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RESUMO 

A promulgação da Lei 11.274/06, que amplia a duração do ensino fundamental de oito para 

nove anos, passou a exigir que os sistemas de ensino público e privado, em todo o território 

nacional brasileiro, (re)organizassem os seus espaços e tempos para atenderem às diretrizes 

propostas para o ensino fundamental de nove anos. A competência para tal implantação ficou a 

cargo das Secretarias de Educação, Estadual e Municipal, através de discussões com os seus 

profissionais (técnicos, docentes, gestores, funcionários administrativos), em conjunto com a 

comunidade escolar. A proposta baseia-se, pois, na construção coletiva para atender a essa nova 

política educacional. É a partir desse cenário de implantação do ensino fundamental de nove 

anos que desenvolvemos a presente pesquisa. Para isso, realizamos um levantamento nos 

municípios localizados na Região Metropolitana do Recife, e elegemos o município de 

Camaragibe como espaço de estudo, na busca por compreender como sua Secretaria Municipal 

de Educação realizou a implantação do ensino fundamental de nove anos em sua Rede. Tivemos 

como sujeitos de investigação os técnicos da Secretaria Municipal de Educação e a entrevista 

como recurso metodológico para coleta de dados. Como perspectiva de análise, optamos pela 

Análise de Conteúdos de Bardim (2011). Nesta caminhada, buscamos aprofundar o 

conhecimento sobre essa transição do ensino fundamental de oito para nove anos e o seu 

contexto, princípios e orientações, e identificamos que essa política educacional resulta de 

acordos educacionais cuja finalidade é realizar a reforma do ensino como caminho para 

promover uma educação de qualidade, dentro do movimento de redemocratização vivido em 

nosso País, por meio da Constituição Federal de 1988. A partir da sua promulgação, pudemos 

identificar o desdobramento de políticas em diversas áreas, como na educação, para atender a 

um novo modelo de sociedade. Para desvelar essa nova realidade do sistema educacional, 

passamos a nos aproximar das teorias críticas do currículo, que reconhecem esse cenário de 

construção permeado de embates, conflitos, resistência, luta de poder entre os atores e as 

instituições, que se articularam com vistas à organização do currículo do ensino fundamental 

de nove anos, tais como Apple (2009), Freire (1987, 2011), Giroux e Simon (2009), Giroux 

(1997), Moreira (2004, 2009, 1990), Silva (2007, 2010). Os resultados obtidos no presente 

estudo apontam que o município de Camaragibe implantou o Ensino fundamental de nove anos 

através de uma política curricular que incentivou a formação continuada na rede, tendo sua 

proposta construída coletivamente. 

 

Palavras-chave: Ensino fundamental. Currículo. Formação docente. 
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ABSTRACT 

The promulgation of Law 11.274/06, which extends the duration of primary education from eight to 

nine years required public and private schools in Brazilian territory to (re)organize their spaces and 

times to meet the proposed guidelines for basic education of nine years. The municipal and states 

secretaries of education are responsible for this, through discussions with their professionals 

(technicians, teachers, managers, administrators), in conjunction with the school community. The 

proposal is based in the collective construction to meet this new educational policy. And from this 

scenario of starting the elementary school with nine-year old, we have developing this research. We 

conducted a survey in municipalities in the Metropolitan Region of Recife, and we chose the city of 

Camaragibe as our study space, in the search for understanding how its municipal education secretary 

conducted the implantation of basic education with nine years in its network. We used the technicians 

from municipal education secretary as the research subjects and we used the interview as a 

methodological resource for data collection. As analysis perspective, we opted for Content Analysis 

of Bardim (2011). We seek to deepen the knowledge of the transition from elementary education 

from eight to nine years, its context, principles and guidelines, and we identified that educational policy 

results of agreements that have their purpose to make an educational reform as a way to promote a 

quality education, within the movement of democratization lived in our country through the Federal 

Constitution of 1988. Since this, we identified the deployment of policies in many areas, such as 

education, to obtain a new model of society. To reveal this new reality of the educational system, we 

have approached to the critical theories of curriculum, which recognizes this construction scenario with 

clashes, conflicts, resistance and power struggle between actors and institutions who worked in the 

organization of curriculum of elementary education at nine years old, Apple (2009); Freire (1987, 

2011); Giroux and Simon (2009); Giroux (1997); Moreira (2004, 2009, 1990) e Silva (2007, 2010). 

The results obtained in this study indicated that the municipality of Camaragibe deployed nine-year 

basic education through a curriculum policy that encouraged the continued training, taking its proposal 

collectively built. 

 

Keywords: Nine-year Basic Education. Curriculum. Teacher training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ampliação do ensino fundamental deu-se a partir da Lei 11.274/06, que altera a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/06) em seu artigo 32, levando-o a ter a 

seguinte redação: “O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito 

na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica 

do cidadão […]” (BRASIL, 2009, p. 6), passando a realizar uma nova organização ao sistema 

de ensino. 

Com essa mudança, a educação brasileira passa a ampliar a duração do Ensino 

fundamental de oito para nove anos, oportunizando um maior tempo na aprendizagem das 

crianças e realizando um novo agrupamento na sua faixa etária, com crianças de seis a quatorze 

anos de idade. 

Assim, o ensino fundamental de nove anos possui duas intenções: “oferecer maiores 

oportunidades de aprendizagem no período da escolarização obrigatória e assegurar que, 

ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças prossigam nos estudos, alcançando 

maior nível de escolaridade”. (BRASIL, 2004, p.14). Nessa nova organização, realiza a 

antecipação e a ampliação na escolaridade do ensino fundamental. 

Para a implantação dessa mudança nas redes de ensino, fez-se necessário discutir a 

antecipação, que corresponde à nova faixa etária que passa a fazer parte do ensino de modo 

obrigatório no segmento do ensino fundamental, passando de sete para seis anos de idade.  A 

ampliação, por sua vez, tem como propósito organizar os nove anos de trabalho escolar, sendo 

a antecipação e a ampliação princípios norteadores para a (re)organização da sua nova proposta, 

que passa a atender às necessidades das crianças agrupadas nesse segmento, ou seja, crianças 

de seis a quatorze anos de idade. 

Podemos reconhecer ainda essa política como um processo de democratização do ensino 

e, e que a partir da universalização do ensino para as crianças de sete anos, passou a realizar a 

antecipação, permitindo às crianças de seis anos o direito a educação, passando a escrever a Lei 

11.274/06 como uma política afirmativa.   

Segundo documentos do MEC que orientam essa política educacional, uma proposta é 

apresentada para organizar esse agrupamento, atendendo a uma nomenclatura comum a 

diferentes possibilidades para essa nova organização, sendo distribuídas da seguinte forma: 

anos iniciais, que atuam com crianças de seis a dez anos de idade (1º ao 5º ano), e anos finais, 

para atuar com a faixa etária de onze a quatorze anos de idade (6º ao 9º ano). 
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Presente nessa política está à necessidade de uma proposta que atenda a uma nova 

proposta pedagógica, construída e pensada de forma contínua e sem fragmentação ao longo dos 

nove anos da escolaridade dessas crianças e jovens. Acrescida a isso, figura a importância da 

articulação entre esse segmento de ensino e a educação infantil, visto que compõem, junto com 

o ensino médio, a educação básica brasileira.  

Para essa nova construção, o Ministério da Educação elaborou diretrizes que orientam 

os sistemas educacionais na implementação dessa política educacional, na busca por 

“reorganizar a sua estrutura, as formas de gestão, os ambientes, os espaços, os tempos, os 

materiais, os conteúdos, as metodologias, os objetivos, o planejamento e a avaliação”. 

(BRASIL, 2004, p. 22). 

Essa reforma do ensino fundamental, diante da demanda de (re)organizar o seu 

segmento, como o da educação infantil, estabelece um território de disputa para a realização 

dessa nova proposta, na medida em que se propõe uma discussão para realizar esse novo arranjo 

educacional, de modo a contemplar a antecipação e a ampliação. 

Nesse processo, a seleção e a organização de novos conteúdos, as metodologias, a 

organização das disciplinas, a proposta avaliativa, os tempos, os espaços, entre outros elementos 

que fomentam a organização desse novo ensino fundamental, foram marcados por conflitos e 

disputas de poder entre as instituições e os atores que as constituem. 

Para essa (re)organização, os sistemas de ensino teriam um período de progressividade 

para a implantação, que teve início no ano de 2006, com a promulgação da Lei 11.274/06, e 

deveria estender-se até o ano de 2010, como prazo máximo para a sua efetivação nas redes de 

ensino. Porém, não podemos desconsiderar a influência que exerceu o Plano Nacional de 

Educação, ou seja, a Lei 10.172/2001, ao apresentar em sua meta 2 a ampliação do ensino 

fundamental de nove anos, oriunda de Acordos Internacionais estabelecidos na Conferência de 

Educação para Todos, levando alguns municípios a realizarem a antecipação em suas redes, ou 

até em virtude da Lei 11.114/05, que passou a permitir a matrícula de crianças de seis anos no 

ensino fundamental de oito anos.  

No caso do período de progressividade, reconhecido como transição do ensino 

fundamental de oito anos para o ensino fundamental de nove anos, o mesmo visa a atender a 

uma nova realidade de ensino, na qual todos os sistemas deveriam respeitar as exigências da 

Lei, através das diretrizes apresentadas pelo Ministério da Educação, bem como dos pareceres 

do Conselho Nacional de Educação – CNE, os quais, ao longo desse período, apresentaram 

contribuições para esse processo de implantação. 
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Nesse período de mudanças, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios e seus 

Conselhos de Educação precisaram elaborar seus planos para atender à reforma com base na 

Lei 11.274/06, a partir das diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação e do Conselho 

Nacional da Educação, responsáveis por traçar essa política educacional. 

No parecer nº 22/2009 do Conselho Nacional de Educação, é autorizado que cada 

município elabore o plano para implantar o ensino fundamental de nove anos em suas redes, a 

partir das diretrizes apresentadas para essa reforma da educação básica. No caso das redes 

municipais que estivessem vinculadas ao sistema estadual, estas deveriam apresentar a sua 

proposta ao Conselho Estadual de Educação, para análise e aprovação. 

No ano de 2009, é apresentado pelo Conselho Nacional de Educação o parecer de nº 

4/2008, que aponta a importância da construção de um novo ensino fundamental, sendo o ano 

de 2009 o prazo máximo para que as redes pudessem planejar e organizar o seu plano para 

implementação dessa política.  

Recomendou-se que as redes realizassem um debate profundo sobre a sua proposta 

pedagógica junto às escolas, com vistas a atender às necessidades da infância e à formação dos 

docentes para a realização dessa política. A transição do ensino fundamental de oito para nove 

anos envolve questões variadas, como aspectos físicos, normativos e estruturais, bem como a 

observância dos recursos didáticos que se faziam necessários para a implantação da ampliação 

nas escolas, entre outras medidas necessárias a sua efetivação. 

Dentre algumas recomendações para a construção dessa nova proposta, destacamos a 

importância da participação da comunidade escolar representada pelos técnicos de educação, 

docentes, alunos e pais, sendo uma construção coletiva, com princípios democráticos e 

articulações entre os governos Federal, Estaduais e Municipais, através do regime de 

colaboração entre essas esferas.  

Nesse contexto, torna-se importante conhecer o atual cenário educacional após a 

ampliação do ensino fundamental de nove anos, visto que as redes de ensino teriam até 2010 

para que todas as escolas se organizassem. Por isso, no presente estudo, buscamos compreender 

como se deu esse processo de implantação do ensino fundamental de nove anos. 

Esta busca resulta da inquietação que essa política causou para a sua implantação. Na 

prática, educadores que vivenciam essa transição depararam-se com dúvidas acerca dessa 

política, tais como: o corte etário; a estrutura necessária para atender a essa nova proposta; a 

série adequada à matrícula de crianças oriundas de escolas com durações distintas nesse nível 

educacional; o modo de acréscimo de um ano ao trabalho pedagógico nesse segmento; o uso de 
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novas nomenclaturas; o lugar da criança de seis anos; as questões normativas; a estruturação 

desse novo currículo; os conteúdos a serem ministrados, entre tantas outras questões, que 

resultaram em um território de conflitos, ideologias e resistências nesse processo de construção 

do novo ensino fundamental de nove anos. 

O movimento para essa construção deu-se através de disputas realizadas entre as 

instituições e os grupos para a definição dessa nova organização, e o ato de selecionar e 

privilegiar determinada concepção para construir uma nova proposta para o ensino fundamental 

resultou em um território de poder dos atores que os definiram. 

Diante desse cenário de lutas, conflitos e disputas de poder, indagamo-nos se houve uma 

discussão para implementar essa proposta nas redes municipais, ou se a mesma foi reduzida a 

simples trocas de nomenclatura, ou, ainda, se as mudanças ocorridas foram centralizadas na 

série inicial, que corresponde a crianças de seis anos, ou seja, o 1º ano das séries iniciais do 

novo ensino fundamental de nove anos. 

Conduzimos a pesquisa pelas seguintes inquietações: Como o município se organizou 

para implementar o ensino fundamental de nove anos em sua rede? Como essa proposta foi 

pensada e organizada? Que concepções conduziram esse processo? Houve a participação dos 

docentes nas discussões para essa construção? 

Este estudo busca responder à seguinte questão: Como a Secretaria de Educação do 

Município de Camaragibe implantou o ensino fundamental de nove anos em sua rede? 

A partir dessa questão, orientadora de nossa pesquisa, emergem outras que a 

complementam: Como a antecipação e a ampliação foram contempladas nessa nova proposta 

do ensino fundamental de nove anos na rede? Houve um diálogo entre a educação infantil e o 

ensino fundamental para a construção dessa proposta? Como a proposta foi pensada ao longo 

dos seus nove anos de escolaridade? Como as escolas e docentes participaram dessa nova 

organização? 

O objetivo geral é compreender como a Secretaria Municipal de Educação de 

Camaragibe se (re)organizou para implantar o ensino fundamental de nove anos em sua Rede. 

Como objetivos específicos, estabelecemos: a) analisar como a ampliação foi contemplada na 

(re)organização do currículo; b) analisar a (re)organização do trabalho pedagógico ao longo dos 

seus nove anos de duração e c) identificar como a ampliação e a antecipação contribuíram para 

a organização do ensino fundamental de nove anos. 

Para entendermos o cenário dessa política educacional, que deveria resultar numa 

reforma do ensino fundamental, realizamos um estudo da produção acadêmica vinculada à 
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Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED). Entre as pesquisas 

analisadas, verificamos que a ampliação vem sendo estudada numa perspectiva de direito à 

educação, em especial ao seu aparato legal, mas não se pode negar a desconfiança que envolve 

a sua implantação pelas redes de ensino, devido às dificuldades de estrutura e de 

(re)organização encontradas para a sua efetivação como direito assegurado a um ensino de 

qualidade às crianças de seis a quatorze anos. 

