

 

Professores 
regentes 

Diário  - 1 

Estimular a criatividade, a 
imaginação e a expressão oral das 
crianças através da Hora do Conto. 

Professores 
regentes 

Semanal - 2 

Oferecer momentos de leitura e 
integração dos alunos por meio do 
Piquenique Literário 

Coordenação 
pedagógica e 
professores 
regentes  

Junho e 
outubro 

- 3 

 

Opção Estratégica Objetivo Estratégico 

Escrita Desenvolver ortografia e a expressão escrita. 

Programas, projetos e ações Responsáveis Período  
Recursos 

(R$) 

Nível de 
prioridade 

Incentivar a escrita de poesias e 
poemas para expor no Varal da 
Poesia. 

Coordenadora 
Pedagógica e 
professores 
regentes  

Maio - 3 

Despertar o interesse pela produção 
textual por meio de Concurso Literário 
Escolar. 

 

Professores 
regentes 

Setembro - 3 

Desenvolver a expressão escrita a 
partir de relatos de acontecimentos 
vivenciados ou resenhas de histórias 
no Caderno de Produção Textual. 

Professores 
regentes 

Semanal - 1 

Estimular a imaginação de escrita 
produzindo textos coletivos a partir de 
objetos e/ou palavras. 

Professores 
regentes 

Mensal - 2 
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Opção Estratégica Objetivo Estratégico 

Raciocínio Lógico  
Despertar o desenvolvimento do pensamento lógico dos 
alunos. 

Programas, projetos e ações Responsáveis Período 
Recursos 

(R$) 

Nível de 
prioridade 

Socializar dinâmicas pedagógicas 
entre as turmas dos anos iniciais 
através de rotatividade de docente 
entre as turmas. 

Professores 
Regentes  

Maio Julho 
Setembro 
Novembro 

- 1 

Envolver a atenção e a concentração 
numa atividade pedagógica prazerosa 

Prof. Ed. Física 
  

Semanal 
- 2 

Estimular o raciocínio lógico-
matemático através de momentos de 
aprendizagem lúdica com jogos e 
brincadeiras. 

Professor de 
Matemática 

Mensal 

 
- 1 

Construir noções de localização, 
tempo, memória e espaço por meio de 
atividades artísticas. 

Professora de 
Artes 

Semanal   - 1 

 

Opção Estratégica Objetivo Estratégico 

Apoio Pedagógico  

Contribuir para o avanço de nível de aprendizado do 
aluno que não acompanha a série/ano com 
ressignificações de espaços escolares e 
encaminhamentos necessários. 

Programas, projetos e ações Responsáveis Período 
Recursos 

(R$) 

Nível de 
prioridade 

Estabelecer trocas entre as turmas do 
bloco pedagógico a partir do nível 
alfabético. 

Coordenação 
pedagógica e 
professores 
regentes 

II e III 
trimestre 

Quinzenal 

- 1 

Oferecer serviço de atendimento 
escolar especializado para alunos que 
não acompanham o nível esperado 
para a turma.  

Coordenação 
pedagógica e 
educadora 
especial 

Semanal - 1 

Encaminhar alunos para atendimentos 
especializados oferecidos pelo 
PRAEM 

Coordenação 
pedagógica, 
professores 
regentes e pais 

Edital - 1 

 
Fonte: Elaborado por professores e gestores da EMEF Ione Medianeira Parcianello (2018) 
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O exercício de planejamento representa uma antecipação da prática, uma 

previsão do que se quer alcançar, constituindo-se numa atividade necessária à 

tomada de decisões. O planejamento estratégico como ferramenta de gestão 

caracteriza-se pela visão da organização como um todo, e não como vários planos 

individuais. Usar estratégia é realizar as atividades necessárias para chegarmos ao 

objetivo desejado e, para que isso aconteça, é preciso o envolvimento de todos, 

implementando esforços para sua realização. E dessa maneira, a EMEF Ione 

Medianeira Parcianello construiu seus propósitos de forma compartilhada. 

 

6.4.2 O planejamento estratégico em movimento no contexto escolar  

 

A construção do Plano de Gestão Escolar do Bloco Pedagógico da EMEF 

Ione Medianeira Parcianello foi elaborado em consonância com triangulação de 

dados e análise de conteúdo do Curso de Mestrado Profissional em Políticas 

Públicas e Gestão Educacional a partir de construção coletiva com os 

professores(as) viabilizando um processo de formação continuada pertinente a 

prática docente.  

