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RESUMO

Avaliação é uma temática historicamente muito discutida na área educacional. Entretanto, com as mudanças ocorridas no processo
avaliativo nos anos iniciais do ensino fundamental menor, criou discussões polemizadas acerca do atraso/avanço no desenvolvimento
cognitivo mediante a prática da progressão automática desses alunos. A partir dessa problemática, deseja-se identificar e caracterizar as
novas propostas de avaliação e suas consequências para a educação. Os dados deste estudo foram recolhidos através de pesquisas
bibliográficas e entrevistas com professores. O presente artigo é caracterizado como pesquisa básica, descritiva e qualitativa. Para ampliar
a discussão, utilizamos as contribuições teóricas de Glória (2003), Hoffmann (2015) e Luckesi ( 2011).
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ABSTRACT

Assessment is a historically much discussed subject in the educational area. However, with the changes that occurred in the evaluation
process in the early years of lower elementary education, it has created controversial discussions about the delay / advancement in
cognitive development through the practice of the automatic progression of these students. From this problem, it is desired to identify and
characterize the new evaluation proposals and their consequences for education. Data from this study were collected through
bibliographical research and interviews with teachers. The present article is characterized as simple, descriptive and qualitative research.
To expand the discussion, we use the theoretical contributions of Gloria (2003), Hoffmann (2015) and Luckesi (2011).
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo, realizar uma analise acerca da avaliação a partir dos municípios de Aracaju enquanto capital do
estado de Sergipe e Maruim, município considerado da região do grande Aracaju pela proximidade da capital sergipana.

Neste sentido, o a avaliação é uma temática que de tempos em tempos surgem discussões que geralmente acompanham as mudanças
na sociedade e evolução desta, mas ainda persistem nas escolas que insistem em no ensino tradicional, nesse contexto, a avaliação
protagoniza situações que merecem ser estudadas e analisadas , portanto a pesquisa possui sua relevância e justificativa dada a
importância da avaliação no processo educacional escolar.

Vivemos numa sociedade, mas especificamente, num sistema de ensino onde vigora a cultura da promoção, sendo esta o centro desse
processo educativo formal: as escolas almejam alcançar os melhores índices de desenvolvimento educacional, com finalidades de
reconhecimento e status social; os pais anseiam e até apelam pela progressão de seus filhos, porque veem na educação um meio de
ascensão financeira e a expectativa dos alunos é sempre obter a aprovação para agradar pais e não se sentirem excluídos desse meio
escolar.

Entretanto, a progressão escolar não deve ser encarada meramente como uma questão social como foi supracitado. A progressão em si é
o resultado de uma longa jornada de atividades de ensino-aprendizagem, onde o aluno é submetido a diversas atividades pedagógicas e
aos processos avaliativos da instituição na qual ele está inserido. É nesse processo avaliativo onde o discente será diagnosticado com
competências e habilidades adquiridas adequadas para sua faixa etária, que irão resultar supostamente na sua aprovação no final do ano
letivo. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/1996 ) reza que:

V- A verificação do
rendimento escolar
observará os
seguintes critérios:

a) avaliação
contínua e
cumulativa do
desempenho do
aluno, com
prevalência dos
aspectos
qualitativos sobre os
quantitativos e dos
resultados ao longo
do período sobre os
de eventuais provas
finais [...] (Brasil,
1996, art. 24)

De acordo com essa lei, não devemos esquecer que a avaliação tem caráter qualitativo, ou seja, a jornada de atividades no decorrer do
ano letivo também deve estar vinculada à qualidade de ensino, valorizando a diversidade cultural e cognitiva da classe. Por isso a
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progressão deve estar associada à igualdade no sentido da oportunização de aprendizagem para todos. Então, aceitar aprovação sem
preocupar-se com o contexto inerente a ela ou ignorar os antecedentes processuais que certificam a promoção discente, inclusive a
avaliação, que é atitude irresponsável por parte de todos os envolvidos na cultura da promoção: os segmentos da escola e família.

Há um constante equívoco entre nesses pares quando pensa na progressão dos alunos no sentido de sucesso escolar, especialmente
quando se trata das séries iniciais do ensino fundamental.

