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I - POSICIONAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DIRETRIZES CURRICULARES 

 Em 20 de Dezembro de 1996, o Congresso Nacional aprovou a Lei Federal          
nº 9394/96, a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 Já nos aproximamos dos 20 anos de vigência desta lei e muitos foram os 
desdobramentos e alterações. Um novo Plano Nacional de Educação 2014/2024, 
aprovado pela Lei Federal nº 13.005, de 25 de Junho de 2014 exige a atualização e 
revisão de princípios, conceitos, finalidade, objetivos e outros dispositivos da LDB. 

 As Diretrizes Curriculares não alteram a LDB, mas interpretam a sua aplicação. 

 Segundo o dicionário Michaelis (michaelis.uol.com.br), DIRETRIZ vem de lat 
diretrice e pode ser definido como “linha fixa, ao longo ou em volta da qual se imagina 
correr ou linha ou uma superfície, para produzir uma figura plana ou um sólido”. 
Também tem como significado o “conjunto de instruções ou indicações para se levar a 
termo um negócio ou uma empresa” ou, ainda, “linha segundo a qual se traça um 
plano de qualquer caminho”. 

 Portanto, definir as Diretrizes Curriculares implica em estabelecer as instruções 
ou indicações de como as escolas devem atuar, quais os indicadores que devem 
nortear o seu Projeto Pedagógico. 

 A normatização deste “caminho” a ser estabelecido no Projeto Pedagógico das 
escolas, a partir das Diretrizes Curriculares, deverá ser estabelecida no seu Regimento 
Escolar. 

 No Estado do RS, o CEED – Conselho Estadual de Educação aprovou a Resolução 
nº 330, de 15 de Julho de 2015, que fixa as Diretrizes Curriculares Para a Educação 
Básica, nos termos do Parecer CEED/RS nº 545/2015, aprovado em 22 de Julho de 
2015. 

http://www.educadorpontocom.com.br/


 As Diretrizes Curriculares Para a Educação Básica são um documento base que 
deverá nortear a reavaliação dos Projetos Pedagógicos e Regimentos Escolares a partir 
de 2016.  

 Em diversos aspectos, o documento repete conceitos que já vinham sendo 
considerados em documentos anteriores, mas em outros avança com um “olhar” mais 
abrangente. 

 Sempre é preciso ter em mente que a constituição de normas e regras segue 
uma hierarquia jurídica, onde no topo estão as Normas Constitucionais e a 
Constituição Federal, seguido pelas Normas Complementares e Leis Complementares. 
Na sequência, vêm as Normas Ordinárias, os Códigos e as Leis de Diretrizes e Bases (no 
caso da educação, a LDB ou LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 
Seguindo a hierarquia, temos, na sequência, as Normas Regulamentares, seguidos dos 
Decretos, Resoluções e Portarias e, por último, as Normas Individuais, seguidas das 
Sentenças, Estatutos, Regulamentos, Regimentos, etc. Um Parecer é uma posição 
técnica de um colegiado, um documento que sinaliza para uma tendência ou que 
explica detalhadamente um posicionamento. Tem força de norma, quando é instituído 
por uma Resolução deste colegiado. 

 Assim, as Diretrizes Curriculares Para a Educação Básica tem sua base na LDB e 
nos Pareceres e Resoluções do CNE – Conselho Nacional de Educação, bem como em 
Pareceres e Resoluções já emitidas pelo próprio CEED – Conselho Estadual de 
Educação. 

 

 

 

II – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 As Diretrizes Curriculares Para a Educação Básica, aprovadas em 2015, trazem 
um avanço na abrangência entendida para a educação. A diretriz original “Sistemas de 
Ensino”, referida no texto da LDB passa a ter uma abrangência maior com a expressão 
“Sistemas Educativos”. 

 A função social da escola básica passa a ser entendida com um olhar mais 
abrangente e incorpora o “cuidar” e o “educar”, além do “ensinar”. A função de 
“cuidar” passa a ser função de toda a educação básica e não mais somente da 
educação infantil. 