A pesquisa esta estruturada em quatro capítulos, antecedida pela introdução. No capítulo 

primeiro, abordamos os contextos, princípios e orientações que constituem o ensino 

fundamental de nove anos numa abordagem social, histórica e da política educacional nacional 

e internacional. No capítulo 2, buscamos situar o ensino fundamental na produção acadêmica a 

partir dos estudos divulgados através da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação – Anped, num período de 2007 a 2012. O terceiro, tratamos o percurso metodológico 

abordado em nossa pesquisa enquanto que no quarto apresentamos e analisamos os dados. Por 

fim, apresentamos as considerações finais, seguidas das referências apêndices e anexos.  
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2 ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS: CONTEXTO, PRINCÍPIOS E 

ORIENTAÇÕES 

 

 Neste capítulo, abordamos o contexto, os princípios e as orientações da ampliação do 

ensino fundamental de nove anos no Brasil, trilhando esse processo através do movimento de 

redemocratização no país e de acordos internacionais que objetivam a democratização e 

melhoria do ensino. 

No primeiro momento, abordaremos o contexto em que essa política foi sendo 

desenhada e constituída. Em seguida, detalhamos o cenário de transição para a realização da 

(re)organização do ensino fundamental de nove anos e seus entraves. 

 

2.1 Contexto da reforma da educação no Brasil 

 

Por compreendermos a ampliação como um movimento de democratização do ensino e 

um processo que envolve vários atores e instituições em sua construção, realizamos uma análise 

dos dispositivos legais, tendo como marco a Constituição Federal de 1988, que provocou em 

nosso País o desdobramento de várias políticas em suas áreas específicas. No caso da ampliação 

do ensino fundamental, buscamos compreender o cenário em que ela se constitui, analisando 

os entraves, avanços e desafios para a sua efetivação. 

Segundo Sponchiado (2012), há o risco de essa política gerar mais fracasso escolar, em 

decorrência da falta de condições para a inserção das crianças de seis anos, por aspectos 

cognitivos, afetivos, sociais e, por fim, aqueles relacionados à segurança dessas crianças de seis 

anos. 

A dificuldade para efetivação do ensino fundamental de nove anos nas escolas, devido 

à falta de discussão e construção coletiva dessa proposta, faz com que seja reconhecida por 

muitos educadores como uma política vertical, de origem externa ao ambiente escolar, 

desconsiderando as diversidades de cada região e todas as dificuldades inerentes a uma 

alteração dessa natureza. 

O processo de implementação do ensino fundamental de nove anos deveria ocorrer junto 

às esferas estadual e municipal, através de suas Secretarias de Educação, e das escolas, como 

rege a sua diretriz. Porém, verificamos em algumas realidades a dificuldade em sua 

implantação, como apresenta Sponchiado: 
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[...] as/os profissionais das escolas estão só nesse processo, sem condições 

adequadas de trabalho e para o funcionamento da instituição educativa, e 

obrigadas/os a assimilar mais essa mudança vinda ‘cima’ por razões 

contraditória nas quais sequer apontam. (2012, p. 246). 

 

Bertini et al (2008) corroboram essa perspectiva, ao analisarem que a política que amplia 

de oito para nove anos o ensino fundamental envolveu pouca discussão em seu período de 

implementação, inclusive reconhecem a falta de condições necessárias à reorganização. Assim, 

tal alteração corre o risco de não funcionar como possibilidade de aumento de oportunidades 

de aprendizagem para as crianças de seis anos, principais sujeitos dessa mudança, podendo 

resultar no risco de antecipar o fracasso escolar a partir dos seis anos às crianças das camadas 

populares. 

O que podemos perceber é que a preocupação sobre a antecipação do fracasso escolar 

ocorre pela falta de democratização para essa implantação, especialmente sobre a participação 

da sociedade, de entidades educacionais, educadores e técnicos da área, com maiores condições 

para discutir esse processo e contribuir na construção de uma proposta que reconheça a 

singularidade de cada região e comunidade escolar. Segundo Sponchiado (2012, p. 237), 

“inverteram o inestimável consenso que educadores brasileiros construíram, sobre pontos 

elementares da educação no país, durante a luta por sua democratização realizada nos anos, 70 

e 80 do século XX”. E no momento em que deveriam atuar para participar da construção da 

proposta do ensino fundamental de nove anos, não encontram condições para contribuir com o 

debate.  

Nesse cenário, verificamos os entraves, distorções e disputa de interesse oriundos da 

implantação da política de ampliação, que passa a atender a uma nova lógica de funcionamento, 

nas áreas administrativa e pedagógica. 

Como já verificamos, ela passou a representar desconfiança devido aos critérios 

adotados, tais como a antecipação realizada no ensino fundamental e não na educação infantil, 

como também o que está nas entrelinhas desses acordos internacionais e suas propostas a serem 

implementadas, numa tendência ao segmento do ensino fundamental, e não na educação básica 

por inteiro. 

Outro ponto a ser considerado é o novo modelo de gestão que o Estado passa a assumir, 

especialmente no período de 1990, que resultou em inúmeras possibilidades políticas para 

promover a descentralização dos serviços oferecidos pelo Estado. No caso da educação, 

verificamos a transferência do ensino fundamental da esfera do estado para os municípios. 

Decorrente disse, Azevedo (2002) ressalta que: 
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[...] no âmbito das políticas educativas implementadas em meados dos anos 

90, observamos o estabelecimento de arranjos nos papéis das esferas 

administrativas em relação às suas responsabilidades com os distintos níveis 

e as modalidades de ensino”. (2002, p. 51). 

  

Assim, a autora reconhece o processo de municipalização do ensino fundamental, a 

partir do aumento das matrículas por essa rede de ensino nesse segmento, sendo esse 

deslocamento das matrículas no ensino fundamental para a rede municipal o resultado da 

democratização do ensino em nosso país, que promoveu a descentralização do ensino público 

e gratuito, ampliando o número de vagas através das redes municipais.  

O processo de democratização da educação no Brasil é assegurado na Constituição 

Federal em seu Artigo 205, que define a Educação como “direito de todos e dever do Estado e 

da família”. A nova Constituição fomenta a discussão e a elaboração em vários campos da 

sociedade, promovendo mudanças nas leis do País. 

O processo de redemocratização provocou a necessidade de discussão de uma nova 

proposta educacional para atender a uma sociedade de princípios democráticos, iniciando, 

assim, um movimento de defesa da democratização e do direito à educação no Brasil.  

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB-9394/96), em 1996, conduzida pela 

fomentação da Constituição Federal de 1988, buscou atender a um novo cenário educacional, 

visando sujeitos que se encontram à margem do processo de ensino, ou seja, excluídos do direito 

à educação na idade certa da escolaridade. 

A LDB “determina nos artigos 9º e 87º, respectivamente, que cabe à União a elaboração 

do plano em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e institui a Década 

da Educação” (BRASIL, 2001, p.25), passando a ocorrer vários movimentos da sociedade civil, 

almejando a educação como um direito.  

Um desdobramento importante que contribuiu para o processo de democratização da 

educação foi à aprovação, em 2001, da Lei 10.172/01, que trata do Plano Nacional de Educação 

(PNE). O Plano estabelece metas para corrigir problemas no sistema educacional, através de 

Acordos Internacionais, devendo ser renovado a cada dez anos para garantir o alcance dos 

objetivos estabelecidos, articulados a políticas educacionais de caráter internacional. O Brasil 

vem realizando acordos para corrigir e melhorar a qualidade da educação. 

Para Santiago (2001, p. 35), “[...] A Lei 10.172/2010 se constitui em um marco legal 

para a ampliação do Ensino Fundamental de Nove anos, ao tratar o Ensino fundamental na meta 

2”, ou seja, “ampliar para nove anos a duração do ensino fundamental obrigatório com início 
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aos seis anos de idade, à medida que for sendo universalizado o atendimento na faixa de 7 a 14 

anos”. (BRASIL, 2001, p. 59). 

Desse modo, o Plano Nacional de Educação - PNE passa a anunciar a inserção da criança 

de seis anos na medida em que alcança a universalização da escolaridade das crianças de sete a 

quatorze anos, que correspondiam ao agrupamento do Ensino fundamental de oito anos, como 

aponta Santiago (2012).  

Segundo o plano, nos primeiros dez anos, deve-se atingir: 

 

A elevação global do nível de escolaridade da população; a melhoria da 

qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e 

regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação 

pública; democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos 

oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e participação das 

comunidades em conselhos escolares ou equivalentes, com base no projeto de 

qualidade da educação no País. (BRASIL, 2001, p. 26 ). 

 

Assim, o PNE representa mais um desdobramento da Constituição Federal de 1988, 

propondo a “implantação progressiva do ensino fundamental de nove anos, pela inclusão da 

criança de seis anos” (BRASIL, 2004, p.14), realizando uma nova proposta para organizar o 

ensino, sendo essa tendência de ampliação do ensino fundamental uma prática desses acordos 

internacionais.  

O Plano tem como objetivo, através da ampliação do ensino fundamental para nove 

anos, “oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no período de escolarização 

obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo, as crianças prossigam nos estudos, 

alcançando maior nível de escolaridade” (BRASIL, 2004, p.14), sendo necessário discutir esses 

princípios norteadores para esse novo arranjo educacional.   

Desse modo, esse desdobramento da Constituição Federal de 1988 dá início a uma nova 

organização do Estado, através do regime democrático, emergindo desse cenário a ampliação 

do ensino fundamental para nove anos, sendo promulgada através da Lei nº 11.274/06, para 

proporcionar às crianças em idade escolar uma maior possibilidade de aprendizado. Esse 

movimento de ampliação ocorreu em vários países, com a compreensão de que um maior tempo 

de convívio escolar pode favorecer uma oportunidade melhor de conhecimento às crianças 

matriculadas nesse segmento de ensino, e corrigir problemas como repetência, evasão, fluxo 

escolar, crianças fora de faixa e exclusão. (BRASIL, 2004). Não se trata apenas de aumentar a 
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sua duração e inserir a criança de seis anos nesse segmento, mas de realizar uma discussão para 

(re)organizar o espaço escolar para atender a exigência da Lei. 

Podemos observar a força que essa tendência passa a ocupar, após a Constituição 

Federal de 1988, especificamente sobre a antecipação da escolaridade. 

Fernandes também analisa essa tendência: 

[...] a ampliação do ensino fundamental já fora sinalizada pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/1996, de 20 de dezembro 

de 1996, pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que institui o Plano 

Nacional de Educação (PNE), dentre outros documentos legais. A ampliação 

do ensino fundamental para nove anos constitui a meta número 02 do PNE. 

Segundo esse documento, à medida que o ensino fundamental de oito anos se 

universalizasse para a população de 7 a 14 anos, o período de escolarização 

obrigatória deveria ser ampliado, por meio da incorporação da criança de seis 

anos de idade ao ensino fundamental. (2012, p.2). 

Assim, a Lei 11.274/06 altera os artigos 29º, 30º, 32º e 87º da LDB 9394/06, 

promovendo duas grandes mudanças no sistema de ensino, ampliando para nove anos a duração 

do ensino fundamental e passando a inserir a matrícula obrigatória das crianças a partir de seis 

anos de idade no ensino fundamental, através da antecipação do ensino obrigatório. Para 

Machado: 

[...] ao que parece, com a nova Lei, a política educacional volta-se para a 

construção de uma escola mais inclusiva, comprometida com a prática 

educativa mais solidária, no sentido de diminuir as desigualdades, e oferecer 

maiores oportunidades educacionais àqueles segmentos socialmente 

desfavorecidos. (2010, p.2). 

 

A ampliação do ensino fundamental é reconhecida como “política afirmativa que 

pretendeu qualificar a educação, especialmente, para as populações de maior vulnerabilidade 

social e escolar” (NOGUEIRA; PERES, 2011, p. 4), como podemos verificar em nossa 

realidade, pois o acesso de crianças de classes mais privilegiadas economicamente já se faz 

presente através das redes privadas de ensino, possibilitando a elas uma maior escolaridade.   

Vale considerar, ainda, que, no ano de 2005 foi promulgada a Lei 11.114/05, que, 

segundo Amaral (2009, p.2), “alterou o artigo 6º da LDB, tornando obrigatório a matricula da 

criança de seis anos de idade no ensino fundamental. Esta lei modificou a idade de ingresso no 

ensino fundamental, mas não ampliou sua duração para nove anos”. Assim, foi-se desenhando 

uma tendência em nosso sistema de educação, tanto de ampliar a duração do ensino, como 

também de antecipar a escolaridade das crianças de baixa renda, por meio de uma educação 
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gratuita, sendo um movimento de direito à educação, algo já conquistado pelas crianças com 

maior poder aquisitivo, que se encontram inseridas ao sistema educacional nas redes privadas. 

Nesse movimento de democratização do ensino público, o Ministério da Educação 

apresenta uma universalização do ensino fundamental que atingiu a marca de 97%1 das crianças 

com idade escolar, quando ainda era no formato de oito anos. O próximo desafio repousa na 

universalização da oferta de ensino para as crianças com seis anos de idade, o que, segundo o 

órgão, será possível com a obrigatoriedade da ampliação. 

Em resumo, a ampliação decorre, também, a partir de um movimento internacional de 

democratização da educação. O Brasil vem realizando Acordos Internacionais, que visam 

implementar políticas educacionais em países em desenvolvimento, promovendo ações para a 

universalização do ensino, além de oferecer uma educação de melhor qualidade. 

 

2.2 Políticas de reforma para ampliação do Ensino fundamental de Nove Anos no 

Brasil 

 

Relacionada a acordos planetários, essa política de ampliação envolveu outros espaços 

e outros sujeitos que orientam políticas educacionais a serem implementadas no âmbito local. 

Para tal análise, aproximamo-nos dos estudos de Shiroma, Moraes e Evangelista (2011), no 

intuito de compreender as articulações e influências das políticas educacionais de instâncias 

mundiais, realizadas em acordos internacionais e políticas articuladas por agências 

multilaterais, como UNESCO, Banco Internacional de Desenvolvimento - BID, Banco Mundial 

e Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – CEPAL. 

Esses organismos internacionais apresentam propostas a serem implementadas e 

pretendem buscar a melhoria da qualidade do ensino dos países que apresentam baixos 

resultados em seu sistema de ensino, através de reformas. 

Para Moreira e Macedo (2000, p. 106), “[...] é necessário registrar a presença do Banco 

Mundial na definição das políticas educativas[...]”, por se compreender que nesse organismo 

prevalece uma “lógica financeira” no lugar de uma “lógica social”, referindo-se a tendência 

desses acordos voltados ao interesse do mercado. 