O plano apresentado como produto desse estudo se desenvolve no cotidiano 

escolar através das ações e desenvolvimento de atividades pedagógicas. Nesse 

sentido iremos apresentar algumas repercussões do planejamento estratégico no 

contexto escolar e como esse plano vem se movimentando e desenvolvendo no 

cotidiano da escola. 

Para construção de plano de gestão escolar, o planejamento estratégico 

representa uma ferramenta de apoio que baliza o trabalho pedagógico do bloco 

pedagógico para o ano de 2018. Elaborado de maneira participativa, professores 

alfabetizadores se envolveram na construção e previsão de ações a serem 

realizadas visando alcançar determinados objetivos, e envolvidos também na 

obtenção de melhores resultados do processo educativo. Para Lück (2000), o uso do 

planejamento estratégico na gestão escolar é fundamental para guiar a organização 

da escola, produzindo decisões fundamentais e fortalecendo a visão da instituição. 

Tendo em vista as ações previstas e as metas elencadas, o plano de gestão 

escolar necessita ser organizado no âmbito escolar e efetivado na prática. Dessa 

forma, o que foi idealizado precisa ser realizado e para isso gestado. O(a) 

coordenador(a) pedagógico(a) desempenha um importante papel na implementação 
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desse planejamento estratégico no que tange o processo organizacional e de 

garantia de sua aplicação. 

O plano de gestão escolar, elaborado com enfoque participativo vem sendo 

mobilizado pelos docentes da EMEF Ione Medianeira Parcianello, pois esses 

demonstram-se interessados e comprometidos com o processo de ensino-

aprendizagem. Entretanto, o plano merece ser constantemente articulado de 

maneira que promova os momentos de efetivação das ações pedagógicas 

planejadas.  

Para que os professores se sintam assessorados e motivados a seguirem as 

propostas previstas, o plano de gestão precisa ser constantemente revisitado e 

discutido durante os encontros pedagógicos, pois ideias diferentes surgem assim 

como alternativas para mecanismos que não tiveram êxitos. Além do processo de 

motivação e coordenação, é fundamental que as estratégias e ações planejadas 

contem com um processo de avaliação.  

Como coordenadora pedagógica e pesquisadora venho acompanhando e 

sistematizando o trabalho do Plano de Gestão Escolar no sentido de articular com o 

grupo o tempo o espaço e os meios para executar as ações que foram elaboradas 

coletivamente pelo grupo ou mesmo inserindo as professoras nesse processo, pois 

ainda há professoras que integraram a equipe posteriormente a elaboração desse 

planejamento.  

Nesse processo é perceptível a recepção positiva por parte dessas 

profissionais e de como o Plano de Gestão Escolar agrega ao trabalho de 

coordenação pedagógica pois dentre as três professoras do bloco pedagógico, duas 

que foram lotadas esse ano na escola estão estreando no bloco pedagógico 

necessitando de auxílio em relação ao planejamento. 

O Plano de Gestão Escolar representa uma forma de organizar o trabalho 

pedagógico e apontar caminhos a serem percorridos para alcançar as metas 

propostas e gestado de forma participativa, é passível à modificações. Dessa forma, 

também representa um meio de reflexão da prática educativa e de controle da 

efetivação do próprio trabalho pedagógico.   

Nesse viés, as professoras recém chegadas foram se apropriando e se 

inserindo de maneira participativa ao Plano de Gestão e se posicionam em relação a 

ele, opinando da seguinte maneira: 
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O Plano de Gestão Escolar do Bloco Pedagógico é muito organizado, o 
planejamento prevê com antecedência as ações a serem realizadas e 
redireciona o trabalho, não é aquela coisa de uma hora pra outra, porque a 
SMED cobrou. Uma maneira de nós nos organizarmos, até sugiro que 
algumas ações possam ser mais seguidas, até.  É uma forma de 
mobilizarmos porque aqui na escola, a gente troca ideias, conversa, ao 
acompanhamento da educadora especial por exemplo nos ajuda e ajuda o 
aluno. (PROFESSORA 2018/1). 

 

É uma estratégia de planejamento diferente que vem melhorar ou ampliar 
nossos métodos trazendo dinâmicas diferentes do cotidiano que os alunos 
estão habituados e que os motiva e contribui para o avanço na 
aprendizagem, em especial os alunos que não conseguem acompanhar a 
turma. Auxilia na organização e orientação do planejamento do professor 
servindo como guia, estabelecendo períodos, ideias para realização de 
atividades em sala de aula. (PROFESSORA 2018/2). 