Neste sentido, Glória (2003) apud Spozati (2000), afirma em sua obra que:

Não deve bastar
que os alunos
concluam o Ensino
Fundamental [...]
como um direito. É
preciso ir além do
básico, estendendo
a discussão do
sucesso à qualidade
da escolaridade:
passa-se assim um
conceito bancário
[...] para um
conceito qualitativo
sobre as aquisições
para alcançar uma
vida digna como
brasileiro. (GLÓRIA,
2002, p.48 apud
SPOZATI, 2000,
p.25)

A autora demonstra a gravidade da progressão sem a qualidade de ensino. É esta qualidade que revelaria o verdadeiro sucesso escolar.
Não há progressão verdadeira sem a aquisição de conhecimentos, que caracteriza a avaliação qualitativa já prevista na LDB. A
não-retenção desprovida deste caráter não oferece dignidade à vida do brasileiro, pois sem conhecimento, pouca valia teria um cidadão
limitado de cultura escolar e com seu certificado de ensino fundamental nas mãos. O que certamente lhe aguardaria seria um futuro
desastroso.

O que dizer então sobre esse novo sistema de avaliação que recai nos anos iniciais do Ensino Fundamental, estabelecida em 2010 pelo
CNE/CEB, onde fica abolida a retenção dos alunos nos três primeiros anos desta modalidade de ensino Como as escolas de ensino
fundamental têm efetivado essa nova norma avaliativa Quais os benefícios/malefícios que esse parecer trouxe para o sistema educacional
O presente artigo vem analisar e discutir tais inquietações.

Portanto, trata-se de uma pesquisa básica, descritiva, qualitativa, que empregou como ferramenta de coleta de dados a entrevista e a
visita a arquivos e órgãos públicos responsáveis por gerir a educação escolar nos municípios de Aracaju e Maruim, como também o
método utilizou abordagem dedutiva na analise do material coletado.

CONCEPÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO

Visto que muitas vezes o progresso ou retenção dos educandos estão relacionados à avaliação, torna-se imprescindível a nossa reflexão
acerca das realidades educacionais nesse âmbito e conceituarmos esse termo. Podemos definir avaliação como “apreciação de
competência ou progresso de um aluno ou de um profissional.” (Infopédia, Dicionário, 2003-2017, grifo nosso). A avaliação é uma
ação característica do ser humano. Fazemos exame consciente ou inconsciente de pessoas, de lugares etc. por isso se diz que “a
avaliação é uma prática social. O ser humano avalia tudo a todo instante,” (Brasil, 2006, p 12, grifo nosso).

Na escola não acontece diferente, pois a avaliação está fortemente presente na vida dos estudantes. Esse ato é visto por Hoffman (2015)
como um conjunto de ações didáticas que se faz por um considerável tempo e em vários espaços da escola, de caráter processual,
focando melhores resultados dos alunos sempre. Nessa mesma corrente de pensamento, Luckesi (2011) define avaliação como
investigação da qualidade do seu objeto de estudo, tendo por base uma coleta de dados efetivada pelas ações pedagógicas com vista
para possível intervenção a fim de alcançar resultados positivos no processo de ensino.
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Apreciar desenvolvimento de aluno de forma constante e acompanhamento investigativo procurando sempre a busca de melhores
resultados é descrito em suma, acima, como o ato de avaliar. Ainda assim, essas concepções parecem, na prática, algo distante do que
vemos e sentimos na realidade escolar das crianças. A busca incansável do sucesso dos alunos utilizando como ferramenta a avaliação
precisa ser mais entendida e principalmente, praticada pelos pedagogos.

Mas o que determina a forma avaliativa de cada docente é o olhar para o aluno, o que buscamos e como buscamos com certeza fará toda
diferença. Segundo o livro Coleção Proinfantil:

Isso significa que
somente podemos
considerar que
estamos avaliando
nossas crianças
quando
selecionamos
criteriosamente os
aspectos a serem
avaliados,
verificando se as
estratégias que
escolhemos para
avaliá-las são as
mais adequadas
para obtermos
elementos que nos
possibilitem
comparar avanços,
analisar as
intervenções que
fizemos e definir o
que é necessário
para
impulsionarmos a
aprendizagem e o
desenvolvimento
das crianças.
(BRASIL, 2006, p
12)

Diante do que é apresentado na citação acima, observa-se que nas escolas é que, na maioria dos casos o educador utiliza-se de um
padrão para avaliar seus alunos, esperando que todos se encaixem nesse molde sem levar em conta as individualidades de cada um,
suas competências, saberes e cultura. Porém, avaliar e medir são propostas diferentes, pois “Medir é diferente de avaliar. A medida
descreve habilidades com dados quantitativos. A avaliação descreve fenômenos e interpreta-os, fazendo uso, também, de dados
qualitativos.” (BRASIL, 2006, p. 15, grifo nosso)