Assim, buscamos percorrer a “lógica” que conduz essa política, identificando as 

questões políticas e ideológicas oriundas desses acordos educacionais estabelecidos na nova 

reorganização para o ensino fundamental de nove anos. 

                                                           
1 MEC – Ampliação do Ensino Fundamental de Nove anos: Relatório do Programa. 
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Nos estudos de Azevedo, Cury e Pinto (2002) é apresentado um cenário de tensão 

produzido pelas políticas educacionais e seus desdobramentos nas décadas de 1980 a 1990, 

reconhecendo o palco das grandes reformas que representaram o ano de 1990 para a educação 

básica no Brasil. 

Desse novo cenário, resulta uma nova tendência de gerir a educação, com a 

descentralização dos serviços do Estado, num modelo de cooperação entre as suas demais 

esferas. Nesse novo modelo de gestão, o Estado proporciona maior poder local aos municípios, 

como apresenta Andrade (2012). 

Com a crise do capitalismo, a América Latina passou a receber um grande investimento 

financeiro das agências multilaterais de desenvolvimento, já anteriormente mencionadas, para 

atenderem a uma nova lógica de funcionamento do mercado sobre as questões econômicas e 

sociais. (CANDAU 2008; LUZ, 2009; SPONCHIADO, 2012). 

Segundo Luz (2009, p.94), “a partir de diagnósticos sobre a crise, recomendavam como 

solução para a sua superação a diminuição do papel do Estado na regulação da economia e dos 

recursos na área social [...]”, sendo orientados por essas agências por meio de propostas a serem 

implantadas pelos governos, através de política de reforma do Estado, colocando o país em uma 

nova lógica de funcionamento. 

Esse novo modelo de gestão passa a ser adotado no Brasil a partir dos anos de 1990 e 

com mais veemência no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso – FHC 

(SHIROMA; MORAES; EVANGILISTA, 2011), que adotou uma tendência ao neoliberalismo 

e o Brasil passou a realizar reformas em sua estrutura de gestão estabelecendo um novo modelo 

de gerenciar o País, centrado na economia. 

Para Azevedo, essa tendência 

 

[...] colocou como medida imprescindível à necessidade de reformar o Estado, 

por entender que o modelo de administração burocrática dos serviços 

públicos, cuja afirmação retomava aos anos 30 do século XX, era um dos 

fortes empecilhos para assegurar a superação da crise fiscal e econômica e, 

portanto, para ajustar o país aos requerimentos da nova ordem mundial. (2002, 

p. 56). 

 

Nessa nova lógica, o sistema de ensino passa a receber as influências dessa tendência, 

sendo governado sobre novos princípios, que advêm de acordos com organismos internacionais 

e com parcerias com instituições privadas, ONGs e da participação da sociedade civil, dando 

andamento, assim, à descentralização da educação, sobre a influência de um governo neoliberal, 
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mas também sobre a tendência de um processo de redemocratização do Estado, que tem como 

marco a Constituição Federal de 1988. 

Nesse novo cenário, estabelecido nas décadas de 1980 e 1990, há uma nova dinâmica 

social, que possibilita a atuação de novos atores em seu ambiente, promovendo um novo projeto 

educacional, visando à universalização e à democratização do ensino.  Para Luz (2012, p. 91), 

“as mudanças nos processos de regulação social têm estabelecido novas formas de participação 

do Estado e dos setores privados nas políticas educacionais”, configurando uma nova 

organização no funcionamento do Estado e das demais esferas que a compõem, como os estados 

e os municípios articulados com políticas elaboradas por agências multilaterais. 

Essas políticas podem ter a educação como a mola propulsora para atender a uma nova 

ordem mundial, através de reformas do ensino que os países periféricos necessitam investir para 

estabelecer as transformações sociais e econômicas. Para Shiroma, Moraes e Evangilista 

(2011), a educação passar a ser reconhecida como um caminho para contribuir para uma nova 

ordem econômica, voltada ao interesse do mercado, e nessa perspectiva a educação passa a ser 

reconhecida como um lugar para formar mão-de-obra, atendendo aos interesses do mercado e 

das classes dominantes, portanto, a serviço do capitalismo, distanciando-se de uma educação 

com fins para a transformação social e autonomia dos sujeitos. 

Para esse fim, consolidam-se parcerias na área educacional com empresas privadas, 

ONGs e sociedade civil, além de se adotarem propostas elaboradas pelo Banco Mundial, que, 

segundo compreensão de Candau (2008, p. 35), “[…] não apresenta ideias avulsas, mas, sim 

fortemente articuladas. Oferece uma proposta orgânica, uma ideologia e estratégias para 

melhorar a educação dos sistemas educativos, que vão do nível macro às escolas e salas de 

aulas”, reconhecendo uma proposta educacional para ser implementada sem atender aos 

interesses locais. 

Destaca, ainda, a autora que o Banco Mundial vem, nos últimos anos, realizando 

mudanças em sua atuação, priorizando a educação básica, tendo como eixo central para a 

realização dessas reformas a qualidade da educação, num modelo de governo descentralizado, 

reduzindo o poder do Estado, através de políticas que promovam maior autonomia às escolas e 

à participação da família e da comunidade nos processos educativos. (CANDAU, 2008). 

Essas características nos permitem analisar algumas aproximações com documentos que 

norteiam a ampliação do ensino fundamental, elaborados pelo Ministério da Educação – MEC. 

Neles, identificamos uma política de reforma do ensino fundamental em que são propostas a 

antecipação e a ampliação, visando melhorar a qualidade da educação nesse segmento.  
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Essa tendência também é identificada nos países da América Latina. Assim, podemos 

observar a articulação desses organismos multilaterais na realização dessa reforma e nas 

diretrizes que a conduzem. 

Para Santiago:  

 

[...] essa tendência crescente para a ampliação faz parte do cenário da 

escolarização mundial e acompanha o movimento político do conjunto de 

sociedade brasileira, na direção da educação como direito subjetivo, presente 

na Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional, promulgada em 1996. 

(2012, p.35). 

 

   Assim, podemos identificar a gênese dessa política sob duas vertentes. A primeira, 

numa perspectiva mais ampla de escolarização mundial através das políticas oriundas dos 

organismos multilaterais e do processo de reorganização do Estado sob influência de princípios 

neoliberais da década de 1990. A segunda, como processo de redemocratização iniciado na 

década de 1980 no país. 

 Esse novo cenário de democratização e valorização da educação entendida como um 

direito coloca o Brasil diante da necessidade de ajustar o seu sistema de ensino à nova tendência. 

Segundo argumento do Ministério da Educação – MEC, “[...] são vários os países que o adotam, 

fato que chega até a colocar jovens brasileiros em uma situação delicada, uma vez que, para 

continuar seus estudos nesses países, é colocada a eles a contingência de compensar a 

defasagem constatada”. (BRASIL, 2004, p. 14). 

Desse modo, emerge a ideia de melhoria da educação pela antecipação e pela ampliação 

do ensino fundamental como possibilidade de oferecer maior oportunidade de aprendizagem às 

crianças que compõem o novo agrupamento do ensino fundamental de nove anos, ou seja, as 

crianças de seis a quatorze anos de idade. 

Andrade corrobora a discussão ao afirmar que as “profundas desigualdades 

socioeconômicas do Brasil impõem fortes limitações quanto à equalização do atendimento 

educacional em toda a sua extensão territorial e populacional”. (2012, p. 201). O autor refere-

se aos problemas das desigualdades sociais que se manifestam de formas diferenciadas em cada 

região brasileira, dificultando, segundo o autor, a organização da educação, para garantir a 

cobertura desse direito a toda população em idade escolar pelo poder público. 

Ressaltamos, assim, com base nos estudos de Andrade (2012) e Santiago (2012), que 

esse quadro de desigualdade se mostra mais perverso nas regiões Norte e Nordeste, sendo 
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necessária a realização de políticas para reverter a realidade de exclusão de direito ao acesso à 

educação de qualidade das crianças das camadas populares. 

 

2.3 A Conferência Mundial de Educação para Todos e os organismos multilaterais e    suas 

políticas para a educação 

 

Entre os movimentos que influenciaram a ampliação referente à escolarização mundial, 

podemos reconhecer a importância da Conferência Mundial de Educação para todos, em que se 

possibilitou a articulação de várias instituições e atores para pensar a educação como um direito, 

contribuindo através de acordos internacionais e metas para possibilitar o acesso e permanência 

das crianças e jovens à educação entre vários países. 

No caso do Brasil, emerge desse encontro a aprovação do Plano Nacional de Educação 

– PNE, através da Lei 10.172/2001, a qual consiste em um plano do Estado, que deve ser 

desdobrado em todo o território nacional, a partir da continuidade de suas ações através dos 

Estados e municípios, com vistas à melhoria da qualidade do ensino. 

A conferência mundial ocorreu em março de 1999, em Jomtien, na Tailândia. Esse 

evento “contou com a participação de 155 governos, agências internacionais, organismos 

internacionais, associações profissionais e personalidade do âmbito educacional do mundo 

todo”. (SPONCHIADO, 2012, p. 237). 

Segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2011, p.48), esses países, através de seus 

governos, “subscreveram a declaração ali aprovada comprometeram-se a assegurar uma 

educação básica de qualidade a crianças, jovens e adultos”. As autoras ainda reconhecem o 

marco desse encontro, ao registrarem a participação para a elaboração de ações por países que 

apresentavam os maiores índices de analfabetismo, conhecidos como o E9: Bangladesh, Brasil, 

China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão. 

Para Pinto “essa conferência, que teve como co-patrocinador, além da UNESCO e do 

UNICEF, o Banco Mundial, vai inaugurar a política, patrocinada por esse banco, de priorização 

sistemática do ensino fundamental, em detrimento dos demais níveis de ensino [...]”. (2002, 

p.111). Nesse evento, o Brasil assinou o acordo de Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos. Para Pinto (2002), não podemos deixar de olhar com desconfiança a ênfase de políticas 

educacionais do Banco Mundial ao segmento do ensino fundamental. 

Esse fato remete-nos a analisar a centralidade nas políticas no ensino fundamental, 

especificamente na década de 1990, período de maiores reformas do Estado e de reestruturação 

de uma nova lógica mundial voltada à economia. 
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Essa focalização no ensino fundamental pode ter contribuído para a antecipação da 

escolaridade aos seis anos nesse segmento, diante das dificuldades econômicas dos municípios 

em assumirem de modo obrigatório o nível da educação infantil, o qual, até então, não era 

obrigatório no País. 

O que se pode concluir das políticas ocorridas na década de 1990 é uma concentração 

de reforma no ensino fundamental. Segundo Cury, essa centralidade do ensino fundamental 

corresponde à focalização do ensino, sendo “um modo de priorizar uma etapa do ensino cujo 

foco pode significar o recuo ou o amortecimento ou o retardamento quanto à universalização 

de outras etapas da educação básica e a sua sustentação por meio de recursos suficientes”. 

(2002, p. 176). 

O autor chama atenção para os investimentos realizados nesse segmento provenientes 

do FUNDEF. Cury (2002) não questiona a sua importância, ao contrário, reconhece-a como 

uma política de avanço para a educação, uma vez que o Estado não conseguia atender à 

demanda decorrente da faixa etária do ensino fundamental, o município não tinha condições 

para assumir esse segmento, e, após a sua implantação, o Brasil conseguiu ampliar a 

universalização do ensino obrigatório. 

Desse modo, há a possibilidade de essa centralidade provocar impactos nos demais 

segmentos, representando inclusive fragilidades ao sistema para melhoria da qualidade da 

educação básica, pela falta de continuidade de investimentos, tanto de recursos, como de 

políticas, ao longo da escolaridade básica gratuita a crianças e jovens. 

Para Cury (2002, p. 170), a questão da educação básica apresenta “[...]um novo conceito, 

avançando, pelo qual o olhar sobre a educação ganha nova configuração”, ao verificar que passa 

a ser reconhecida pela educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio, porém só 

reconhecida como obrigatória a partir do ensino fundamental. Assim, o autor corrobora esse 

pensamento ao considerar que a centralidade dos recursos em um único segmento, ou seja, no 

ensino fundamental, pode gerar impactos nos demais, representando, inclusive, fragilidades ao 

sistema de ensino básico para uma melhoria da qualidade da educação básica.  

Outro impacto que podemos observar nessa centralidade dos investimentos no ensino 

fundamental diz respeito à política de ampliação. Ela propõe um diálogo entre a educação 

infantil e o ensino fundamental para a efetivação da nova organização e estruturação desses 

dois segmentos, mas, na prática, identifica-se a centralidade de políticas e investimentos no 

ensino fundamental, como já destacamos na Lei 11.114/05, que oportuniza a matrícula da 

criança de seis anos, além dos investimentos do FUNDEF e da própria Lei 11.274/06. Dessa 
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forma, há centralidade de políticas no ensino fundamental, sem que haja uma organização na 

educação básica brasileira, ou seja, na educação infantil, ensino fundamental e Ensino Médio. 

Concordamos com Santiago ao afirmar que, na política de ampliação do ensino 

fundamental, há uma intenção em realizar uma reforma no segmento do ensino fundamental, 

articulada ao da educação infantil. Segundo a autora, “na verdade, a implantação do ensino 

fundamental de Nove Anos solicita tratar a educação infantil e o ensino fundamental como um 

continuum que estrutura a educação básica, com finalidades específicas e não preparatórias”. 

(2012, p. 41). Na prática, pouco podemos observar, nos sistemas de ensino, realidades 

educacionais que fomentaram essas discussões para organizar esses dois segmentos. 

     

2.4 A municipalização do Ensino fundamental e ampliação do Ensino fundamental para 

nove anos 

 

Nos anos de 1990, o Brasil foi cenário de muitas reformas políticas, entre as quais 

destacamos o processo de descentralização do ensino público, por meio do qual os municípios 

passam a assumir, dentro de um regime de cooperação com o Governo Federal e estadual, a 

responsabilidade pela implantação do ensino fundamental em sua rede. 

Segundo Azevedo: 

 

[…] esses reordenamentos implicaram novas formas de definição e de 

articulação entre os espaços local, nacional e global, com profundas 

repercussões para os padrões societas, para as políticas sociais e, portanto, 

para a educação que vem se reformando em escala planetária. (2012, p. 55). 

 

 Nessa nova reorganização do Estado, que envolve a esfera global até as regiões locais, 

verifica-se um “fortalecimento do âmbito local como espaço legítimo de poder no sistema 

político que rege o Estado nacional [...]”. (ANDRADE, 2012, p. 155). É através de políticas 

locais que o Estado promove a participação da população local, na perspectiva de uma gestão 

democrática, entre as instituições e atores sociais, permitindo maior autonomia nas ações devido 

esse modelo de gestão. Para isso, reestrutura-se na busca por contemplar a participação de novos 

atores, visando a oferta de serviços que atendam às características e necessidades locais. 