 As finalidades da educação passam a ser entendidas com a inclusão da 
“formação humana integral”. A finalidade é o pleno desenvolvimento do educando, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 Além disso,  a definição de que “o ensino fundamental será ministrado 
progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino”, conforme 
previsto no § 2º do Artigo 34 da LDB, que até então sinalizava para esta concepção, 
passa a ter um olhar mais concreto, exigindo das escolas ações concretas para ampliar 
o tempo de permanência dos alunos na escola, sem ainda alterar o número de horas 
letivas e dias letivos estabelecido em lei, conforme vamos ver mais adiante. 



 As Diretrizes Curriculares Para a Educação Básica retomam os “Princípios da 
Educação Escolar, reforçando os seguintes princípios já definidos na LDB: 

 

1. Igualdade de condições de acesso e permanência; 

2. Valorização do profissional da educação escolar; 

3. Gestão democrática do ensino público, na forma da Lei e da legislação dos 
sistemas de ensino; 

4. Garantia de padrão de qualidade; 

5. Valorização da experiência extraescolar; 

6. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 

 Os conceitos complexos das abordagens “disciplinar, pluridisciplinar, 
interdisciplinar e transdisciplinar” retornam ao cenário educacional, no documento das 
Diretrizes Curriculares Para a Educação Básica.  

 Neste ponto, em se tratando de “padrão de qualidade”, há que se ter um 
aprofundamento significativo do corpo docente, nas escolas em geral. Há, ainda, muita 
dificuldade em se praticar os conceitos de interdisciplinaridade nas escolas. Na 
maioria, o máximo que se faz é a integração de conteúdos.  

 Pessoalmente, quando digo aos professores que “interdisciplinaridade não é o 
professor que promove, mas é o aluno que a realiza”, muitos não entendem como isso 
pode acontecer. O professor promove a integração de conteúdos e cria o ambiente 
para que o aluno possa exercitar a interdisciplinaridade. 

 Há três pontos essenciais, que precisam ser avaliados pelas escolas: 

1) Concepção e organização do espaço curricular e físico: abre a possibilidade 
para as escolas avaliarem os seus espaços, não restringindo-os apenas às 
salas de aula, mas à integração com os espaços de outras escolas e com 
espaços da comunidade local; 

2) Escolha pela escola de abordagem didático-pedagógica diversa: A escola 
deve planejar o seu currículo, utilizando todos os recursos possíveis e 
disponíveis, de acordo com a discussão que inclui a comunidade escolar em 
geral, o que definirá o seu projeto pedagógico, em consonância com a 
mantenedora e em sintonia com a legislação e as normas do sistema de 
ensino; 

3) Organização da matriz curricular: é a “agenda operacional” da escola. A 
matriz curricular é a organização e gestão do currículo escolar, com a 
organização do tempo, espaço curricular, distribuição e controle dos 
trabalhos docentes, incluindo a organização por eixos temáticos, cuja 
execução é o que diferencia o currículo atual do currículo tradicional, 
permitindo a transversalidade; 

4) Eixos Temáticos: O uso de eixos temáticos permite a transversalidade de 
conteúdos, mas instiga as escolas a uma organização que permite o 



planejamento e o trabalho em equipe interdisciplinar, bem como o 
desenvolvimento de metodologias de trabalho em grupo com os alunos. 

  

  

 III – ALGUNS ELEMENTOS ESSENCIAIS QUE DEVEM SER OBSERVADOS 

  

 BLOCO PEDAGÓGICO 

 No que tange à organização das escolas, um ponto que requer extrema atenção 
é o da avaliação e da promoção escolar. 

 A Resolução CNE/CEB nº 07/2010, do Conselho Nacional de Educação já 
acenava para um “Bloco Pedagógico” formado pelos três anos iniciais do Ensino 
Fundamental, que passam a ser considerados como período de alfabetização e 
letramento. 

 Não faz muito tempo em que as escolas discutiam a organização em ciclos, 
ainda no Ensino Fundamental com Oito Anos de Duração. A teoria já acenava para a 
dificuldade de implantação dos ciclos neste modelo, na medida em que o ideal seriam 
ciclos de três anos de duração. 