Se nós educadores não pensarmos nesse conceito, possivelmente utilizaremos no processo educativo instrumentos para medir e não a
busca de uma análise do processo de ensino-aprendizagem. Para Luckesi (2011), a aplicação correta do termo avaliação acontece
quando:

[...] Para um
verdadeiro processo
de avaliação, não
interessa a
aprovação ou
reprovação de um
educando, mas sim
sua aprendizagem
e,
consequentemente
seu crescimento;
daí ela ser
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diagnóstica,
permitindo a tomada
de decisões para
melhoria; e,
consequentemente,
ser inclusiva,
enquanto não
descarta, não exclui,
mas sim convida
para a melhoria.
(LUCKESI, 2011, p
4)

A aprovação ou reprovação não deveria ser o produto final do processo do ensino aprendizagem e sim apenas a consequência de um
bom trabalho, onde leva-se em conta atitudes e habilidades na construção do conhecimento adquirido pelos educandos dia a dia.

Observar,
compreender,
explicar uma
situação não é
avaliá-la, essas
ações são apenas
uma parte do
processo. Para além
da investigação e
da interpretação da
situação, a
avaliação envolve
necessariamente
uma ação que
promova a sua
melhoria.
(HOFFMANN, 2015
p.11)

Em seu livro avaliação e educação infantil, Jussara Hoffmann nos faz dois importantes alertas: primeiro que os instrumentos usados para
acompanhar os alunos, registros, anotações e etc., não devem ser denominados como “avaliação”, e segundo, sobre a interferência na
avaliação de nossos valores e visão de mundo, tendo em vista que a avaliação é muito subjetiva. (HOFFMANN, 2015 p.15 e 16)

A avaliação tem o caráter de provocar mudanças, fazer pensar nos métodos aplicados, nas propostas dos projetos políticos pedagógicos,
na postura dos docentes e nas respostas dos alunos durante todo processo. De acordo com essas análises, é feito um diagnóstico a fim
de que os educandos alcancem os melhores resultados de aprendizagem. Todavia, para que essa realidade mude, se fazem necessários
ajustes, não apenas na forma de avaliar, mas em todo contexto.

ASPECTOS DA AVALIAÇÃO TRADICIONAL NOS ANOS INICIAIS

A pedagogia tradicional se reflete em todo cotidiano escolar e não seria diferente no que diz respeito à avaliação. Apesar de todos os
esforços de estudiosos da educação em introduzir o construtivismo e outras tendências ou escolas, o modelo tradicional prevaleceu no
decorrer dos anos, onde o professor é o detentor do saber e o aluno o receptor passivo de conteúdos distantes de seu cotidiano e/ou
realidade. Até que ponto essa influência se faz presente no modelo atual de avaliação nas séries iniciais e demais séries, foi bem
comentado por Luckesi (2011):

Em nossa prática
escolar cotidiana, no
Brasil, temos sido
orientados, de forma
predominantemente,
consciente ou
inconscientemente,
pela chamada
pedagogia
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tradicional - isto é,
permanentemente
fiéis à crença de
que o ser humano
chega ao mundo
“pronto”. (LUCKESI,
2011 p. 63).

Ao se referir à crença, o autor supracitado, sinaliza que o indivíduo nasce pronto, entende-se que pela visão da pedagogia tradicional, a
análise, o questionamento, a investigação e a relevância do ensino aprendizagem, são fatidicamente desnecessárias durante sua vida
escolar, pois como diz o ditado popular “pau que nasce torto, morre torto”, ou seja, o indivíduo que tem capacidade será bem sucedido, se
não tem, será um fracasso e nada pode mudar isso. Então, se perpetuam os métodos tradicionais da exposição verbal, foco nos
exercícios, na repetição e na memorização. Na maioria das escolas, o predomínio da autoridade do professor, bem como a imposição do
silêncio é usado no seu dia a dia. A avaliação acontece por meio de tarefas para casa, exercícios e principalmente, pela prova escrita.

[...] com suas
características de
seletividade, os
exames, no seio da
pedagogia
tradicional,
respondem ao
modelo burguês de
sociedade, seletivo
e marginalizador, o
qual, por sua vez,
também se opõe à
avaliação- em si,
dinâmica e
inclusiva.
(LUCKESI, 2011 p.
68).