 

Tendo em vista os índices internos de reprovação, a meta traçada para no 

Plano de Gestão Escolar é: “diminuir o índice de reprovação dos alunos do terceiro 

ano (último ano do bloco pedagógico) de 15,39% para 10% ou inferior a isso no ano 

de 2018”. Com intuito de alcançar essa meta foram estabelecidos objetivos como: 

despertar o gosto da leitura, o desejo e o prazer de ler, desenvolver ortografia e a 

expressão escrita e despertar o desenvolvimento do pensamento lógico dos alunos. 

Para despertar o gosto pela leitura foram realizadas algumas atividades como 

por exemplo: incentivar a leitura no cotidiano e possibilitar contato com diferentes 

portadores de texto através do Baú de Leitura. Cada turma possui um baú com livros 

na sala de aula e como forma de incentivo à leitura diária a(o) professora(o) reserva 

um horário para que alunos e alunas explorem e realizem um momento de leitura. 

Essa opção estratégica também foi aderida pelas turmas de quarto e quinto ano e 

tem sido valiosa para a formação do aluno(a) leitor(a), inclusive o(a) professor(a) do 

quarto ano utiliza para acalmar a turma após o recreio e relata que o momento da 

leitura se torna rico e prazeroso. 

Desenvolver a postura do leitor ouvinte oferecendo contação de histórias da 

Sacola Literária também tem sido uma estratégia para despertar o gosto pela leitura. 

Essa atividade é proposta mensalmente levando uma história por um(a) promotor(a) 

da leitura que está sendo realizada pela coordenadora pedagógica e tem sido muito 

válida para valorizar a literatura e incentivar as crianças a ler. Outra opção 

estratégica em relação a leitura como forma de estimular a criatividade, a 
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imaginação e a expressão oral das crianças através da leitura, é a Hora do Conto 

desempenhada pelos (as) professores (as) regentes semanalmente.  

O objetivo em relação a escrita é desafiador, pois desenvolver a ortografia e a 

expressão escrita representa um processo complexo que vem sido incentivado pela 

a escrita de poesias e poemas para Varal da Poesia, por exemplo. Essa atividade foi 

realizada no mês de abril com a “Semana Literária” e em culminância com a “Cultura 

da Paz” que é tema da proposta pedagógica da escola. Nessa semana os (as) 

professores(as) realizaram leituras exclusivamente com os temas da cultura de paz 

e propuseram que os(as) alunos(as) escrevessem poesias e poemas sobre algum 

assunto relativo a esse tema. Os(as) alunos(as) puderam expor seus trabalhos pela 

escola e também puderam socializar os mesmos através de um momento cultural 

entre as turmas dos anos iniciais. 

Nessa mesma semana, realizamos a socialização de práticas pedagógicas 

entre as turmas dos anos iniciais. Nessa atividade o objetivo é despertar o 

pensamento lógico dos alunos(as) com atividades diversificadas. Os(as) 

professores(as) regentes trocam de turmas por meio de sorteio previamente 

realizado e preparam uma atividade para desenvolver dentro de um prazo de uma 

hora e meia. As atividades são ricas e envolventes, alunos(as) e professores(as) se 

empenham com esse momento significativo de troca e construção de conhecimento. 

As atividades envolvem contação de histórias com dinâmicas, músicas, canções, 

trabalhos artísticos e outros. 

Na opção estratégica de raciocínio lógico são realizados atividades para 

estimular o raciocínio lógico-matemático através de momentos de aprendizagem 

lúdica. Essa estratégia também tem sido aderida nas aulas de matemática com uso 

de jogos, brincadeiras e material concreto. Também nas aulas de educação física 

são desenvolvidas atividades prazerosas que envolve atenção e concentração, 

construção de noções de tempo, memória e espaço.  

No Plano de Gestão Escolar também são previstos programas de apoio 

essenciais que auxiliam o processo ensino-aprendizagem. O PRAEM (Programa e 

Atendimento Especializado Municipal) oferece serviço de apoio pedagógico, 

oftalmologia, educação especial, psicologia e cabe a escola fazer o levantamento 

das necessidades e realizar os encaminhamentos que são realizados juntamente 

com a educadora especial da escola. O AEE (Atendimento Escolar Especializado) 
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representa um apoio extremamente valioso com o acompanhamento de alunos(as) 

especiais ou de alunos(as) em fase de investigação de diagnóstico que apresentam 

dificuldades expressivas de aprendizagem.  