 Algumas escolas adaptaram-se, considerando um Ciclo Inicial de Alfabetização 
de Dois Anos, o que não muito mais tarde acabou sendo incluído como regra geral, 
quando se estabeleceu que não pode haver “retenção” de alunos no 1º Ano do Ensino 
Fundamental. O termo “retenção” foi confundido com “não pode reprovar”. Não é a 
mesma coisa. E não é a mesma coisa basicamente porque não se trata de aprovação 
ou reprovação, mas de considerar um projeto pedagógico que considera o 1º e 2º Ano 
do Ensino Fundamental como um período de alfabetização. 

 O debate mais recente ampliou este conceito e o incluiu nas Diretrizes 
Curriculares Para a Educação Básica, na medida em que determina que seja eliminada 
qualquer possibilidade de retenção neste período, ou seja, do 1º para o 2º Ano e do 2º 
para o 3º Ano. 

 Uma leitura atenta ao texto das Diretrizes Curriculares Para a Educação Básica 
poderá levar à conclusão de que em nenhum momento se fala de que “não pode 
ocorrer reprovação”. Não se trata de aprovação ou reprovação. Trata-se da 
constituição do que é denominado no documento como “Bloco Pedagógico”, o que 
não deixa de resgatar, de alguma maneira, o que se queria com a implantação de 
“ciclos”. Neste caso, mesmo tendo um currículo seriado, nos três primeiros anos do 
ensino fundamental, temos o equivalente a um ciclo. 

 

 

 CARGA HORÁRIA E DIAS LETIVOS 

 No Estado do Rio Grande do Sul, há frequentemente situações que geram 
confusões entre as diferentes escolas, na medida em que se confunde o que é Sistema 
Estadual de Ensino, que integra tanto as escolas da Rede Estadual, quanto das Redes 



Municipais ou as Escolas Privadas, assim como Sistema Municipal de Ensino, quando 
integra as escolas de educação infantil de alguns municípios que têm Sistema 
Municipal constituído. 

 O que é estabelecido para o Sistema Estadual de Ensino vale para todas as 
escolas, independente do seu vínculo administrativo, se estadual, municipal ou 
privado. 

 Cada escola tem uma mantenedora. As Escolas Estaduais têm no Governo do 
Estado do RS a sua mantenedora, assim como as Escolas Municipais têm no Governo 
do Município a sua mantenedora. Da mesma forma, as Escolas Privadas têm suas 
mantenedoras próprias.  

 Assim, o que é estabelecido pela Secretaria Estadual de Educação para as 
Escolas Estaduais, não tem validade para as Escolas Privadas. Assim como o que 
estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação de um município, não tem 
validade para as Escolas Privadas. 

 Frequentemente é emitida uma Portaria da Secretaria de Educação, definindo 
alguma regra e a população confunde estas determinações como válidas também para 
as Escolas Privadas. 

 Dito isto, o fato de um estado ou município definir uma carga horária para as 
suas escolas, não gera uma obrigação para que a escola privada siga esta carga horária, 
desde que a carga horária e o número de dias letivos mínimos atendam à legislação. 

 A carga horária e o número de dias letivos está disciplinada no Artigo 24 da LDB 
– Lei nº 9394/96. Portanto, poderá haver adequações de carga horária e dias letivos 
em número superior, mas jamais em número inferior ao estabelecido na LDB. 

 Assim, o Inciso I, do Art. 24 da LDB, estabelece que “a carga horária mínima 
anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de 
efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando 
houver”. Não há menção diferente desta nos normativos. 

 Ainda que o Estado ou o Município definam mais do que 800 horas letivas para 
as escolas da sua rede, isto não requer que as escolas privadas sigam esta 
determinação. 