Neste contexto, um dos aspectos da avaliação tradicional nas séries iniciais e demais séries, é que se trata de exames, onde o fator
predominante é a quantidade de assuntos que o educando seria capaz de reproduzir pontualmente, no dia e hora marcados para a
realização de provas, levando muitas vezes a exclusão de muitos alunos por não atingir as metas esperadas pelo sistema, em
contrapartida a avaliação é diagnóstica se preocupando com o aprendizado que acontece no dia a dia do educando.

AS NOVAS ESTRUTURAS NORMATIVAS ACERCA DA AVALIAÇÃO NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL –
ABORDAGENS SOBRE A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A avaliação, enquanto instrumento de diagnóstico de aprendizagem, busca possibilidades de verificação de avanço ou retrocesso no
caminho dos saberes. E essa verificação só pode ser efetivada mediante a avaliação já caracterizada pela LDB, a qual dever ser contínua
e diagnóstica do desempenho dos alunos (Brasil, 1996, art. 24). Isso significa que a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), sempre se firmou no
avanço da qualidade do ensino. É lógico que essa regra vale também para os alunos também das séries iniciais do Ensino Fundamental.

É evidente que o Brasil está longe de ser considerado um país-modelo no que diz respeito em ser referência em alfabetizar. Pior ainda em
alfabetizar crianças na idade certa, pois a reprovação ou alfabetização funcional persistiu em permear os resultados nos primeiros anos do
ensino fundamental. É justamente nos concernes dessa natureza que se concentra a preocupação não só das escolas, mas também as
lideranças políticas da educação nacional.

O Brasil, dentre todos os países da América latina, possui o maior índice de repetência na educação básica: 18,7%. Esse dado foi
divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a qual aproveitou a ocasião e lançou
metas para diminuir as taxas de reprovação, especialmente na primeira fase do ensino fundamental. Além disso, cerca de 9% dos custos
com educação básica são destinados aos reprovados na escola. Portanto, tais informações sinalizam para os danos trazidos pela
repetência, sem contar com a desmotivação dos alunos que passam por essa experiência.

Esse problema precisava ser sanado urgentemente, porém o governo precisava primeiramente promover a verdadeira alfabetização e
letramento - competências caracterizadoras do período escolar em referência - e os índices vergonhosos de reprovação precisavam ser
banidos das séries iniciais. Então, qual a resolução tomada para resolver tal problema educacional
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O Ministério da Educação (MEC), com o apoio do Conselho nacional de Educação (CNE) e a Câmara de Educação Básica (CEB), criou a
Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, em que:

Art. 1º A presente
Resolução fixa as
Diretrizes
Curriculares
Nacionais para o
Ensino Fundamental
de 9 (nove) anos a
serem observadas
na organização
curricular dos
sistemas de ensino
e de suas unidades
escolares.

Art. 2º 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) e 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.
(BRASIL, 2010,
p.1).

A partir dessa Resolução, ficam estabelecidas as diretrizes para que as escolas possam se adequar ao novo funcionamento de ensino.
Porém, não está na orientação curricular, na nomenclatura de etapas ou no período do curso que se concentra a maior mudança no

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/implicacoes_acerca_da_naoretencao_nos_anos_iniciais_do_ensino_fun.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.7-13,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



sistema do ensino Fundamental, e sim no processo avaliativo, pois é aí onde o governo irá agir para mudar o cenário de reprovação nas
chamadas antes de séries iniciais, as quais passam a ser nomeadas anos iniciais em cumprimento da Lei 11.274/2006, determinou que o
ensino fundamental obrigatório passasse a ficar com duração de 9 (nove) anos.

É possível notar que a Resolução nº7/2010, apresenta ainda informações e orientações a respeito da nova prática avaliativa na fase
escolar desta pesquisa:

Art. 30 Os três anos iniciais
do Ensino Fundamental
devem assegurar:

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. (BRASIL, 2010,
p.8)

Em suma, o fragmento da Resolução acima registrado mostra garantias ao alunado dos dois primeiros anos de escolaridade no Ensino
Fundamental menor a alfabetização adequada e a progressão sem retenção. Ou seja, todas as escolas, a partir do ano letivo de 2011,
devem por em prática essa norma que foi divulgada em dezembro de 2010. Elas precisavam também estar organizadas para esse fim em
tempo recorde, com os seus professore devidamente capacitados para atender essa recente demanda governamental que visa acabar
com a repetência, a qual, segundo o texto, é a causadora de prejuízos ao ensino. (BRASIL, 2010, p 8)

É manifesto que a Resolução em questão, apagou do mapa da educação esse “prejuízo” dentro do Ensino Fundamental Menor. Em outras
palavras, o Brasil mediante as orientações supracitadas, conseguiu zerar os índices de reprovação nos dois primeiros anos iniciais do
ensino em referência, abolindo a retenção e saindo assim do ranking dos países que mais reprovam em período de alfabetização.