Assim, podemos entender a descentralização como uma reivindicação da sociedade 

civil, pela falta de serviços públicos de qualidade junto às comunidades, que resultou na falta 

de credibilidade dos serviços proporcionados pelo Estado à sociedade. Assim, a 
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descentralização ocorre como um desdobramento de uma nova gestão com princípios 

democráticos, mas também como uma tendência mundial de democratização dos novos 

modelos de gestão do Estado, em âmbito global. 

Andrade reflete que essa temática “vem sendo referida como princípio da democracia 

na prestação de serviços públicos pelo Estado, em contrapondo às formas centralizadas de 

gestão estatal, que tem sido associada ao autoritarismo e as ineficácias desses serviços”. (2012, 

p. 161). No caso da educação, a descentralização do Estado resultou em mudança do ensino 

fundamental como sendo de responsabilidade dos municípios em sistema de cooperação. 

Passando os municípios brasileiros a ofertar matrículas no ensino fundamental, que representou 

avanços significativos para a ampliação das vagas, contribuindo, assim, para a universalização 

do ensino. Segundo Azevedo (2002, p. 51), “as municipalidades brasileiras vêm sendo as 

responsáveis pelo aumento das matrículas na educação infantil e na educação de jovens e 

adultos, além de, progressivamente, estarem assumindo a oferta da educação fundamental [...].” 

Ao se (re)organizarem os serviços oferecidos pelo Estado – através dos seus 

representantes legais, nesse caso, os municípios –, houve a necessidade de investimentos 

financeiros para suprir essa nova demanda do ensino fundamental através das redes dos 

municípios em todo o Brasil. Para Pinto: 

 

[...] o mecanismo de vincular o repasse de uma parcela da receita de impostos 

ao número de alunos matriculados no ensino fundamental regular 

desencadeou um processo, em ritmo raramente visto, de municipalização 

desse nível de ensino, em especial nas regiões mais pobres do país. (2002, p. 

116). 

 

Desse modo, apesar de reconhecermos o aumento crescente das vagas na rede 

municipal, como também corrobora Azevedo, “as políticas de reformas educativas 

empreendidas no país nas últimas décadas levaram a um aumento significativo das matrículas 

no ensino fundamental, nível constitucionalmente obrigatório e gratuito”. (2002, p. 50). 

Assim, a descentralização do ensino fundamental permitiu uma maior oferta pelas redes 

municipais, contribuiu para a universalização do ensino público obrigatório e assegurou o 

acesso ao ensino gratuito à população. Para Cury (2002), não se pode negar a centralidade dada 

ao ensino fundamental, que deixou, segundo o autor, “as pontas” da educação básica de fora 

dessa reforma do ensino, ou seja, a educação infantil e o Ensino Médio, referindo-se às políticas 

realizadas nos anos de 1990 no nível Fundamental. Porém, no caso da política de ampliação do 
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ensino fundamental, podemos reconhecer a preocupação em realizar uma reforma no ensino 

fundamental, articulando, também, para a (re)organização da educação infantil. 

Reconhecemos nos estudos de Pinto (2002, p. 110) que a década de 1990 é marcada por 

“aprovações de vários instrumentos legais que regem hoje a estrutura e a organização do sistema 

educacional”. Assim, essa década foi marcada por conflitos e disputa de poder para realizar 

reformas em seu sistema, com vistas ao atendimento a uma nova proposta de sociedade 

democrática. 

No caso da política de ampliação do Ensino fundamental de nove anos, podemos 

reconhecê-la como uma política afirmativa (NOGUEIRA e PERES, 2011) e também como 

resultado do processo de democratização do ensino brasileiro, sendo legitimado esse processo 

com o marco da Constituição Federal de 1988. (SANTIAGO, 2012). Resulta, ainda, de um 

movimento ocorrido na América Latina para realizar reformas no ensino básico com o intuito 

de assegurar à população uma educação de melhor qualidade, principalmente na educação 

básica. Essa tendência origina-se da influência de órgãos internacionais, com forte interferência 

do Banco Mundial, que, segundo Candau (2008, p.35), é responsável pela “definição das 

políticas educacionais do continente e em nível mundial”. 

Para essa autora, o Banco Mundial atua numa perspectiva de realizar reformas no 

sistema de ensino para promover uma educação de qualidade, atendendo aos interesses 

econômicos do mercado. Como podemos analisar, essa compreensão nos permite uma 

aproximação entre as influências desse órgão internacional sobre a ampliação do ensino 

fundamental no Brasil. 

Essa política educacional de ampliação do Ensino fundamental orienta-se a partir de 

documentos produzidos pelo Ministério de Educação. Há forte ênfase em promover uma 

educação de qualidade social, reconhecendo que, para alcançar a melhoria da educação, há 

necessidade de promover uma reforma no sistema de ensino no nível Fundamental. 

Para Leite: 

 

[...] as políticas educacionais são declarações das intenções do governo, com 

propósitos dirigidos a um problema, necessidade ou aspiração, apontando 

princípios e ações projetadas para cumprir metas desejadas. Alinhado com a 

nova ordem econômica, política e social do neoliberalismo, o cenário das 

reformas da educação foi disposto e desenhado por organizações 

internacionais, reafirmados em documentos, como o Plano Nacional de 

Educação 2001-2010 e o atual PNE 2011-2020, apontando as metas e as 

estratégias a serem atingidas, de modo a implantar esse pensamento 

homogeneizado e globalizado na educação brasileira. (2012, p.7).  

 



33 

 

Assim, a reforma do ensino passa a ser um eixo central para a ampliação do ensino 

fundamental como possibilidade de melhoria da educação, e como resultado dos acordos 

internacionais estabelecidos pelo governo brasileiro. A reforma passa a ser considerada um 

caminho para o alcance de uma educação de qualidade, pois a acepção do termo, na perspectiva 

do senso comum, remete ao sentido de mudança, de transformação e progresso. 

Para Leite (2012, p. 2), “é necessário questionar e (re)significar tal percepção, uma vez 

que a(s) reforma(s) representam, antes de tudo, um processo de regulação e controle social”. 

Tal ação é vista pelo autor como um mecanismo de controle social, em que os sujeitos acreditam 

que a mudança irá promover contribuições em suas vidas. 

Para Popkewitz (1997, p. 12), a reforma “não possui um significado ou definição 

essencial. Nem tampouco significa progresso, em qualquer sentido absoluto, mas implica, sim, 

em uma consideração das relações sociais e de poder”. Desse modo, podemos reconhecer a 

reforma numa perspectiva de ressignificação do espaço social com permanências e mudanças 

num território de luta e poder entre as relações, em especial na descentralização do ensino, que 

permitiu uma maior participação do poder local, ou seja, de suas instituições e atores na 

articulação e nas decisões para uma nova proposta educacional, adequada às necessidades de 

cada instituição e de seus sujeitos, para transformar e (re)significar os seus espaços. 

No caso da reforma do ensino fundamental, a antecipação e a ampliação desse segmento 

são elementos centrais para a organização do espaço escolar e ocupam um território de disputa, 

devido ao debate que esses elementos organizadores geram frente a essa nova organização do 

Ensino fundamental de nove anos. 

Para Arroyo (2011, p.185), “o interessante desses debates é que repõem o sistema de 

educação como o território de disputa da infância”, visto que a antecipação da escolaridade aos 

seis anos, para muitos educadores, provocou o risco de perda da infância dessa criança, em 

virtude de ocupar outro lugar no sistema educacional. O autor destaca, ainda, que “o ideal será 

aproveitar sua inclusão para trazer a questões mais profundas sobre o direito à especificidade 

de seu tempo humano, mental, cultural, de aprendizagem” (2011, p. 185). Dessa forma, a 

discussão se estende para a faixa etária das demais crianças que já agrupavam o ensino 

fundamental, ou seja, as de sete, oito, nove e dez anos. 

Nesse sentido, podemos compreender que não apenas a infância passa a ser um território 

de disputa, mas também a questão da ampliação e todos os seus significados, uma vez que esses 

elementos passam a ser ressignificados para a organização do espaço escolar, podendo 

apresentar novos sentidos diante das propostas e discussões. 



34 

 

Para Leite (2012, p. 3), “a reforma educacional não transforma as práticas escolares ou 

a formação docente na mesma velocidade com que são planejadas e na mesma quantidade dos 

textos produzidos pelos reformadores”. Essa análise nos permite compreender que há um 

distanciamento entre a proposta e a sua materialização, bem como a dicotomia existente entre 

a proposta prescrita e a vivenciada, além da importância de formulação de políticas voltadas 

para a formação dos docentes, no intuito de contribuir com a discussão e a implementação dessa 

política de ampliação. 

 

2.5  A antecipação e a ampliação dos princípios norteadores para a (re)organização do 

Ensino Fundamental de nove anos 

 

Dentre os documentos do MEC que orientam o ensino fundamental de nove anos, é 

reconhecido que “[...] o Brasil avançou em direção à democratização do acesso e da 

permanência dos alunos no Ensino Fundamental, pois, hoje, 97% das crianças estão na escola”. 

(BRASIL, 2004, p. 9). O desafio, agora, passa a ser uma educação pública de melhor qualidade, 

e é preciso realizar a reforma no ensino fundamental para alcançar esse objetivo, através da Lei 

11.274/06. 

Para a efetivação dessa política, a antecipação e ampliação são fios condutores do debate 

para promover a (re)organização do novo ensino fundamental, logo uma nova (re)organização 

escolar. Segundo Santiago (2012), “o tempo como organização curricular, por sua vez, refere-

se à organização do ensino que se realiza nesse tempo-duração em diferentes espaços de 

aprendizagem”. 

Assim, a autora corrobora essa ideia e reforça a importância de se buscar compreender 

como a ampliação foi contemplada nessa nova (re)organização do ensino fundamental de nove 

anos para organizar o seu espaço escolar. 

Objetivando a implantação do ensino fundamental de nove anos, faz-se necessária a 

articulação entre o Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, Conselhos 

Estaduais e Municipais de Educação, Secretarias Estaduais e Municipais, bem como das 

Escolas e de toda a comunidade escolar, para o desenho e a estruturação coletiva de uma nova 

proposta. 

Segundo diretrizes do MEC, essa construção: 

  

[...] implica a necessidade imprescindível de um debate aprofundado sobre 

essa proposta, sobre a formação de professores, sobre as condições de 

infraestrutura e sobre os recursos didático-pedagógicos apropriados ao 
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atendimento e o essencial: a organização dos tempos e espaços escolares e 

tratamento, como prioridade, o sucesso escolar. (BRASIL, 2009, p. 11). 

 

A intenção é fomentar o debate para que cada instituição de ensino passe a elaborar a 

sua proposta pedagógica como é apresentado no parecer do Conselho Nacional de Educação 

(CNE/CEB nº 4/2008), no qual “o Ensino Fundamental ampliado para nove anos de duração é 

um novo ensino fundamental, que exige um projeto político-pedagógico próprio para ser 

desenvolvido em cada escola” (2008, p. 2) 

Esse processo de (re)organização requer uma discussão coletiva para a sua efetivação 

nas redes de ensino, através da formação continuada desses profissionais de educação, para 

tratar esse processo em sua totalidade, de forma a que não venha a ser reduzido a um 

“acréscimo, um apêndice, ‘um ano a mais’ no ensino fundamental, definição que supere as 

fragmentações entre etapas e fases do ensino fundamental, entre ciclos, entre ensino e 

aprendizagem”. (SANTIAGO, 2012, p. 41). 

A falta da discussão e do envolvimento das escolas nesse processo de elaboração junto 

aos órgãos competentes, no caso, as secretarias de educação dos municípios, dificulta a 

compreensão dessa nova organização por parte dos profissionais que atuam nas escolas, em 

especial no tocante à organização dessa nova proposta para o ensino fundamental de nove anos. 

Esse hiato contribui para reduzir a política de ampliação a uma mera troca de nomenclaturas 

das séries nas escolas, ou centralizar toda a discussão no 1º ano, que corresponde à nova série 

(recebendo crianças de seis anos). 

 As diretrizes estabelecem a necessidade de fomentar uma discussão para que seja 

gestada uma proposta rica e fecunda, com vistas à organização o novo ensino fundamental, 

atendendo às necessidades relacionadas à antecipação, como também à ampliação, para 

possibilitar uma melhor aprendizagem, conforme suas intenções. 

A ampliação do ensino fundamental para nove anos não trata de acrescentar um ano a 

mais em seu segmento. A medida propõe um novo arranjo educacional, como um caminho de 

muitas possibilidades para organizar os seus nove anos de duração. Para isso, reconhecemos a 

importância dos professores nessa construção, visto que, segundo Santiago (1990, p. 47), a 

escola é um “local privilegiado para o conhecimento e reflexão das práticas pedagógicas, o 

trabalho se faz na observação direta da sua organização e do seu funcionamento”. 

Daí a importância de trazer os professores para repensarem e (re)significarem esse novo 

espaço do ensino fundamental de nove anos, reconhecendo a singularidade de cada realidade 

educacional e suas diversidades. Santiago (1990) ratifica essa ideia, ao identificar os docentes 

como agentes que organizam e realizam práticas curriculares no cotidiano das escolas. Assim, 
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podemos reconhecê-los como sujeitos conhecedores do cotidiano escolar, tendo em suas 

vivências elementos contributivos relevantes para a construção desse novo arranjo do ensino 

fundamental de nove anos.  

Sobre a antecipação, é travada uma disputa entre os especialistas da educação infantil 

acerca do lugar que essa criança de seis anos ocupava e passou a ocupar após a promulgação 

da Lei 11.274/06. A criança de seis anos ganhou destaque na discussão, diante da necessidade 

de se compreenderem suas características peculiares. 

Essa política despertou uma atenção especial nos pesquisadores da educação infantil, 

devido à preocupação em assegurar o direito à educação às crianças de seis anos. Para eles, a 

passagem para um novo segmento, que não corresponde a suas características e necessidades, 

resulta em perdas de direitos já assegurados na educação infantil, em razão da antecipação do 

ensino. (CORREA, 2007). 

Segundo Mota (2012, p. 1), “a implantação dessa política poderia mudar as relações 

entre a criança e a escola”, devido aos objetivos e organização apresentados por esses dois 

segmentos, que têm formas distintas em seu trabalho escolar. 

Porém, no estudo de Correa e Bucci (2012), as práticas vivenciadas na educação infantil 

com as crianças de cinco anos correspondem a uma rotina com regras rígidas e uma 

metodologia tradicional de modo mecânico. 

Assim, passamos a considerar um ponto relevante dessa política, que passa a reconhecer 

a antecipação não voltada para a criança de seis anos, mas como uma ampla discussão sobre a 

infância e seus desdobramentos, articulada entre os segmentos do ensino fundamental e da 

educação infantil. 