Nesse sentido, o plano de gestão escolar prevê uma organização escolar, 

para que não apenas acompanhe a dinâmica social, mas se antecipe a ela, como 

condição para que se ofereça aos alunos um processo educacional significativo 

(LÜCK, 2000, p. 9-10).  

Pensar estrategicamente é pensar no futuro de maneira a se adaptar às 

mudanças, respeitando o ambiente em que se está inserido. Planejar, executar, 

controlar e agir, usados de forma cíclica, em um contínuo trabalho de observação do 

planejamento proposto, configura-se em uma ferramenta simples, mas de grande 

ganho na avaliação e na manutenção das metas propostas pela escola. 

Dessa forma, o planejamento estratégico representa uma ferramenta 

essencial para balizar o trabalho da gestão escolar. Sugerimos o uso do 

planejamento estratégico na gestão escolar como forma de melhorar a gestão e 

alcançar os objetivos traçados. Vimos a necessidade de agregar o planejamento 

estratégico com a formação continuada da equipe docente pois, aliar teoria e prática, 

discussões sobre concepções de ensino e de avaliação implicam uma melhoria 

significativa e necessária a qualidade do ensino e a formação do corpo docente. 
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DIMENSÕES CONCLUSIVAS 

 

A prática pedagógica cotidiana desafiadora impulsionou a presente pesquisa 

do Mestrado Profissional que brotou a partir das experiências e escutas sentidas no 

cotidiano escolar. Inquietações sobre a progressão continuada no bloco pedagógico 

instigaram estudos e leituras sobre a política pública e gestão escolar regando 

possíveis intervenções e ações pedagógicas no terreno da escola alvo de pesquisa.  

O enfoque do crescimento desse estudo pautou-se em traçar respostas para 

a seguinte problemática: Quais as demandas e os desafios da gestão escolar acerca 

da implementação do regime de progressão continuada no bloco pedagógico nos 

anos iniciais do ensino fundamental de uma instituição da rede municipal de Santa 

Maria/RS? 

Os procedimentos metodológicos que direcionaram o desenvolvimento da 

pesquisa de natureza qualitativa foram calcados em um estudo de caso e na 

pesquisa participante. Inicialmente, uma pesquisa documental corroborou para um 

maior entendimento de referenciais teóricos e legais necessários para a 

compreensão do problema extraído do cotidiano escolar que instituiu a observação 

participante e entrevista despadronizada ou não-estruturada para a construção de 

dados. 

O tratamento da análise de dados dessa pesquisa intercorreu-se pela análise 

de conteúdo (BARDIN, 2009) com vistas ao crescimento profissional em relação ao 

entendimento sobre as políticas públicas que nos são impostas e a construção 

compartilhada de um Plano de Gestão Escolar com professores e gestores da 

escola pesquisada. 

As discussões conduzidas à luz do referencial teórico adotado na pesquisa, 

demonstram que o processo de redemocratização do Brasil trouxe mudanças 

significativas para a educação no país através da aprovação e promulgação da 

Constituição Federal de 1988. A garantia de educação como direito passa a ser 

responsabilidade compartilhada entre entes federados e sociedade.  

O compromisso da escola se amplia pelo Art. 206 da Constituição Federal, 

inciso VI que atribui “a gestão democrática do ensino público, na forma da lei” 

(BRASIL, 1988). Os novos modelos de gestão do ensino público implicam formas 

descentralizadas de administração e recursos, bem como novos repasses de 
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obrigações para a escola refletida em forma da lei nas constituições estaduais e leis 

orgânicas municipais.  

É no bojo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 

dezembro de 1996, que são definidas determinações e indicações acerca da gestão 

democrática. A descentralização e a autonomia correspondem a processos de 

democratização que tem como centro a prática democrática. Para Lück (2006, p.44), 

a gestão educacional cultiva as relações democráticas e de autonomia nas relações 

de trabalho como forma de promover o desenvolvimento do ensino.  