 Assim, o número mínimo de 800 horas e 200 dias letivos está preservado, mas 
as Diretrizes Curriculares Para a Educação Básica acenam para uma ampliação da carga 
horária, ainda que não obrigatória, na medida em que seguem o estabelecido no Plano 
Nacional de Educação 2014/2024, que propõem que se amplie a jornada diária escolar 
para uma jornada de tempo integral, inclusive no ensino médio diurno, ou seja, para os 
alunos que estão na faixa etária obrigatória. 

  

 

 

 

 



 AVALIAÇÃO, REGISTROS ESCOLARES E PROMOÇÃO ESCOLAR 

 A avaliação, os registros escolares (especialmente na transferência de alunos) e 
a promoção escolar são temas complexos que sempre suscitam diversas 
interpretações.  

 A avaliação do aluno é constante e sistemática e é o processo pedagógico que 
implica na reflexão crítica e prática, para evidenciar avanços, resistências e 
dificuldades e instruir a tomada de decisão para promover o aluno à continuidade nos 
estudos ou implementar mecanismos e ações que possibilitem a superação de 
obstáculos. 

 A expressão de resultados da avaliação é o momento em que se atribui um 
juízo de valor que possa expressar concretamente o nível de desempenho do aluno, 
com a definição de parâmetros para estabelecer o avanço ou não do aluno e definir os 
critérios de promoção deste aluno, visando a continuidade dos estudos ou a definição 
de estratégias que busquem contribuir para superar as dificuldades que o aluno 
apresentou. 

 O Conselho de Educação traz novamente nas Diretrizes Curriculares Para a 
Educação Básica a reflexão sobre a expressão dos resultados da avaliação, 
recomendando repensar a avaliação que venha classificar o aluno por meio de média 
dos resultados ao longo do ano letivo e trás a responsabilidade do Conselho de Classe 
como um dos principais responsáveis pelos resultados da avaliação. 

 A avaliação do aluno deve ser vista como um processo coletivo, cujo resultado 
decorre da decisão do conjunto de professores da área. Uma eventual reprovação de 
um aluno não pode ser prerrogativa de um professor, mas do coletivo que assim 
decidirá em situação extrema, sempre validada pelo Conselho de Classe. 

 Realizadas as avaliações, os registros escolares passam a ter a sua importância 
vital para o processo. 

 Considerando a autonomia das escolas, é de se prever que dificilmente teremos 
uma padronização na expressão dos resultados. Isto gera uma certa complexidade, 
quando ocorre a transferência de um aluno de um estabelecimento para outro. 

 O Parecer CEED nº 151/2009, de 04 de Março de 2009, trata muito bem desta 
matéria, quando dispõe que: 

 

A escola que o recebe dever transcrever ipsis literis as informações e 
registros fornecidos pela escola anterior: isto é, não se admite a 
“adaptação” da expressão de resultados à escola que recebe o aluno. 
Com essa determinação deve ficar compreendido que as normas 
regimentais de duas escolas não se fundem, nem se confundem. O que 
aconteceu na escola de origem se encerra com a transferência. O que 
se transfere não é um documento, mas um aluno, sujeito histórico, que 
encontrará um novo lugar num novo cenário: o da escola que recebe a 
transferência. A partir do momento da matrícula ele está de pleno 
direito sujeito às normas de seu Regimento. 

 



 O Conselho Estadual de Educação, em diversos documentos, é enfático ao 
afirmar que “o que acontece na escola de origem se encerra com a transferência”. 
Assim, recebido o aluno transferido, a avaliação deste educandário é que determinará 
seu resultado ao final do período letivo. 

 Sempre há diferentes formas de adaptar situações complexas, sem fugir à regra 
geral e sem “engessar” o “histórico” construído por um aluno. 

 Em situações mais complexas, sempre é possível a emissão de uma “Certidão 
Narratória” anexa ao Histórico Escolar, para melhor expressar o roteiro de um aluno 
que passou por diversas instituições, com diversas formas de expressão de resultado. 

 Não por fim, mas aproximando-me do final desta análise, há ainda um ponto 
que deve ser considerado com alguma dedicação maior, ou seja: as formas de 
promoção do aluno, especialmente nos casos especiais e nos casos de alunos com 
dificuldades de aprendizagem. 