 Dessa forma, essa política passa a reconhecer que: 

 

O ser humano constitui um tempo de vida que se encontra em permanente 

construção social. Assim, também, e mais ainda a criança. Ao longo dos 

tempos e em cada momento histórico, as concepções sobre a infância vêm se 

modificando. Além disso, a diversidade e a pluralidade cultural presentes nas 

regiões brasileiras determinadas pelas diferentes etnias, raças, crenças e 

classes sociais, bem como as lutas sociais pelas conquistas dos direitos, 

também contribuem para a transformação dessa concepção. (BRASIL, 2004, 

p. 19). 

 

A proposta do ensino fundamental de nove anos passa a tratar não só a criança de seis 

anos numa nova concepção, mas as de sete, oito, nove e dez, que se encontram nas séries iniciais 

desse segmento. Logo, coloca no debate novas possibilidades para o desenvolvimento desses 
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sujeitos, sem desconsiderar a importância, para a sua formação, de questões relacionadas às 

suas características etárias, sociais e psicológicas. 

Na prática, essa transição da criança de seis anos para o ensino fundamental pode ter 

provocado no espaço escolar uma centralidade nas discussões voltadas à criança de seis anos, 

reduzindo o debate apenas para a organização do 1º ano do ensino fundamental, que passou a 

recebê-la. Dessa forma, haveria uma proposta reducionista e fragmentada, sem atender às 

diretrizes dessa política, que objetivava uma construção contínua ao longo dos nove anos de 

escolaridade das crianças de seis a quatorze anos e articulada com a educação infantil. 

Para Amaral: 

 

[...] pensar a transição da educação infantil para o ensino fundamental requer 

planejamento por parte dos responsáveis pela organização do trabalho 

pedagógico, tanto que este item integra a proposta pedagógica das instituições 

e, em muitos casos, constitui-se num aspecto complexo de ser abordado, 

devido à dificuldade de articular essas duas etapas da educação básica. (2009, 

p.8). 

 

Moro (2009) argumenta que essa reforma do ensino em âmbito nacional, aparentemente, 

apresentava-se como algo simples, mas, na prática, representa uma mudança complexa e difícil. 

E conclui: 

 

Um dos aspectos responsáveis por isso, talvez o mais relevante, seja 

justamente o fato dessa mudança imiscuir-se na articulação entre duas etapas 

educativas com tradições culturais bastantes distintas e até mesmo opostas 

entre si: a Educação infantil e o Ensino Fundamental”. (MORO, 2009, p.17). 

  

A respeito dessa questão, Silva (2010, p. 7) ressalta veementemente que “o foco das 

propostas pedagógicas e curriculares da maioria das redes tem sido a classe de seis anos, e não 

o ensino fundamental na sua totalidade”. Esse processo de antecipação, ou seja, a inserção da 

criança de seis anos no agrupamento do Ensino fundamental de nove anos, gerou grandes 

impactos no ensino fundamental e na Educação infantil. (AMARAL, 2009; CORREA 2007; 

SILVA, 2010). 

Para Correa (2009, p. 13), a ampliação está relacionada à importância da formação dos 

docentes, e justifica: “além dos aspectos relativos à organização e ao funcionamento da escola 

do EF e de seu projeto pedagógico, há questão específica relacionada à formação docente que 

precisam ser dimensionadas ao nos debruçarmos sobre os novos desafios do EF”. Para a autora, 

essa “nova organização do EF com duração de nove anos absorverá as crianças com seis anos 
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de idade, as quais estavam, até o momento, inseridas na ‘lógica’ de funcionamento da EI, com 

suas normatizações e orientações pedagógicas”. (CORREA, 2007, p. 1). 

Esse debate para a inserção dessa criança gerou disputa no espaço escolar para realizar 

a organização de modo a atender às especificidades da criança de seis anos, evitando que ela 

corra o risco de perder a infância. Podemos reconhecer que a criança de seis anos passa a 

provocar o reconhecimento da infância no segmento do ensino fundamental nas crianças de 

sete, oito, nove e dez anos, que agrupam as séries iniciais do ensino fundamental de nove anos, 

permitindo uma nova organização para a aprendizagem, visto que nas diretrizes dessa política 

o desenvolvimento na aprendizagem da infância passa a ser o organizador dessa nova proposta, 

sendo a escolaridade defendida como um processo amplo e contínuo.   

Assim, na medida em que vamos tecendo as discussões, é reforçada a importância de 

entendermos a ampliação através de uma integração desses segmentos de ensino, estabelecendo 

um diálogo entre eles, permitindo a essas crianças uma passagem para o ensino fundamental 

que priorize o seu aprendizado e bem estar, respeitando as suas necessidades específicas, como 

também das crianças das séries iniciais. 

   Nessa direção, vamos ao encontro de Mota (2012), Correa (2007), Amaral (2009) e 

Silva (2010), que defenderam a ampliação nessa perspectiva, buscando compreendê-la a partir 

de um diálogo mútuo entre a educação infantil  e o ensino fundamental. 

Para Mota “ao pensarmos no currículo e nas propostas pedagógicas da educação infantil, 

podemos afirmar que esta etapa educacional está mais vinculada às práticas que envolvem 

cuidado/educar, às diversas formas de linguagem, à socialização, às brincadeiras, à fantasia, ao 

imaginário”. (2012, p. 8). A autora busca compreender os impactos do lugar que a criança de 

seis anos passa a ocupar no ensino fundamental de nove anos, inclusive o que acontece com a 

infância devido à política de ampliação em nosso sistema educacional. Para ela, esse 

movimento de integração da educação infantil com o ensino fundamental, devido à ampliação 

do ensino fundamental, é o resultado do esmaecimento de fronteiras. 

Correa (2009) reflete que a falta de organização para esse novo ensino fundamental vem 

levando os pesquisadores e docentes que atuam na área da educação infantil   a defenderem que 

é na educação infantil   o seu lugar, por já terem sido assegurados alguns direitos, destacando 

as práticas docentes que estão voltadas às atividades lúdicas para o aprendizado dessas crianças. 

Porém, podemos observar, em um estudo mais recente de Correa e Bucci (2012), que 

há uma aproximação entre o ensino fundamental e os anos finais da educação infantil, numa 

proposta de trabalho divergente do que se espera para essas faixas etárias, representadas por 
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rotinas rígidas, falta de brincadeiras no cotidiano escolar, realização de castigos, atividades 

mecânicas nas áreas de português e matemática, sem que haja a contemplação de outras áreas 

do conhecimento. 

Esse cenário denuncia a distância entre o que recomenda a proposta da educação infantil 

e o que vem sendo realizado no cotidiano escolar. Assim, a realização de pesquisas na área da 

ampliação do ensino fundamental pode proporcionar um novo olhar, tanto para a educação 

infantil, como para o ensino fundamental, podendo suscitar ações de políticas públicas para 

corrigir as dificuldades e possibilitar às crianças em idade escolar um ensino de melhor 

qualidade. 

Outro ponto observado como tensão é a falta de atividades lúdicas no ensino 

fundamental, sendo uma ação pedagógica que contribuiu com a formação das crianças de seis 

anos, considerando se tratar de algo inerente a essa faixa etária para o seu desenvolvimento, e 

já garantida na educação infantil. Segundo Correa (2010, p. 10), “o brincar também não ocupou 

lugar de destaque, senão como uma atividade insistentemente praticada pelas crianças e motivo 

de tensão entre as professoras”. Há a identificação, para o autor, do ato de brincar no ensino 

fundamental como um momento de tensão, em que os professores necessitam usar de autoridade 

para evitar as brincadeiras. 

Desse modo, uma forma de evitar essa tensão acerca do brincar no ensino fundamental 

poderia ser corrigida através da formação dos docentes, em que passariam a compreender essa 

característica da infância tal como é defendida nas diretrizes dessa política de ampliação.  

Assim, a ampliação do ensino fundamental permite-nos novas formas de organizar o 

espaço escolar e possibilita novos caminhos para contribuir com o desenvolvimento das 

crianças das séries iniciais. Dessa forma, passamos a lhes assegurar novas práticas no ensino 

fundamental, tendo no lúdico um caminho para a sua formação.  

Segundo orientações dessa política, é entendido que: 

 

[...] estaremos convencidos de que este é o momento de recolocarmos no 

currículo dessa etapa da educação básica O brincar como um modo de ser e 

estar no mundo; o brincar como uma das prioridades de estudo nos espaços de 

debates pedagógicos, nos programas de formação continuada, nos tempos de 

planejamento; o brincar como uma expressão legítima e única da infância; o 

lúdico como um dos princípios para a prática pedagógica; a brincadeira nos 

tempos e espaços da escola e das salas de aula; a brincadeira como 

possibilidade para conhecer mais as crianças e as infâncias que constituem os 

anos/séries iniciais do ensino fundamental de nove anos. (BRASIL, 2006, p. 

10). 

 



40 

 

Assim, na discussão da organização da nova proposta do ensino fundamental, as 

atividades lúdicas passam a ser uma possibilidade para organizar as ações pedagógicas para o 

desenvolvimento das crianças das séries iniciais, incluindo novas práticas a esse segmento e 

uma (re)significação da infância. 

Na prática do ensino fundamental, podemos observar, conforme Martinati, Rocha e 

Santos (2012, p. 5), que há “uma escassez de atividades lúdicas no espaço escolar”. Na pesquisa 

bibliográfica realizadas pelos autores, foi identificado que 80% dos estudos apresentam 

ausência de brincadeiras na rotina escolar do ensino fundamental. Os pesquisadores 

reconhecem a importância dessa prática para essa faixa etária, sendo necessária a sua inserção 

no seu cotidiano.  

 Outra discussão importante para a organização do ensino fundamental de nove anos 

refere-se ao processo de alfabetização nas séries iniciais, como sendo de “[...] extrema relevância 

nesse processo de ampliação da duração do ensino obrigatório é a questão da alfabetização nos 

anos/séries iniciais, por isso procuramos incentivar um debate sobre Letramento e alfabetização: 

pensando a prática pedagógica”. (BRASIL, 2006, p. 10). 

O que se propõe é uma prática que permita contribuir com a formação de leitores e que 

essa construção supere a visão mecânica da leitura, uma forma de interpretar o mundo através 

dos seus símbolos e significados.  Os documentos que orientam essa política reconhecem como 

um dos seus objetivos para organizar o trabalho pedagógico a alfabetização e o letramento, 

como podemos observar: “A organização do trabalho pedagógico: alfabetização e letramento 

como eixos orientadores um assunto relevante na reestruturação do ensino fundamental” 

(BRASIL, 206, p. 11), enfatizando, ainda, que esse processo se dá dentro de trabalhos coletivos 

entre os profissionais de educação. 

Para essa construção, que pressupõe a superação de uma educação tradicional, 

fragmentada da realidade das crianças e jovens, a nova organização para o ensino fundamental 

de nove anos requer uma discussão, aprofundando o debate sobre a infância e todo o seu 

desdobramento ao longo dos nove anos de duração da escolaridade dessas crianças, solicitando 

a urgência de compreender como ela foi implantada. 

Para Moro (2009), um ponto dificultoso dessa política é a falta de formação dos docentes 

frente às informações necessárias à implementação dessa política educacional. Essa realidade é 

também encontrada no trabalho de Machado (2010), que identificou que as escolas que 

investiram, em seu interior, nas discussões e na formação dos docentes obtiveram melhor êxito 

em sua implementação. 
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Esse cenário reflete a falta de discussão que ocorreu nos espaços escolares, pela ausência 

de formação dos docentes acerca da ampliação do ensino fundamental de nove anos, reduzindo 

essa política, em muitos municípios, a mais um ano no ensino fundamental, sem ter havido a 

reorganização sugerida para o alcance de seus objetivos, como: 

 

[...] 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.5). 

 

 Podemos concluir que, entre outros fatores, a falta de discussão e da formação 

continuada dos docentes compromete a construção dessa nova proposta para organizar o ensino 

fundamental de nove anos, atendendo ao que foi solicitado para essa reforma. 

 Segundo Santiago (2012, p. 41), para a efetivação dessa política educacional, é 

necessário colocar “como centro da discussão a infância, o desenvolvimento, as interações 

sociais e a escolarização”, para, com isso, otimizar a ampliação com base nessa discussão. 

Nessa direção, a pesquisadora aproxima essa implementação do trabalho docente, visto que, 

para ela, a ampliação também “constitui-se numa prática pedagógica que dá sustentação às 

iniciativas políticas educacionais, pedagógicas, escolares e de ensino”. (SANTIAGO, 2012, p. 

35). 

Na pesquisa bibliográfica realizada por Martini, Rocha e Santos (2012), é reconhecida 

a realização de pesquisas voltadas ao primeiro ano, sem que haja uma visão mais ampla do 

ensino fundamental ao longo dos seus nove anos de escolaridade.  

 Para Santiago (2012, p. 41), “tempo, espaços e duração são noções que estão presentes 

na organização do ensino. A noção de tempo-duração corresponde à abrangência do ensino 

fundamental e diz respeito à obrigatoriedade de nove anos de duração”. Entendemos, portanto, 

a ampliação dentro de um contexto do repensar o trabalho pedagógico, em detrimento de uma 

nova proposta de trabalho pedagógico, sendo na atuação da Secretaria de Educação dos 

Municípios a gênese para a construção dessa proposta, atrelada à participação dos docentes, 

diretores, técnicos de educação e de toda a comunidade escolar, para que essa política alcance 

a sua materialização frente à proposta prescrita, através de uma construção coletiva que 

envolva, de forma colaborativa, as instituições e os atores que sentirão seus impactos. 

Para Rodrigues (2009, p. 27), “as pessoas estruturam o tempo tendo como referência 

uma rotina diária de trabalho. A partir dessa ideia, precisamos compreender o movimento e a 
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realização do trabalho, para entender o modo de fazer o trabalho”. A autora busca analisar a 

relação entre o trabalho docente e a organização do tempo pedagógico e defende que nem 

sempre o que é prescrito como proposta ocorre na prática. Ela justifica a sua ideia a partir do 

filósofo Schwartz, que defende: 

 

[...] que o trabalhador não se reduz a mero repetidor e executor de 

determinadas prescrições para realizar suas tarefas na empresa, independente 

da natureza da tarefa. Ele não acredita que o trabalho executado seja a 

reprodução precisa do que foi planejado e que o trabalhador seja massa de 

moldar, um mero executante. Na realidade, o trabalho nunca é só uma 

execução ou mera prescrição. (SCHWARTZ apud RODRIGUES, p. 41). 

 

Corroborando esse entendimento de que esse tempo está imbricado no trabalho docente, 

Santiago (1990) destaca que a prática do docente não acontece no vazio. Ela se dá dentro de um 

contexto de proposta, que conduz o seu trabalho diário. Ela chama a atenção para o tempo 

curricular, “visto que é com ele e nele que a escola funciona”. (SANTIAGO, 1990, p. 49). 