As reformas educacionais, as políticas públicas e as proposições legislativas 

vêm aliadas ao reconhecimento e fortalecimento do movimento de democratização 

da gestão escolar. As políticas educacionais reiteradas pelo Plano Nacional de 

Educação concomitantemente pelo Plano Municipal de Educação implicam 

princípios de caráter legais a serem seguidos principalmente no que se refere à 

gestão escolar. As mudanças educacionais necessitam ser gestadas no âmbito da 

escola pública e é nesse sentido que a gestão escolar se constitui como coautor do 

processo educacional fazendo valer o fim democrático em prol da qualidade da 

educação. 

Nesse sentido, estudos sobre a gestão escolar e políticas públicas assumem 

um papel valioso no delineamento de propostas de gestão de unidades escolares 

que urgem a melhoria da qualidade da educação. No entanto, observações e relatos 

dos(as) entrevistados(as) constituíram análise desse estudo balizada por quatro 

categorias: progressão continuada, gestão democrática, bloco pedagógico e 

planejamento escolar.  

Nos viés da categoria de progressão continuada constatou-se que essa, exige 

que a escola discuta a própria avaliação no contexto a qual se realiza e se mobilize 

para a superação das dificuldades encontradas no percurso do processo de 

alfabetização.  

Os professores e gestores sinalizaram que a progressão continuada foi 

pensada somente em relação ao tempo que é oferecido para o aluno sem pensar no 

tempo que o professor necessita para atender o aluno em progressão e que as 

dificuldades do aluno progredir envolvem outras questões como: maturidade, 

realidade socioeconômica, comprometimento familiar, problemas psicológicos ou de 

ordem neurológica. 
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Contudo, professores e gestores enfatizaram que as condições de trabalho 

existentes são insuficientes para garantir uma aprendizagem efetiva de todos 

devido: ao grande número de alunos por classe, que dificulta o acompanhamento 

mais individualizado; à falta de estrutura física, que impede novas parcerias 

pedagógicas; e de recursos humanos para esse acompanhamento e à falta de 

tempo, para reuniões de estudo e planejamento. 

Em relação a categoria, gestão democrática, percebe-se que os educadores 

sentem-se inseridos no processo de gestão e reconhecem comprometimento e 

esforço da gestão para gerir a política pública de progressão continuada que 

chocam-se com alguns percalços do contexto escolar impedindo a eficácia do 

trabalho pedagógico. 

A pesquisa identifica uma escola que adquiriu a cultura da participação. Uma 

escola cujo clima organizacional favorece as relações interpessoais e a ajuda mútua. 

Percebe-se também, o quanto os gestores valorizam a participação dos professores 

na tomada de decisões, e ao se preocuparem com a qualidade da educação 

oferecida pela escola, instigam discussões respaldadas por comparações em torno 

de suas avaliações internas e a avaliação externa.  

A partir dos depoimentos entende-se que muitos desafios em relação à 

gestão escolar se mostram para a consolidação de uma escola efetivamente 

organizada em ciclo sequencial não passível de interrupção. Esses desafios giram 

em torno principalmente da dificuldade de tempo de planejamento coletivo, falta de 

sistematização e organização do trabalho pedagógico além da precariedade da 

estrutura física. 

Na categoria, bloco pedagógico, os docentes parecem não ter dificuldades de 

entender que toda criança apresenta um ritmo de desempenho influenciados por sua 

história de vida, cultural, social, familiar, biologia e psicológica, porém, consideram 

um desafio adequar esse ritmo ao que se espera em termos de exigências de um 

sistema avaliador.  

As queixas maiores entre os docentes são: as turmas heterogêneas e 

numerosas, níveis de aprendizagem diversificados, participação da família e 

inclusão.  

Dentre os entrevistados que manifestaram contrários à progressão dos alunos 

no bloco pedagógico, estão docentes com pouco ou muito tempo na docência. 
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Ademais, estão também docentes que participaram ou não do PNAIC (Pacto 

Nacional pela Idade Certa), programa de formação continuada oferecido pelo 

governo federal. 

Dessa maneira, nota-se que não basta que a formação continuada contemple 

bases conceituais e metodológicas de alfabetização e letramento como a proposta 

de formação continuada do PNAIC, mas que essas propostas de formação se 

materializem na prática docente.  

A categoria planejamento escolar proporcionou um reflexão em torno da 

organização da rotina escolar e das demandas em relação ao regime de progressão 

continuada, e especialmente dinamizar e planejar ações pertinentes para enfrentar 

os desafios encontrados no cotidiano escolar. 