 A trajetória de um aluno, segundo a LDB, com destaque ao que está disposto 
no Artigo 24, pode ocorrer por: 

a) Promoção, para aqueles que cursaram, com aproveitamento, a série, ano 
ou fase anterior, na própria escola. Ou seja, são aqueles alunos em 
condições convencionais, que frequentam a mesma escola, sem 
transferência ou sem dificuldades no seu processo e que concluem o 
período com o mínimo de aproveitamento necessário para serem 
promovidos para a série, ano ou etapa posterior; 

b) Transferência, para aqueles alunos que são procedentes de outras escolas; 

c) Independente de escolaridade anterior, mediante avaliação realizada pela 
escola, que define o grau de desenvolvimento e experiência do aluno e 
permite a sua localização em série, ano ou etapa adequada, conforme a 
regulamentação do seu sistema de ensino. 

 Os modelos previstos nos itens “a” e “b” são regulares e dispensam maiores 
comentários. 

 As situações que são contempladas pelo item “c” geralmente estão incluídos no 
conceito de classificação, cuja pronunciamento regulatório do Conselho Estadual de 
Educação do Estado do RS está previsto no Parecer CEED nº 740/1999, onde está 
destacado que “classificar significa posicionar o aluno em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos ou outras formas de organização compatíveis com sua idade, 
experiências, nível de desempenho ou de conhecimento, segundo o processo de 
avaliação definido pela escola em seu Regimento Escolar, exceto na primeira série do 
ensino fundamental, onde o ingresso prende-se apenas à idade cronológica da criança, 
ficando vedada qualquer tipo de avaliação que vise a classificar aptidões.” 

 Assim, a título de exemplificação, classificar (ou reclassificar) um aluno é um 
dispositivo que pode ser utilizado em algumas situações, tais como: 

a) Um aluno não tem vida escolar pregressa comprovada. A escola pode fazer 
uma avaliação interdisciplinar do aluno, visando apurar qual o 
conhecimento, aptidões e habilidades mínimas que o aluno tem. A partir 
desta avaliação, devidamente registrada, é redigida uma ata, que contém o 



detalhamento da avaliação e emitindo um parecer que localiza o aluno na 
estrutura curricular da escola, devidamente homologada pela Direção.  

Este documento servirá para os registros escolares do aluno. 

b) Um aluno se transfere de uma região do país para outra, sendo que as 
diferenças regionais e culturais fazem com que o aluno tenha dificuldade de 
acompanhar o currículo da escola onde está ingressando ou tenha um 
histórico e trajetória escolar superior ao desempenho mínimo esperado 
naquela escola que o está recebendo, o que pode levar ao 
reposicionamento adequado do aluno, ora para uma série/ano/etapa 
anterior ou posterior. 

Da mesma forma como no item “a”, é realizada uma avaliação minuciosa e 
o devido registro em ata, para compor o dossiê do aluno e embasar os 
registros escolares. 

c) Um aluno passa um período fora da escola e não está integrado a nenhum 
educandário do sistema de ensino, em virtude de sua estada em outro país, 
retornando depois de algum tempo. A mesma avaliação prevista nos itens 
“a” e “b” e o mesmo expediente poderá localizar o aluno no currículo da 
escola, permitindo a continuidade dos seus estudos. 

 Cabe registrar que não cabe a reclassificação de aluno que é transferido de uma 
escola para outra escola do mesmo bairro, cidade ou região, na medida em que a 
reclassificação é um expediente previsto para corrigir distorções regionais entre os 
currículos de duas escolas. 

 As Diretrizes Curriculares Para a Educação Básica trazem a tona um expediente 
que nos anos anteriores tem sido negligenciado por várias instituições, na medida em 
que este se confundiu por algumas vezes com outro expediente desgastado. 

 Trata-se da Progressão Parcial que, por muitas vezes, se confundiu com a 
Dependência. Em outras situações, criou dificuldades na interpretação do regramento 
para os registros escolares, no caso de transferências de aluno entre instituições que 
usam ou não o regime de Progressão Parcial. 