Arroyo (2011, p. 190) alega que não temos como fugir da questão do tempo nas escolas, 

salientando que “realmente não há como ignorar a centralidade do tempo no cotidiano escolar”. 

Para o autor, o tempo está centrado no cotidiano escolar e no trabalho docente, sendo necessária 

a sua discussão em grupo, que pode orientar o trabalho coletivo nas escolas. 

Essa proposta de trabalho coletivo contribui para a (re)organização do trabalho 

pedagógico, pensando o tempo escolar e suas possibilidades, e permitindo uma nova proposta 

da atuação docente no espaço escolar, admitindo ao professor o acesso e a condição de 

participar do debate acerca da antecipação. 

Trilhamos estudos visando analisar os seus impactos, avanços, permanências, 

obstáculos e desafios, bem como tendências das pesquisas como um caminho de possibilidades 

que direcione as nossas reflexões acerca dessa política educacional, numa perspectiva do direito 

ao acesso e à permanência, logo, à superação do fracasso escolar. 

 

2.6 Currículo e a sua (re)organização 

 

A discussão sobre o currículo, cada vez mais, vem despertando o interesse dos 

pesquisadores e educadores, os quais buscam entender as suas intenções. Sendo assim, não 

poderíamos deixar de destacar a importância das pós-graduações nesse processo. 
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Segundo Macedo (2006, p. 99), “desde os anos de 1980, a produção teórica em torno da 

temática do currículo ampliou-se consideravelmente no Brasil”, reconhecendo a grande 

contribuição que essas instituições vêm representando para o campo do currículo, 

possibilitando uma melhor compreensão das intenções que envolvem o currículo escolar, 

através do debate que passou a ser fomentando em nosso contexto. 

A autora ainda apresenta a informação de que “dados sobre os grupos de pesquisa em 

andamento no CNPq revelam que há hoje no país, somente na área de educação, 147 equipes 

dedicadas ao estudo do currículo”. (MACEDO, 2006, p. 99). 

Esse fato, segundo Macedo (2006), permitiu uma maior autonomia acerca do assunto e, 

pode-se dizer, uma produção mais voltada a compreendermos a nossa realidade, visto que a 

literatura referente ao currículo, até então, era oriunda em sua maioria dos Estados Unidos e 

Inglaterra, dos quais éramos meramente receptores de tendências de uma teoria tradicional do 

currículo, voltada a atender aos interesses do mercado e à manutenção do status quo. 

O processo de implantação do ensino fundamental de nove anos na Rede Municipal de 

Camaragibe aproxima-se dessa tendência apontada por Macedo (2006). Nesse processo de 

implantação, observamos a participação de docentes das Universidades Federal e Rural de 

Pernambuco, assessorando a Rede, no sentido de fomentar e contribuir com as discussões junto 

aos técnicos da Secretaria Municipal de Educação, docentes e profissionais da área, para que, 

juntos, (re)organizassem os seus espaços e tempos do ensino fundamental, de forma dialogada 

com a educação infantil. 

Também podemos observar a participação de outras universidades públicas brasileiras, 

através de seus docentes, e de especialistas na área educacional, na produção de artigos e 

cadernos que fazem parte das diretrizes dessa política educacional, contribuindo para a 

implantação do ensino fundamental de nove anos, como o documento do Ministério da 

Educação, Ensino Fundamental de nove anos - orientações para a inclusão da criança de seis 

anos de idade, publicado em 2006. (BRASIL, 2006). 

Nesse documento são abordados temas como: A infância e suas singularidades; A 

Infância na escola e na vida: uma relação fundamental; O brincar como um modo de ser e estar 

no mundo; As diversidades de expressões e o desenvolvimento da criança na escola; As crianças 

de seis anos e as áreas do conhecimento; Letramento e a alfabetização no ensino fundamental: 

pensando a prática pedagógica; A organização do trabalho pedagógico: alfabetização e 

letramento como eixo; Avaliação e aprendizagem na escola: a prática pedagógica como eixo da 

reflexão; e Modalidades organizativas do trabalho pedagógico: uma possibilidade. Os 
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documentos trazem reflexões que poderiam contribuir com o debate para organizar o espaço 

escolar, a partir de uma nova concepção pedagógica e, por conseguinte, uma nova proposta 

curricular.   

Essa realidade reforça a ideia de Macedo (2006), por meio da qual podemos identificar 

um maior envolvimento de instituições e atores brasileiros na discussão e na produção acerca 

do currículo, como também na proposta de implantação do ensino fundamental de nove anos, 

como um projeto coletivo. 

 Segundo dados do Ministério da Educação, “no ano de 2007, as escolas públicas brasileiras 

e as secretarias de educação estaduais, municipais e do Distrito Federal que, no Censo Escolar 2006 

declararam ter ampliado o ensino fundamental para nove anos de duração receberam a publicação [...]”. 

(BRASIL, 2009, p. 14). 

O documento em questão trata das orientações para a inclusão da criança de seis anos 

de idade no segmento do ensino fundamental. Dentre as diretrizes para implantação do ensino 

Fundamental de nove anos, identificamos, no ano de 2009, a publicação de cinco cadernos 

denominados Indagações sobre Currículo, que abordam questões como: Currículo e 

Desenvolvimento Humano; Educandos e Educadores: seus direitos e o currículo; Currículo, 

Conhecimento e Cultura; Diversidade e Currículo e Currículo e Avaliação. 

O que podemos observar é o atraso na divulgação dessas diretrizes pelo Ministério da 

Educação - MEC, visto que o ano de promulgação da Lei 11.274 foi 2006. O documento que 

aborda a inserção da criança de seis anos, publicado no mesmo ano, só fora distribuído nas 

escolas que haviam adotado a ampliação em 2006, ou seja, o processo de implantação já havia 

ocorrido. Esse documento poderia contribuir com a discussão e o processo, minimizando 

dúvidas que envolviam a organização pedagógica para receber essa criança nesse novo modelo. 

Vale salientar que o fato de se ter realizado um documento voltado para a criança de 

seis anos, apesar de o mesmo propor um trabalho voltado a crianças de seis a dez anos que 

fazem parte do agrupamento das séries iniciais do ensino fundamental de nove anos, pode ter 

provocado uma centralidade na organização do 1º ano desse segmento, visto que, nos estudos 

analisados na presente pesquisa, verificamos essa tendência de centralização, que corresponde 

a crianças de seis anos de idade. No entanto, é importante reconhecer que, nas realidades dessa 

implantação, os espaços que investiram na formação dos docentes conseguiram realizar melhor 

esse processo. 

 Os documentos que tratam da organização curricular, que tenha como “objetivo 

principal, deflagrar, em âmbito nacional, um processo de debate, nas escolas e nos sistemas de 

ensino, sobre a concepção de currículo e seu processo de elaboração” (BRASIL, 2007, p. 5), 
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contribuíram para organizar o espaço escolar e tempos escolares, denominados Indagações 

sobre currículo. Identificamos, também, a participação de professores e especialistas da área 

educacional na elaboração desses materiais, contribuindo com a discussão para realizar essa 

implantação do ensino fundamental de nove anos. Os cadernos foram publicados no ano de 

2007, porém deveriam ter sido distribuídos e divulgados com mais antecedência, de forma a 

contribuir com a discussão para a organização pedagógica das escolas, tratando-se de material 

reconhecido pelo MEC como um documento construído para: 

 

[...] ampliar o debate sobre concepções curriculares para a educação básica. 

Assim, mais do que sua elaboração e distribuição se espera a realização de 

discussões compartilhadas com os sistemas de ensino a reflexão e o 

questionamento sobre concepções de currículo e seus desdobramentos no 

interior das escolas. (BRASIL, 2009, p. 15).   

 

Sobre o conteúdo dessas diretrizes, passamos a identificar uma preocupação no 

desenvolvimento das crianças, em que as práticas pedagógicas aproximam-se de uma 

perspectiva crítica do currículo, propondo a superação de uma proposta pedagógica tradicional 

e fragmentada da realidade.  

Assim, passamos a trilhar o caminho para compreender as concepções sobre o currículo 

e as tramas que o envolvem, para que possamos entender a realidade do ensino fundamental de 

nove anos, uma vez que essa política convida as instituições e atores para a construção desse 

novo ensino fundamental, que requer a organização dos seus espaços e tempos para realizar 

essa reforma, suscitando, dessa forma, a valorização da formação continuada nas redes de 

ensino e nas escolas.  

Para o entendimento das teorias curriculares, pressupõe-se analisar a sua trajetória 

através das influências educacional no Brasil e no mundo, pelo entendimento de que esse 

percurso é marcado por questões históricas e sociais, que influenciam na organização do 

currículo dentro de uma dinâmica de interesses e articulação para a formação dos sujeitos. 

Assim defende Silva: 

 

O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e poder, 

representações e domínio, discurso e regulação. É também no currículo que se 

condensam relações de poder que são cruciais para o processo de formação de 

subjetividades sociais. Em suma, currículo poder e identidades sociais estão 

mutuamente implicados. (1996, p. 23). 
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Nesse entendimento, passamos a identificar que o campo do currículo é permeado pelas 

ideologias de cultura e de poder, que se articulam entre si na educação, estando esses elementos 

presentes na realização da (re)organização do ensino. A compreensão desses conceitos permitiu 

aos estudiosos da área um novo olhar para o currículo e sobre sua influência na formação dos 

sujeitos. O currículo é identificado como um agente de regulação e manutenção social. Essa 

análise crítica sobre o currículo ainda permitiu a superação de uma tendência tradicional, que 

promoveu injustiças e desigualdades sociais, passando a ser uma tendência na educação 

nacional e internacional a realização de reformas com vistas a promover uma educação de 

melhor qualidade. 

Para superar essa realidade, a proposta de ampliação do ensino fundamental emerge 

como uma tendência para reduzir as desigualdades promovidas pelos modelos tradicionais de 

educação, sendo essa política de ampliação o resultado de “um amplo e recente movimento de 

renovação pedagógica, pensando a necessidade de alcançar o ensino a um patamar democrático 

real, uma vez que o direito à educação não se restringe ao acesso”. (BRASIL, 2004, p. 11). 

Desse modo, buscam-se com essa política novos caminhos para possibilitar a 

permanência e uma melhor escolaridade das crianças a partir dos seis anos, aumentando as suas 

possibilidades na aprendizagem. Não se trata apenas de antecipar ou ampliar a duração da 

escolaridade obrigatória, mas de realizar uma nova organização no ensino fundamental, a partir 

da discussão de novas concepções de currículo, para atender a diversidades regionais, culturais, 

étnicas, econômicas, entre outras realidades variadas, caminhando, assim, para superação de 

um modelo tradicional de educação, voltado à formação técnica especializada, com viés 

instrumentalista, ou seja, à preparação de uma mão-de-obra mecanizada, sem que os sujeitos 

reflitam sobre a sua prática, através de um modelo disciplinador, embora essas intenções sejam 

subjetivas e ocultadas no currículo. 

Nesse modelo, segundo Silva “[...] não estavam absolutamente preocupados em fazer 

qualquer tipo de questionamento mais radical relativamente aos arranjos educacionais existentes, às 

formas dominantes de conhecimento ou, de modo mais geral, à forma social dominante”. (2010, p. 29). 

            Dessa forma, Giroux e Simon (2009) argumentam que “sob essa perspectiva, as escolas 

passaram a ser áreas de treinamento para diferentes setores da força de trabalho; passando a ser vistas 

como provedores dos conhecimentos e das habilidades ocupacionais necessárias à expansão da produção 

interna e do investimento externo”. (2009, p. 93). 

Na medida em que passamos a analisar o currículo, começamos a desvelar a proposta 

educacional que ele propõe e compreender a “quem” ele busca atender. Isto é: se há uma 

intenção de controlar e manter a sociedade, tomando “o status quo como referência desejável, 
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as teorias tradicionais se concentravam, pois, na organização e elaboração do currículo”. 

(SILVA, 2010, p. 30). 

Essa concepção tradicional de currículo tinha como propósito para a educação “[...] 

planejar ‘cientificamente’ as atividades pedagógicas e controlá-las de modo a evitar que o 

comportamento e o pensamento do aluno se desviassem de metas e padrões pré-definidos”. 

(MOREIRA, 2009, p. 9). Nessa perspectiva, o modelo de educação passa a ser meramente 

técnico e mecânico, e o aluno, um mero receptor das informações repassadas de modo narrativo 

pelo professor. 

A política de ampliação do ensino fundamental de nove anos requer uma proposta 

educativa em que os sujeitos reflitam sobre as suas práticas, comprometidas, segundo o MEC:  

“Com a construção de um projeto social que não somente oferece informações, mas que, de fato, 

construa conhecimento, elabore conceitos e possibilidades a todos o aprender, descaracterizando, 

finalmente, os lugares perpetuados na educação brasileira de êxito de uns e fracasso de muitos”. 

(BRASIL, 2007, p. 7). 

 Essa concepção de educação, que passa a questionar o fracasso produzido pelo sistema 

educacional, devido ao modelo tradicional dominante, passa a reconhecer os sujeitos como 

seres capazes de construir conhecimento. Assim, as suas diretrizes aproximam-se da teoria 

crítica. Para Silva (2010, p. 30), “as teorias críticas desconfiam do status quo, 

responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças sociais. As teorias tradicionais eram 

teorias de aceitação, ajuste e adaptação”. 

A ideia passa a ser, então, uma proposta que coloque os sujeitos articulados entre si e 

com o mundo, refletindo sobre ele. Nessa caminhada para superar o modelo tradicional, o 

Brasil, na década de 1980, passa a ser cenário de movimentos sociais, os quais buscavam 

defender o direito à educação de melhor qualidade, e as teorias de perspectiva crítica passaram 

a ser defendidas com mais intensidade.  

Assim, a partir do entendimento da ideologia, cultura e poder, emergem movimentos 

de questionamento sobre a influência do currículo na manutenção do status quo, passando a 

educação a ser concebida em um novo movimento da teoria crítica do currículo, que questiona 

os propósitos e intenções do currículo para a formação. A educação torna-se o caminho para 

oportunizar a igualdade e justiça sociais às classes oprimidas pelo modelo tradicional de 

currículo. 

Nesse debate, busca-se uma educação para ação crítica dos sujeitos, superando o modelo 

tradicional de educação, em que não poderíamos deixar de reconhecer as contribuições de Paulo 

Freire para esse processo. Para Menezes e Santiago (2010, p. 397), “a contribuição de Freire 
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para o campo do currículo está presente na crítica à educação bancária e na formulação de uma 

educação libertadora”. 

Para Freire (1987, p.57), na concepção de educação tradicional, “[...] o educando 

aparece como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é 

‘encher’ os educandos dos conteúdos de sua narração”. Tal perspectiva impossibilita uma 

educação para a transformação e a liberdade dos homens, pois esse modelo de educação é 

dissertador, não possibilita a transformação por realizar a sonoridade da palavra. 