Iniciou-se a elaboração compartilhada do Plano de Gestão da escola da Rede 

Municipal em foco no viés do planejamento estratégico no sentido de direcionar e 

fortalecer o trabalho dos docentes do bloco pedagógico a partir de condições 

concretas no intuito de buscar alternativas e ações que contribuam com o processo 

de alfabetização. 

As análises realizadas em relação as categorias apresentadas demonstram 

fragilidades da gestão escolar em torno da política pública da progressão continuada 

no bloco pedagógico, entretanto, a formação continuada representa a possibilidade 

de superar os desacertos que professores e gestores apresentam sobre algumas 

concepções sobre a alfabetização e a progressão continuada e também sobre a 

inclusão, que tem sido colocada como obstáculo para a melhoria do ensino. É 

urgente, então, uma nova e verdadeira consciência sobre a aprendizagem e 

principalmente sobre um novo paradigma de avaliação e formação continuada. 

A formação continuada deve levar o docente a uma prática social crítica e a 

uma formação centralizada numa prática social na ação-reflexão-ação. 

Precisamente um maior conhecimento da política educacional fortalecidos pela 

formação continuada do corpo docente poderia configurar uma maneira de 

apropriação de meios que garanta a participação dos mesmos na elaboração e nas 

decisões do fazer-pedagógico a qual estão inseridos. 

Ademais, a progressão continuada precisa deixar de ser tratada como um 

“regime” e passar a ser vista como um dos objetivos da escola, como uma prática 

tocante ao trabalho docente, uma condição essencial para o desenvolvimento dos 
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alunos e como um instrumento de resistência e apoderamento para reivindicar 

condições adequadas a sua implementação e funcionamento. 

No entanto, a pesquisa desenvolvida no âmbito do mestrado profissional se 

revela como formação continuada de mestranda e coordenadora pedagógica dos 

anos iniciais imersa no campo de pesquisa. Os estudos contribuíram para uma 

tomada de consciência sobre a temática e a superação de minhas opiniões 

superficiais em torno da progressão continuada no bloco pedagógico. 

Sem dúvida, foram evidenciados uma compreensão da dinâmica contida nas 

diretrizes norteadoras da proposta da política pública vislumbrada como uma 

maneira de organizar tempos e espaços e de diluir atos de exclusão (repetência, 

evasão) da escola, pois não é a reprovação ou aprovação que leva o aluno 

aprender.  

O complexo processo de ensino e aprendizagem compreende um 

comprometimento com a organização do trabalho pedagógico de maneira 

compartilhada com professores e gestores, sem presumir a “promoção automática” 

mas configurando uma postura que garanta a progressão continuada como política 

educacional comprometida com a melhoria do ensino, principalmente por questão de 

justiça, das camadas populares. 

Sendo assim, o Plano de Gestão Escolar propôs e propõe a (re)organização 

do trabalho pedagógico, através de um planejamento estratégico coletivo que 

sistematiza, acompanha, apoia e monitora as atividades desenvolvidas no bloco 

pedagógico da EMEF Ione Medianeira Parcianello. 

O percurso de crescimento desse trabalho se materializa com o Plano de 

Gestão Escolar que almeja a efetivação da aprendizagem e o sucesso da trajetória 

escolar do(a) aluno(a). Porém, apesar de se manter firme e robusto no terreno da 

escola alvo de pesquisa, o Plano de Gestão Escolar necessita ser regado com 

intervenções pedagógicas em tempos instáveis bem como, necessita da seiva e de 

cuidados constantes por parte de todos envolvidos.  

Para finalizar, as propostas de reflexões em torno do eixo central da pesquisa 

realizada para esta Dissertação de Mestrado Profissional, salienta-se a relevância o 

papel da gestão escolar para o sucesso da implementação das políticas públicas 

educacionais. Certamente uma postura comprometida com o ensino de qualidade e 
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pautada na ação participativa e democrática conduz para o êxito do ato pedagógico, 

razão de ser da escola. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO DE LIVRE ESCLARECIMENTO – 

TCLE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do projeto: “Progressão continuada no bloco pedagógico: desafios para a 

gestão escolar em uma escola pública da rede municipal de Santa Maria-RS”. 