Contudo, desde que essa medida foi divulgada pelo MEC, intensas discussões e debates vem ganhando espaço, desde os pedagogos até
estudiosos da área educacional. O que mais é questionado é prática avaliativa desse ciclo de alfabetização e letramento. Sobre isso,
Correia afirma que:
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A atual prática da
avaliação escolar
estipulou como
função da avaliação
escolar, a
classificação e não
o diagnóstico, ou
seja, um julgamento
de valor com a
função de
impulsionar uma
nova tomada de
decisão. É notório
que a utilização, na
prática pedagógica,
de uma avaliação
classificatória
desconsidera o
educando como
sujeito, julgando-o e
classificando-o a
partir do que produz
apenas. (CORREIA,
2013, P.30)

Segundo a autora, os criadores da Resolução nº 7/2010, preocuparam-se com a progressão e não com o diagnóstico da aprendizagem
dos alunos. Para a estudiosa, esse tipo de avaliação não tem tanta validade para a aprendizagem, pois o aluno deixa de ser o sujeito de
sua trajetória de aprendizagem que ruma para a progressão sem possibilidade de interrupção. A classificação é certa, é fato. Ao adentrar
no ensino fundamental aos seis anos de idade, ele já é julgado como promovido para a etapa seguinte. E o mesmo ocorrerá no próximo
ano letivo: estará classificado para o terceiro ano possuidor ou não do saberes necessários para tanto.

Arcanjo (2013) em sua obra, explique que com essa posição quando diz que as mudanças no sistema de avaliação devem partir do
professor e precisa estar a serviço do aluno, não a serviço de interesses de órgãos governamentais. Hoje as escolas promovem ou
promovem os alunos. Mas elas não devem esquecer que são responsáveis em promover uma educação de qualidade e cidadã,
independente do que almejam organizações dentro ou fora do nosso país.

A polêmica sobre a
não-retenção dos alunos
nas séries iniciais é extensa.
Por exemplo, o professor
dessa área da Universidade
de Brasília (UnB) Remi
Castioni, diz que a
reprovação é extremamente
danosa no bloco inicial de
estudo. Outro especialista
revela que reprovar uma
criança não ajuda em nada
para melhorar sua
autoestima ou sua vontade
de estudar. Para Miguel
Gonzales Arroyo, a
reprovação é uma medida
antipedagógica e antiética.
(Redação Terra, 2013, p).

Em meio a essas discussões propostas pela pesquisa, como também polemizadas, onde teóricos não têm o mesmo olhar para as
implicações da não-retenção da Resolução vigente, resta-nos questionar aqueles que são os protagonizadores dessa norma: os
professores dessa fase de ensino.
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Ainda há aqueles que se identificam com a Resolução, mesmo antes de ela ter sido redigida e publicada, como é o caso de Menezes e
Santos (2001) quando na sua obra fala da avaliação caracterizada pela progressão continuada, Isto é, sem interrupção para outro nível de
ensino, defendendo que, dessa forma, as escolas aumentam a qualidade do ensino, elimina a distorção idade-série, combate a evasão
escolar e evita ainda a vexatória repetência.É justamente o que expressa o Relatório do Censo Escolar de 2012:

A educação básica que
vêm sendo observada
desde 2007, refletindo o
amadurecimento das
ações e políticas públicas
implementadas nos
últimos anos. Com mais
alunos sendo aprovados e
promovidos às séries
subsequentes, aumenta o
número de habilitados a
ingressar nas próximas
etapas de escolarização.
[...] Os especialistas
chamam esse movimento
de fluxo escolar.
Historicamente, o sistema
educacional brasileiro foi
pouco eficiente em sua
capacidade de produzir
aprovados e,
consequentemente,
concluintes na idade
correta. No entanto, a
tendência atual mostra
aumento no número de
alunos que conseguem
ultrapassar os anos
iniciais do ensino
fundamental. (BRASIL,
2012 p.12)

Assim sendo, fica explícito que, por intermédio da Resolução 7/2010 do CNE/CEB, o governo obteve bons resultados de aproveitamento
particularmente nas séries iniciais do ensino fundamental, ultrapassando as metas lançadas pela UNESCO. Vale ressaltar, que esse
mesmo relatório registra que o sistema educacional brasileiro era incapaz de produzir aprovados, levando-nos a concluir que a
preocupação central é atingir metas de aprovação, pouco ou nada existe em relação à efetivação de políticas públicas voltadas para a
qualidade de ensino.