A perspectiva de educação libertadora, segundo Menezes e Santiago (2010): 

 

[...] exige que homens e as mulheres estejam engajados na luta para alcançar 

a liberdade, pois não é algo simples, mas um processo incessante de conquista 

que se dá na comunhão com os outros, que resulta de uma conscientização, 

onde os homens e as mulheres compreendem a sua vocação ontológica e 

histórica de ‘ser-mais’.(2010, p. 397). 

 

O que podemos analisar é que esse modelo de educação, promovido pelo currículo de 

concepção tradicional, não tem sentido para os sujeitos. Ele é fragmentado da realidade, sendo 

reconhecido como educação bancária, na qual, “[...] a única margem de ação que se oferece aos 

educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los”. (FREIRE, 1987, p. 58). 

Através da análise desse modelo de educação tradicional, passamos a analisar a atuação 

dos docentes, reconhecendo o trabalho docente como uma ação política. Para tanto, exige-se a 

superação de uma ação meramente narrativa, como uma prática de liberdade, como defende 

Freire (1987).  Para Silva (2010): 

 

As professoras e os professores de todas as épocas e lugares sempre estiveram 

envolvidos, de uma forma ou de outra, com o currículo, antes mesmo que o 

surgimento de uma palavra especializada como “currículo” pudesse designar 

aquela parte de suas atividades que hoje conhecemos como “currículo”. (2010, 

p. 21). 

 

 Assim, passamos a identificar o professor como um sujeito que pode vir a exercer uma 

grande influência no currículo, na medida em que sua própria prática constitui o currículo. Com 

essa ideia, aproximamo-nos do pensamento de Santiago (1990, p.24-25), que entende “a 

educação como um instrumento útil à transformação social, portanto entendida e tomada como 

desafio, como forma de reorganização da sociedade civil [...]”. 

 Nessa perspectiva, o ensino fundamental de nove anos possibilita esse novo arranjo ao 

sistema educacional, convidando a sociedade, através de seus atores e instituições, a realizar a 

organização desse segmento, por meio de uma construção coletiva. 
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 Segundo o MEC, “[...] é de suma importância que os sistemas induzam e estimulem as 

linhas de ação coletiva nas escolas, intencionalmente voltada para a construção de um projeto 

pedagógico que reflita o desejo e o planejamento de cada comunidade”. (BRASIL, 2004, p.23). 

 Nessa proposta de organização, reconhecemos o poder estabelecido com a comunidade 

local e com as escolas, através dos seus gestores, técnicos e docentes, interagindo juntos às 

secretarias para fomentar esse novo arranjo educacional. Hoje, a prática docente é reconhecida 

como um instrumento de manutenção da ideologia proposta pelos modelos dominantes de 

currículo e, assim, a sua atuação na seleção e organização do conhecimento pode resultar numa 

prática que possibilite a sua autonomia e a dos alunos. 

Para Santiago (1990, p. 24), “é o processo de seleção, organização e destinação do 

conhecimento que o professor desenvolve práticas que funcionam ou não como mecanismo de 

articulação dos interesses que dominam e dirigem a sociedade”. 

Através de uma abordagem crítica, reconhecemos a educação como uma área marcada 

pelas lutas de poder, disputas, ideologias e por todas as tensões que envolvem a sua elaboração, 

construção e prática, numa relação contínua e direta entre os sujeitos e instituições que se 

articulam entre si. Assim, podemos compreender o currículo como território de disputa, como 

aponta Arroyo (2011), num movimento de superação do modelo tradicional. 

Para Guedes (2012):  

 

Este paradigma tradicional do currículo é questionado pela teoria crítica ao 

considerá-lo um artefato social e cultural permeado por relações de poder, 

sendo um dos principais dispositivos para legitimar o sistema de ideias que 

expressa os interesses de determinado grupo social e o conjunto de padrões de 

comportamento, crenças, conhecimentos e costumes. (2012, p.16). 

 

É a partir da teoria crítica que trilhamos caminhos para compreender a implantação do 

ensino Fundamental de nove anos no município de Camaragibe, que passa a exigir uma nova 

(re)organização para esse segmento, na medida em que identificamos esse processo marcado 

por relações de poder, tensões e disputas entre os grupos e instituições que o vivenciaram. 

   Esse cenário resulta das relações desses sujeitos com a proposta dessa política, seja 

das questões econômicas, sociais e culturais para a sua realização, sendo essa construção um 

“processo político e cultural que visa à transformação social e à emancipação dos sujeitos”. 

(GUEDES, 2012, p. 26). 
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Nessa perspectiva, aproximamo-nos da ideia dessa política educacional, que entende o 

processo do ensino fundamental de nove anos como uma construção coletiva, e sua 

organização, conforme está posto no documento seguinte: 

 

[...] caberá ao conjunto da comunidade escolar, impulsionado pelos sistemas, 

a sistematização do comprometimento de todos com aquilo que se elegeu 

como relevante para orientar as ações da escola em busca de um ensino de 

qualidade, inclusive a ampliação do ensino fundamental para nove anos. 

(BRASIL, 2004, p. 23). 

 

Nessa construção social, podemos entender novos interesses dispostos na proposta, à 

medida que vem corresponder a um projeto pedagógico que passa a refletir sobre o desejo e as 

necessidades de cada comunidade escolar, acarretando uma ruptura dos modelos homogêneos, 

que correspondiam a uma proposta tradicional, que introduziam no currículo as ideologias que 

contribuíam com as desigualdades e manutenção do status quo.  

Com essa análise, podemos também identificar a relação de poder estabelecida no 

currículo pela ideologia, que passa a definir, de modo silencioso e subjetivo, determinados 

conhecimentos que serão privilegiados, como também a valorização de determinadas culturas, 

em detrimento de outras.  

Para Silva (2010, p. 31), “a escola atua ideologicamente através do currículo, seja de 

forma mais direta, através das matérias mais sucessíveis, ao transporte de crenças explícitas 

sobre a desejabilidade das estruturas sociais existentes”, seja promovendo no espaço escolar 

uma desigualdade entre as formações dos sujeitos das classes dominantes e dominadas. 

Assim, a ideologia permite a manutenção dos grupos dominantes e dominados, cabendo 

ao grupo dos subordinados uma formação para servir com obediência e submissão às classes 

elitistas, e o currículo atua como um regulador social. Dessa análise, passamos a compreender 

o poder que as classes dominantes exercem sobre o currículo, realizando uma relação entre 

poder e ideologia, esta última, segundo Moreira (2009), “nessa perspectiva, está relacionada às 

divisões que organizam a sociedade e as relações de poder que sustentam essa divisão”, na 

medida em que a classe dominante detém o poder na organização e seleção da organização do 

currículo, definindo o que deve ou não ser ensinado. 

Vale considerar que a ideologia consiste em interpretações múltiplas, na medida em que 

alcance ou atenda a determinadas classes e seus interesses, podendo ser reconhecida como 

verdade ou mentira. Moreira (2009) corrobora essa ideia ao levantar o seguinte questionamento: 
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quem se beneficia dessa realidade? Essa indagação torna-se um ponto relevante para 

compreender as subjetividades ocultadas no currículo e as suas intenções. 

Ao desvelar as intencionalidades e questionar a sua neutralidade para a formação dos 

sujeitos, deparamo-nos com uma visão mais crítica de sua organização, utilizando esses 

conceitos (ideologia, cultura e poder) como elementos que emergem para possibilitar um 

movimento de resistência ao modelo tradicional. 

Essa tendência de resistência é marcada no Brasil na década de 1980, como já 

mencionamos, por meio de movimentos realizados pelos estudiosos na área de currículo para 

compreender os conhecimentos produzidos na escola, através da perspectiva da teoria crítica 

do currículo, para a qual “as transformações ocorridas nos contextos sócio-econômicos e 

políticos, no período que estamos focalizando, favoreceram o desenvolvimento de uma 

abordagem crítica das questões educacionais em geral e curriculares em particular”. 

(MOREIRA, 1990, p. 154-155). 

Ainda com base no pensamento do autor, verificamos um novo cenário vivido em nosso 

país, decorrente da (re)democratização, que passou a permitir a participação de novos atores na 

vida pública. Segundo Moreira: 

 

Renomados profissionais da educação conseguiram ocupar espaços nos 

partidos políticos criados após a abertura e nas secretarias de educação de 

alguns estados e municípios e assim, implantar suas ideias, neutralizar 

posições mais conservadoras e luta pelo equacionamento da questão do ensino 

básico, sendo reconhecido esse período reforma dos anos oitenta. (2009, p. 

159). 

 

 Esses atores e instituições passaram a realizar novas relações de poder a partir do novo 

cenário de democratização, propondo uma nova organização da sociedade, dentro de princípios 

democráticos. O currículo, assim, apresenta-se como possibilidade de reorganização de uma 

nova proposta para o sistema educacional das camadas populares, assegurando o acesso e 

permanência a uma educação gratuita e de qualidade. 

 Nesse cenário, passamos a reconhecer essa nova organização do ensino a partir de 

princípios democráticos e como processo de construção para estruturar o novo arranjo do ensino 

fundamental, onde se estabelece novos atores e instituição para a implantação dessa política.  

É uma realidade ainda pouco conhecida em virtude do seu tempo, já que teve início no 

ano de 2006, e um período de progressividade para a sua implantação até o ano de 2009, sem 

que ainda possamos conhecer os seus impactos, avanços e permanências. Assim, realizamos 
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um levantamento na produção acadêmica, através da Anped para que possamos situar e 

compreender a realidade do ensino fundamental de nove anos.   
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3  ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS NA PRODUÇÃO ACADÊMICA 

 

A política de ampliação do ensino Fundamental de nove anos autorizou que as redes de 

ensino pudessem se (re)organizar para atender a uma nova realidade nesse segmento. Assim, 

buscamos compreender a implantação do ensino fundamental de nove anos. Para tanto, 

realizamos um estudo sobre as produções desenvolvidas pela ANPEd, a fim de analisar esse 

cenário num período de 6 anos (2007-2012). Essa delimitação ocorreu pelo fato de a Lei nº 

11.274/06 ter sido promulgada no ano de 2006. Logo, só poderíamos localizar pesquisas que 

abordassem o tema a partir do ano de 2007.   

Delimitamos como fonte de pesquisa os Grupos de Trabalhos (GT) de Educação de 

Crianças de 0 a 6 anos (GT 07), Currículo (GT 12) e do Ensino fundamental (GT 13), pois neles 

poderíamos localizar estudos que apresentassem a discussão sobre esse processo, permitindo 

um diálogo com o nosso objeto. 

Desse modo, foi possível realizar uma sistematização dos trabalhos, permitindo 

reflexões acerca das produções que se aproximavam do nosso objeto. Para tanto, estabelecemos 

três eixos para conhecer a realidade do ensino fundamental de nove anos, sendo eles: a) 

Ampliação do ensino fundamental; b) implantação do ensino fundamental de nove anos; c) 

criança de seis anos no ensino fundamental. Esses eixos nos permitiram construir duas tabelas 

com os trabalhos localizados em cada reunião da ANPEd.  A primeira apresenta os trabalhos 

dos grupos, e a segunda foi organizada pelos eixos temáticos que contribuíram na localização 

de cada estudo. 

As pesquisas desenvolvidas pelos grupos de trabalho permitiram visualizar a produção 

acerca dessa realidade, possibilitando o debate desse processo de reformulação no ensino 

fundamental, conforme podemos visualizar a partir da tabela seguinte. 
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 TABELA 1: Distribuição das produções por grupo de trabalhos na ANPEd - 2007-2012 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS PRODUÇÕES POR GRUPO DE TRABALHO NA ANPEd 

(2007 – 2012) 

 

EIXOS TEMÁTICOS 
ANO 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

T
O

T
A

L
 

Educação de Crianças de 0 a 6 anos (GT 07) 
 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

4 

Currículo (GT 12) 
0 0 0 0 0 0 0 

Ensino fundamental (GT 13). 
0 0 0 2 1 2 5 

TOTAL DE TRABALHOS 
1 0 1 3 1 3 9 

  Fonte: ANPEd  

 

 No conjunto dos GTs foram apresentados 180 trabalhos ao longo dos 7 anos. Dentre 

eles, 9 abordaram a temática. Esses nove trabalhos estão distribuídos da seguinte forma: 4 

localizam-se no GT 07 (Crianças de 0 a seis anos) e 5, no GT 13 (Ensino fundamental), não 

sendo encontrado nenhum trabalho no GT 12 (Currículo). Portanto, este estudo limitou-se aos 

dois grupos GT 7 e GT13. 

No GT-07, que trata da criança de 0 a seis anos, identificamos uma preocupação na 

transição dessa criança de seis anos que até então se agrupava na Educação Infantil, passando, 

após a promulgação da Lei, a ocupar outro lugar no sistema educacional, despertando de forma 

mais imediata um maior interesse sobre essa modificação e seus impactos para essa criança, 

inclusive o risco da perda de direitos já adquiridos na educação infantil. 

Assim, no GT 07, é evidenciado o cuidado para a garantia da infância à criança, visto 

que a transição requer a (re)organização do espaço escolar para inseri-la, de modo a contribuir 

com o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, psicológico e social, tanto no 1º ano do 

ensino fundamental de nove anos, como também em suas séries iniciais. 

No GT 13, o interesse sobre o ensino fundamental de nove anos apareceu após o ano de 

2010, quando encerrou o prazo para que todos os estabelecimentos de ensino se enquadrem na 

nova normatização, estrutura e funcionamento, conforme propõe a ampliação do ensino 

fundamental. 

No levantamento dos eixos temáticos, buscamos localizar os trabalhos publicados. 

Assim, dos 180 trabalhos publicados no período, encontramos 4 que tratam da Ampliação do 
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ensino fundamental, 1 sobre a Implantação do ensino fundamental de nove anos e 4 que 

abordam a temática de crianças de seis anos no ensino fundamental. 

 

TABELA 2 -  Distribuição dos trabalhos apresentados na ANPEd por temas (2007-2012) 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS POR TEMAS APRESENTADOS NA 

ANPEd – 2007 - 2012 

 

EIXOS TEMÁTICOS 
ANO 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

T
O

T
A

L
 

Ampliação do ensino fundamental 
0 0 0 2 1 1 4 

Implantação do ensino fundamental de nove anos 
0 0 0 1 0 0 1 

Criança de seis anos no ensino fundamental 
1 0 1 0 0 2 4 

TOTAL  DE TRABALHOS 1 0 1 3 1 3 9 

  Fonte: ANPEd 

 

A distribuição dos 9 trabalhos pelos eixos temáticos ocorreu de forma diferenciada ao 

longo das seis reuniões da ANPEd. Os trabalhos que tratam da criança de seis anos no ensino 

fundamental iniciam a investigação já em 2007, ano seguinte ao da promulgação da lei 

11.274/06, porém, mostram um processo de descontinuidade, alternando-se nos anos seguintes 

(2009 e 2012), e apresentam uma preocupação em especial com a transição da criança de seis 

anos de idade para a Ampliação do ensino fundamental, em especial a (re)organização dos 

trabalhos pedagógicos para atender a essa nova realidade.  