Pesquisadora Orientadora responsável: Elisiane Machado Lunardi 

Pesquisadora responsável: Kátia Rezende Rodrigues  

Contato: (55) 984210688 / bmkrezende@gmail.com 

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) / Centro 

de Educação (CE), Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão 

Educacional (PPPG) 

Prezado(a) colaborador(a): 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa que tem como título 

“Progressão continuada no bloco pedagógico: desafios para a gestão escolar no 

processo de alfabetização numa escola pública da rede municipal de Santa Maria-

RS”. Esta pesquisa destina-se a elaboração da dissertação de mestrado, e tem 

como objetivo geral analisar as demandas e os desafios da gestão escolar acerca da 

implementação do regime de progressão continuada no bloco pedagógico do ensino 

fundamental de uma instituição da rede municipal de Santa Maria/RS.  

A pesquisa pretende oferecer contribuições frente às políticas públicas 

educacionais, tanto para a gestão escolar quanto para os(as) professores(as), ao 

propor reflexões compartilhadas e ações integradoras em prol da melhoria do 

processo de ensino e de melhores resultados de aprendizagem. A partir dos estudos 

pretendidos e dos dados construídos pretende-se elaborar compartilhadamente uma 

Proposta de Plano Estratégico para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

Destaca-se que será aplicada uma entrevista aos pesquisados e também 

serão realizadas observações durante o processo de construção de dados.  

Informa-se que o nome dos participantes será mantido em sigilo através da 

omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-lo. Salienta-se ainda 

que não haverá forma de remuneração ou ressarcimento referente à participação 

que acontecerá sem nenhum ônus. O participante tem o direito de receber 
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informações em qualquer fase da pesquisa e seu consentimento, evidenciado pela 

assinatura deste termo, poderá ser retirado a qualquer momento, sem nenhum tipo 

de penalização ou represália. Em caso de desconfortos, em relação ao teor das 

perguntas, os sujeitos da pesquisa poderão se recusar em participara da mesma. Os 

resultados desta pesquisa poderão ser divulgados na integra ou parcialmente em 

artigos, jornadas, encontros ou seminários da área da educação, ressaltando que a 

identidade dos participantes serão preservados. Após a leitura deste Termo de 

Consentimento e de sua aceitação em participar da pesquisa, solicita-se sua 

assinatura. 

Eu, _____________________________________________, afirmo através deste 

termo, que concordei em participar voluntariamente da referida pesquisa, tendo sido 

informado de seus objetivos de maneira clara e detalhada. Concordei com a 

gravação das informações que fornecerei na entrevista individual e fui devidamente 

informado que será garantida a preservação de minha identidade bem como meu 

direito de desistir da participação na pesquisa a qualquer momento.  

Declaro que recebi cópia do presente Termo de Consentimento. 

Santa Maria, ........ de .................................., 2017 

 

___________________________________ 

Assinatura do (a) participante 

Nós pesquisadores, Kátia Rezende Rodrigues e orientadora/pesquisadora Profa. 

Dra. Elisiane Machado Lunardi, declaramos que obtivemos de forma apropriada e 

voluntária o consentimento Livre e Esclarecido deste colaborador. 

Santa Maria, ____ / ____ / ____ 

 
_______________________________ 
Kátia  Rezende Rodrigues  
Matrícula 201670253 

 
__________________________________ 
Elisiane Machado Lunardi 
Profa. Orientadora 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

Título do projeto: “Progressão continuada no bloco pedagógico: desafios para a 

gestão escolar em uma escola pública da rede municipal de Santa Maria-RS”. 

Pesquisadora Orientadora responsável: Elisiane Machado Lunardi 

Pesquisadora responsável: Kátia Rezende Rodrigues  

Contato: (55) 984210688 / bmkrezende@gmail.com 

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) / Centro 

de Educação (CE), Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão 

Educacional (PPPG) 

Os pesquisadores do presente projeto se comprometem a preservar a privacidade 

dos sujeitos cujos dados serão construídos por meio de um banco de dados com as 

respostas de uma entrevista será respondida por gestores e professores(as) da 

instituição de ensino municipal. Concordam, igualmente, que estas informações 

serão utilizadas única e exclusivamente para execução do presente projeto e 

publicações decorrentes. As informações dos sujeitos somente poderão ser 

divulgadas de forma anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras 

indicações que possam identificar o sujeito da pesquisa. As informações prestadas 

ficarão em completo sigilo, por um período de cinco anos sob a responsabilidade da 

pesquisadora Kátia Rezende Rodrigues, após este período, os dados serão 

apagados. O(s) Pesquisador(es) declara(m) ter conhecimento de que as 

informações pertinentes às técnicas do projeto de pesquisa somente podem ser 

acessados por aqueles que assinaram o Termo de Confidencialidade, excetuando-

se os casos em que a quebra de confidencialidade é inerente à atividade ou que a 

informação e/ou documentação já for de domínio público. 