 O regime de Progressão Parcial nas Diretrizes Curriculares Para a Educação 
Básica é atacado com mais intensidade. 

 Até então, haviam distorções quanto aos alunos que eram aprovados em 
regime de progressão parcial em escolas que previam este dispositivo em seu 
Regimento Escolar e que, transferidos para escola que não previam este dispositivo, 
além de alunos oriundos de escola que não previam este dispositivo para escolas que 
previam este dispositivo. 

 Assim, um aluno aprovado em regime de progressão parcial, quando 
transferido deve ser considerado aprovado pela escola que o recebe, 
independentemente do que dispõe seu Regimento sobre promoção de alunos. Aluno 
reprovado em escola cujo Regimento não prevê a progressão parcial, ao ser 
transferido para estabelecimento que prevê tal possibilidade deverá ser matriculado 
no ano subsequente, devendo realiza os estudos de complementação curricular nos 
componentes em que não obteve aprovação na escola de origem.  



 Esta segunda possibilidade é nova no texto atual, na medida em que se 
entende que o aluno pode ser submetido ao regime de progressão parcial na escola 
que recebe, ainda que tenha sido reprovado na escola de origem. Parece contraditório 
em relação ao que se estabelece na medida em que a transcrição dos resultados do 
aluno não pode ser adaptada pela escola de origem. Além disso, diverge de 
posicionamentos anteriores, onde um aluno reprovado em uma escola, ao ser 
transferido para outra escola, ainda que contendo o regime de progressão parcial em 
seu regimento escolar, deveria ser recebido como reprovado. 

 O texto das Diretrizes Curriculares Para a Educação Básica não menciona com a 
devida clareza que a escola que recebe o aluno aprovado em regime de progressão 
parcial deve oferecer estudos complementares, mas parece óbvio que tal 
procedimento deve ser adotado. 

 O texto torna mais claro, ainda que sujeito a diversas críticas, como proceder 
com o aluno que se transfere a partir do regime de progressão parcial, independente 
da escola de origem ou a escola que recebe prever o regime de progressão parcial no 
seu Regimento Escolar. 

 Por outro lado, as Diretrizes Curriculares Para a Educação Básica também 
estabelecem que “a escola que recebe aluno por transferência não só deve resguardar 
o registro sobre sua vida escola na escola de origem, transcrevendo-o ipsis literis ou 
por cópia fotostática, mas também respeitar o resultado obtido nessa escola.  

 Assim, o texto das Diretrizes Curriculares Para a Educação Básica não abordam 
esta possibilidade, mas consideremos que um aluno é reprovado em estabelecimento 
que não prevê a progressão parcial e, considerando que a escola que recebe deve 
resguardar o registro ipsis literis, neste caso, o aluno é recebido reprovado. 

 O que fica mais evidente, na interpretação do texto das atuais Diretrizes 
Curriculares Para a Educação Básica, é que o aluno aprovado em regime de progressão 
parcial, ao ser transferido para outra escola, deve ser submetido ao regime de 
progressão parcial, ainda que a escola não o tenha previsto no seu Regimento Escolar. 

 Ainda que o texto não seja muito claro e algumas vezes contraditório, é 
possível perceber a tendência para que se institua o regime de progressão parcial, 
reduzindo ao mínimo possível a reprovação dos alunos. 

 O texto mantém ainda a possibilidade da instituição decidir pelo número de 
disciplinas permitidas para o regime de progressão parcial. 

 Para evitar maiores confusões e dissabores, é recomendável que as instituições 
que ainda não adotam o regime de progressão parcial, passem a adotá-lo, na medida 
em que os cenários tem mostrado esta tendência. 

 Aliás, o regime de progressão parcial não é de todo ruim, se houver um bom 
projeto pedagógico para este regime. 

 Certamente as discordâncias, inconsistências e dissonâncias serão ajustadas na 
medida em que as Diretrizes Curriculares Para a Educação Básica forem implantadas e 
as reações da sociedades ganharem voz. 

 Há alguns avanços, sim. Mas há, ainda, muito o que discutir. 



 

 

 

 