ANÁLISE DA COLETA DE DADOS

A questão da não-retenção é variável nos municípios investigados. Segundo a legislação emitida pelo Conselho Municipal de Educação de
Aracaju/SE, com a Resolução que ampara a não-retenção, diz que “Em qualquer forma de organização adotada será garantida a
promoção automática no 1º ano em termos de aprendizagem.” (Resolução nº 06/2010, Art.2º, parágrafo 3º, grifo nosso). Já a
legislação de Maruim/SE, reza que “[...] no ciclo de alfabetização e letramento não haverá retenção no percurso do 1º para o 3º ano
do Ensino Fundamental.” (Portaria nº 02/2011, Art.3º, parágrafo 2º, grifo nosso).

Segundo entrevista realizada com docentes em loco do 3º ano do Ensino Fundamental numa escola de Maruim e outra em Aracaju, todas
declararam que a avaliação é importante no processo ensino-aprendizagem e que a mesma não deve assumir um conceito de promoção
apenas. Quando as mesmas foram questionadas sobre se a não retenção nas séries iniciais promove a verdadeira alfabetização e
letramento, metade delas respondeu que não e outra metade respondeu que mais ou menos.

Ao serem indagadas se as mudanças ocorridas nas práticas avaliativas nos anos iniciais são um desafio para elas que recebem alunos
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favorecidos pela não retenção, todas responderam que sim. Perguntamos ainda se a promoção automática nas séries iniciais pode
comprometer a vida escolar e/ou profissional dos educandos, metade respondeu que sim e a outra metade respondeu que não.

Portanto, com vistas a todo processo de pesquisa registrado neste trabalho, podemos concluir que a avaliação exerce um papel
fundamental no processo de ensino e aprendizagem por esta ser um instrumento norteador das ações pedagógicas que visam o melhor
aproveitamento intelectual do aluno e melhorias de intervenções sempre que necessário no âmbito escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora a resolução nº 7/2010 oriente que as escolas estaduais e municipais não retenham os alunos nos três primeiros anos iniciais,
conforme esta pesquisa em duas escolas de Aracaju/SE e Maruim/SE e De acordo com as respectivas legislações supracitadas,
percebemos que, das escolas analisadas por meio de documentos e pesquisas em loco, uma trabalha diferente das orientações do MEC,
pois, em Aracaju, a progressão automática se dá apenas no 1º ano do Ensino Fundamental; enquanto em Maruim, a progressão acontece
no 1º e 2º ano, a que aproxima mais da Resolução Federal nº 7/2010, haja vista que esta orientação expressa a progressão automática
nos três primeiros anos do Ensino Fundamental.

Este estudo permitiu observar que algumas escolas pesquisadas em Maruim/SE e Aracaju/SE que oferecem ensino fundamental menor
não estão preparadas ainda para efetivar as orientações da não retenção, posto que, conforme declarações nas entrevistas de
professoras regentes de 3º ano, as mesmas recebem alunos que perpassaram pelo ciclo da não retenção e não foram devidamente
alfabetizados, o que acarreta muitos transtornos nas suas práticas educativas cotidianas.

Com respeito às legislações federais, constatar que elas, em sua essência, são proveitosas, especialmente para os discentes, não só
porque promovem a promoção automática nos anos iniciais, mas também por se preocupar com a qualidade do ensino, objetivando a
verdadeira alfabetização e letramento.

Portanto, foi evidenciado que, para o ciclo da não retenção nos anos iniciais obtenha sucesso, é necessário haver mudanças significativas
nas práticas avaliativas. O professor como agente desse processo, deve repensar suas ações, entender o verdadeiro objetivo de avaliar e
como usar novas metodologias para alcançar esses objetivos diagnosticados pela avaliação. O poder público deve ter esse mesmo
entendimento, investindo tanto com recursos financeiros quanto na formação continuada dos professores para que os mesmos tenham
suporte cognitivo e material para concretizar a alfabetização/ letramento e a não-retenção sem prejuízos para classe discente e/ou
docente.

Os resultados desta pesquisa, ainda são passiveis de alterações na sua totalidade, já que a mesma encontra-se em andamento. Faz-se
necessário ressaltar que o presente artigo faz parte de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso em Licenciatura em pedagogia
pela instituição FERA, onde as graduandas pretendem defender ao final do curso.
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