Santa Maria, ............ de .............................de 2017 

 

 
_______________________________ 
Kátia  Rezende Rodrigues  
Pesquisadora responsável 
Matrícula 201670253 

 
__________________________________ 
Elisiane Machado Lunardi 
Profa.Dra Orientadora 

APÊNDICE C – AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
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AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
 
 

Eu,________________________________________________________________, 

abaixo assinado, responsável pelo(a) 

___________________________________________________________, autorizo a 

realização da pesquisa “Progressão continuada no bloco pedagógico: desafios para 

a gestão escolar em uma escola pública da rede municipal de Santa Maria-RS”, a 

ser conduzido pela pesquisadora Kátia Rezende Rodrigues.  

Fui informado(a), pela pesquisadora responsável pelo estudo, sobre as 

características e objetivos da pesquisa, bem como das atividades que serão 

realizadas na instituição a qual represento.  

A Escola está ciente de suas responsabilidades como instituição coparticipante do 

presente projeto de pesquisa e de seu compromisso no resguardo da segurança e 

bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura 

necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar.  

 

Santa Maria, RS, ___ de _________de 20__.  

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 
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APÊNDICE D – INSTRUMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE DADOS 

 
Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Educação – CE/UFSM 
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional 

Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES  

Nome:__________________________________________________Data________ 

Formação:___________________________________________________________ 

1- Há quantos anos você exerce à docência?  
 
2- Há quantos anos você trabalha com a gestão escolar?  
 
3- Há quantos anos você trabalha na instituição?  
 
4- Para você, o que é Progressão Continuada?  

5- Você conhece as justificativas e os aportes legais que fundamentam a Progressão 

Continuada estabelecidas pelo sistema educacional brasileiro? 

6- Como você percebe a Progressão Continuada para os 3 anos iniciais do Ensino 

Fundamental? Por quê? 

7- Quais os desafios em relação ao bloco pedagógico enfrentados na sua escola? 
 
8- Você pode descrever algumas ações e/ou estratégias que a gestão realiza auxiliar 

o processo de alfabetização do Bloco Pedagógico e cumprir o prescrito na 

Resolução Nº 7 de 14 de dezembro de 2010 em relação ao BP? 

9- A gestão escolar pode contribuir com o regime de progressão continuada no 
Bloco pedagógico? Exemplifique. 
 
10- Em relação ao regime de progressão continuada no bloco pedagógico, como 

foram: 

a) A implementação das normativas em relação a legislação nacional; 

b) As discussões sobre o Parecer Normativo nº 105/2014; 

c) A formação continuada e o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC). 
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APÊNDICE E – INSTRUMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE DADOS 
 

Universidade Federal de Santa Maria 
Centro de Educação – CE/UFSM 

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional 
Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES  

Nome:__________________________________________________Data________ 

Formação:___________________________________________________________ 

1- Há quantos anos você exerce à docência?  
 
2- Há quantos anos você trabalha com a alfabetização?  
 
3- Há quantos anos você trabalha na instituição?  
 
4- Para você, o que é Progressão Continuada?  

5- Você conhece as justificativas e os aportes legais que fundamentam a Progressão 

Continuada estabelecidas pelo sistema educacional brasileiro? 

6- Você concorda com a Progressão Continuada para os três anos iniciais do Ensino 

Fundamental? Por quê? 

7- Quais os desafios em relação ao bloco pedagógico enfrentados na sua turma? 

8- Você pode descrever algumas ações e/ou estratégias que realiza promover o 

processo de alfabetização do Bloco Pedagógico e cumprir o prescrito na Resolução 

Nº 7 de 14 de dezembro de 2010 em relação ao BP? 

9- Como o professor pode contribuir com o regime de progressão continuada no 
Bloco pedagógico? Exemplifique. 
 
10- Em relação ao regime de progressão continuada no bloco pedagógico, diga: 

a) Como a gestão escolar contempla os objetivos, as ações, projetos, etc. Quais 

são eles? 

b)  O planejamento anual e/ou periódico; 

c) A formação continuada e o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC). 