O eixo que trata da Ampliação do ensino fundamental apresentou estudos sobre a 

temática a partir do ano de 2010, voltando-se para o novo cenário do ensino fundamental de 

nove anos, após a sua ampliação. No eixo que trata da Implantação do ensino fundamental de 

nove anos, localizamos apenas um trabalho, no ano de 2010, que estudou esse processo em 

escolas municipais da região de Campinas, em São Paulo. 

 

3.1 Eixo temático: Ampliação do Ensino Fundamental 

 

Em relação às produções do eixo temático Ampliação do ensino fundamental, foram 

localizadas quatro pesquisas, entre as nove encontradas. Tais estudos estão assim distribuídos: 
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uma pesquisa no GT 7 (crianças de 0 a 6 anos de idade), no ano de 2010, e três no GT 13 (ensino 

fundamental), nos anos de 2010, 2011 e 2012. 

Silva (2010) (GT 7) analisa a implantação do ensino fundamental de nove anos em 

municípios de Santa Catarina, considerando para essa análise os efeitos desse processo de 

ampliação na educação infantil. Seu campo de investigação delimitou-se nas secretarias 

municipais de educação do estado, sendo os seus técnicos os sujeitos de investigação. Para 

realizar o levantamento de coleta de dados, foram utilizados questionários, enviados para as 

nove secretarias, além de visitas e entrevistas in loco com seus respectivos técnicos. 

Ainda foi realizada a análise documental das secretarias e do conselho municipal, que 

ajudou a elucidar a implantação do ensino fundamental de nove anos nas seguintes categorias: 

organização do tempo e espaço; infraestrutura; proposta pedagógica e formação de 

professores. 

Silva (2010) justifica a sua inquietação pelo impacto que essa política da ampliação do 

ensino fundamental pode provocar na educação infantil, devido aos desdobramentos legais e 

pedagógicos, como a (re)oganização do currículo desses segmentos, que deveriam realizar uma 

articulação para a sua nova organização nos seguintes aspectos: se foi promovido um maior 

números de vaga na educação infantil, na medida em que as crianças de seis anos passaram a 

ocupar um novo lugar na educação básica; se ela fragiliza o direito da criança que completa seis 

anos no decorrer do ano letivo e estará matriculada na educação infantil; como ocorre a prática 

de avaliação no ensino fundamental para a criança de seis anos que atendia a uma outra lógica 

pedagógica.  

Como metodologia para realizar a pesquisa, utilizou-se da abordagem do ciclo de 

políticas de Ball, visto que a política de ampliação perpassa pelos três contextos principais dessa 

abordagem – o da influência, o da produção de texto e o da prática –, indo da sua construção 

até alcançar o chão das escolas.  

Ao realizar a análise dos dados que tratam da infraestrutura, a pesquisa verificou que 

houve o aumento considerável de compra de brinquedos, adequação dos mobiliários e 

adaptação das salas. Já a organização da proposta curricular que atenda aos objetivos do ensino 

fundamental de nove anos apresenta uma centralidade na classe das crianças de seis anos, ou 

seja, o 1º ano do ensino fundamental, e a partir dela, procura se ajustar gradativamente às demais 

séries. 
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Assim, algumas escolas atuavam com dois currículos, sendo um para atender ao ensino 

fundamental de nove anos, que vem sendo implantado à medida que as crianças progridem em 

seus estudos; e outro currículo em processo de extinção, com duração de oito anos. 

Foi identificado também que a maioria das redes reduziu as mudanças ao 1º ano, sendo 

essa série o ponto central das discussões pedagógicas e curriculares, e não as demais séries que 

compõem esse segmento. Na contramão dessa realidade, apenas duas redes apresentaram o 

cuidado na (re)organização em sua totalidade, aproximando a sua proposta das orientações 

apresentadas. 

Apesar de identificar problemas com a ampliação, a pesquisadora reconhece que ela 

ratifica um movimento de inclusão da criança de seis anos, em especial o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), no ano 

de 1990, que levou muitos municípios a matricular crianças de seis anos no ensino fundamental 

de oito anos, sem que tenha havido a ampliação desse segmento, representando para essas 

crianças um ano a menos na sua escolaridade. 

 Assim, podemos verificar no trabalho de Silva (2010) que os desafios e dificuldades 

apresentados para a implantação do ensino fundamental de nove anos clamam por discussões e 

ajustes da sua infraestrutura, que ainda não atingiu os seus objetivos para atender a essa nova 

demanda educacional e estrutural.  

Nesse processo, ela chama a atenção para a necessidade de abrir o diálogo entre o ensino 

fundamental e a educação infantil, colocando no centro a criança de seis anos, para que possa 

ter uma formação contínua ao longo dos nove anos do ensino fundamental. Reconhece também 

o cuidado na sua passagem da educação infantil para o ensino fundamental, para que não seja 

realizada ruptura e que seja conduzida com a atenção que essa criança necessita. 

   No período de transição, que solicita a articulação entre a educação infantil e o ensino 

fundamental, localizou que, dos nove municípios analisados, apenas quatro se detiveram a 

realizar projetos pedagógicos que dialoguem com esses dois segmentos da educação básica, e 

reconhece esse movimento como um caminho para um novo projeto político-pedagógico 

voltado ao ensino fundamental de nove anos, além de reconhecer como uma nova possibilidade 

ao trabalho da educação infantil.  

Ao concluirmos a análise da pesquisa, verificamos que a autora aponta que há um 

descompasso da Legislação Federal, que não contribui com a implantação nos municípios do 

ensino fundamental de nove anos. Define essa proposta de ampliação como complexa e ressalta 



58 

 

a urgência de reestruturação da educação básica, visto que a ampliação provocou impasses nos 

segmentos da educação infantil e do ensino fundamental. 

 Como resultado dessas inúmeras compreensões, analisa a presença de crianças de cinco 

anos em decorrência do corte etário, pois muitos municípios receberam crianças que ainda iriam 

completar cinco anos ao longo do ano letivo. Identificou, ainda, uma tendência dos municípios 

em concentrar o trabalho pedagógico nas séries iniciais, sem que o currículo fosse pensado em 

sua totalidade. 

Entre os municípios analisados, apenas dois apresentaram mudanças condizentes com a 

reforma do currículo, conforme solicita a política de ampliação do ensino fundamental. Neles, 

verificou-se a busca por um currículo contínuo ao longo dos nove anos, como também a criação 

de comissões que possibilitassem um diálogo entre os segmentos da educação infantil e o ensino 

fundamental. 

Essas questões decorreram do cenário apresentado pela pesquisadora em Santa Catarina, 

na primeira década 2000, que explana sobre a realidade encontrada da seguinte forma: 

  

a) redes municipais com implantação da escola em ciclos, o que implica 

acrescentar mais um ano de escolaridade no ensino Fundamental, b) redes 

municipais com crianças de seis anos matriculadas no Ensino Fundamental de 

nove anos; e c) redes que incluíam crianças de seis anos na 1ª série do Ensino 

Fundamental, mantendo-o, no entanto, com oito anos de duração. (SILVA, 

2010, p. 2).    

 

Afirma, ainda, essa ideia com base no pensamento de Zabala, para quem “o espaço na 

educação é constituído como uma estrutura de oportunidades. É uma condição externa que 

favorecerá ou dificultará o processo de crescimento pessoal e do desenvolvimento das 

atividades instrutivas”. (apud  SILVA, 2010, p 5). 

Correa (2010) realiza um levantamento da trajetória das Leis 11.114/05 e da 11.274/06, 

que tratam do ingresso da criança de seis anos e do aumento do tempo do ensino fundamental 

de oito para nove anos. 

Realiza uma análise sobre os impactos dessas mudanças legais na educação básica, 

desde o ano de 2008, com o objetivo de estudar o processo de incorporação e permanência de 

crianças de seis anos de idade em escolas de ensino fundamental, tendo como motivação para 

a realização da pesquisa o acesso em massa da criança de seis anos no ensino fundamental de 

nove anos. Parte do entendimento de que essa criança, ao ser transferida para esse novo 

segmento, passa a perder direitos já assegurados na educação infantil, acreditando ser mais 

difícil de serem (re)assegurados. 
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Seu campo de investigação foi uma escola pública de ensino fundamental, que 

implantou o ensino fundamental de nove anos em 2007. Para a coleta de dados, realizou 

observação e entrevistas. 

A análise ocorreu a partir da comparação entre a política educacional e a análise das 

práticas que se materializam no espaço escolar, identificando que essa política, na prática, 

pouco consegue garantir o direito2 à educação de qualidade, sendo resultado da falta de uma 

organização do espaço escolar que pudesse atender ao que foi previsto em Lei.  

Responsabiliza as esferas governamentais pela ausência de transformação das escolas, 

devido à falta de investimento dessa política para atender o que propõe a antecipação, 

resultando em prejuízo para o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual, social e 

cognitivo dessas crianças, devido à (re)organização dos espaços e tempos das escolas para 

atender às necessidades específicas desses sujeitos, que passaram a fazer parte do agrupamento 

desse segmento, afirmando que “a ampliação em mais um ano sem transformação da escola não 

seria suficiente garantir ganhos na aprendizagem”. (CORREA, 2010, p.2).   

Corrobora essa ideia, ainda, ao identificar, junto aos técnicos da Secretaria Municipal 

de Educação – que foram os sujeitos de sua investigação – e do Conselho Municipal de 

Educação, que a discussão para essa reforma do ensino reduziu-se a essas duas esferas, através 

de dois fóruns, sem que houvesse atuação da equipe técnica das escolas, dos docentes, dos 

demais funcionários, dos pais e alunos, que compõem a comunidade escolar. 

Assim, aponta esse fator como um equívoco, na medida em que os profissionais 

(técnicos das escolas e docentes) que iriam atuar para efetivar essa proposta não participaram 

dessa construção, desmerecendo, dessa forma, as vivências e realidades das escolas.  

Assim, observamos, na implantação, a ausência da participação dos professores e 

técnicos das escolas, bem como a falta de formação continuada para essa transição, que 

permitissem aos docentes entenderem as possíveis mudanças, como: organização do tempo e 

do espaço, os conteúdos destinados a criança de seis anos, a avaliação e seus procedimentos. 

As formações só passaram a ocorrer durante o ano letivo, além da realização, no início 

do ano, de uma reunião com informações gerais. Como podemos observar, houve uma 

desconexão nessa implantação entre o que propõe a política no que tange à participação dos 

                                                           
2 A pesquisadora conclui que a brincadeira, que é algo fundamental, não fazia parte dos planejamentos dos 

professores, justificando essa ausência como fruto da falta de formação dos docentes ao novo desenho do currículo, 

aliada à falta de infraestrutura. 
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docentes, e os princípios da democratização para uma construção coletiva dessa proposta, 

especialmente em relação aos órgãos que deveriam conduzir essa política de forma coletiva.   

A pesquisadora mostra que houve por parte da Secretaria Municipal de Educação e do 

Conselho Municipal de Educação do município a preocupação em corrigir o acesso das crianças 

de seis anos, proveniente do fluxo do FUNDEF, legitimado pela Lei 11.114/05, que permitia a 

matrícula da criança de seis anos, porém não ampliava a sua duração. 

Podemos identificar em sua pesquisa uma preocupação em corrigir a situação da criança 

de seis anos como uma medida curativa, ao invés de proporcionar a essa rede uma discussão 

coletiva que envolvesse o ensino fundamental de nove anos dentro de um debate de totalidade, 

ao longo dos seus nove anos de duração.  

Desse modo, entendemos com a pesquisa de Correa (2010) que o ensino fundamental 

de nove anos não assegura a essas crianças de seis anos a oportunidade de aprendizado 

necessária para o seu desenvolvimento, sem que haja as transformações necessárias para a sua 

efetivação. A autora atribui esse resultado à falta de uma proposta que viabilize a antecipação 

e respeite os critérios necessários para a sua efetivação nas escolas, pois o que se averiguou no 

contexto escolar foram mudanças de nomenclaturas3, sem que tenha havido a discussão para a 

organização do espaço escolar. 

 A pesquisa de Nogueira e Peres (2011) trata dos principais trabalhos acadêmicos sobre 

o ensino fundamental de nove anos e suas contribuições para a educação, em especial, para esse 

segmento, que fora o seu objeto de investigação, dentro de um período de 2006 a 2010. 

Realizaram o estudo nos periódicos da Associação de pós-graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd), Congresso de Leitura do Brasil (COLE) e do Encontro Nacional de Didática e Prática 

de Ensino (ENDIPE). 

 Os autores buscaram os trabalhos que tivessem em seu título e resumo os seguintes 

descritivos: Ensino fundamental de nove anos; 1º ano do ensino fundamental de nove anos; A 

criança de seis anos de idade no 1º ano do ensino fundamental de nove anos; educação infantil 

e ensino fundamental. Como resultado, obtiveram cinquenta trabalhos. 

 A busca por essas pesquisas ocorreu da seguinte forma: na ANPEd, foi realizada a 

análise nos textos on-line, através dos seguintes grupos de trabalhos: Educação de crianças de 

0 a 6 anos (GT-7); Alfabetização, leitura e escrita (GT – 10); Currículo (GT – 12) e Educação 

                                                           
3 Correa (2010) analisa o referencial curricular e verifica que “alteram as formas sem alterar os conteúdos”.  Assim, 

traz à tona que houve mais um ajuste da lei do que para atender as oportunidades de aprendizagem das crianças, 

desconsiderando as “experiências escolares” e as “relações sociais” para essa (re)organização, como solicitam 

vários documentos do MEC. 
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Fundamental (GT- 13). Nesse evento, foram localizados seis trabalhos, sendo 2 no ano de 2007, 

um em 2009 e três em 2010. 

 No COLE, a pesquisa foi realizada nos Cadernos de Resumo e CD-ROMs nas edições 

de 2007 e 2009, sendo localizados seis, em 2007, que atendiam ao descritivo Letramento e 

Alfabetização, e um ao descritivo Linguagens em educação Infantil, no ano de 2009, na mesa-

redonda desse evento. 

 Também no ENDIPE, foram localizadas pesquisas em Cadernos de Resumo e 

CDROMs, dos simpósios, pôsteres e painéis. Assim, identificaram quatro trabalhos em 2006, 

nove trabalhos em 2009 e dezoito trabalhos em 2010.  

 Sobre as metodologias adotadas nas pesquisas, foram estabelecidos três grupos para 

categorizá-los: 15 trabalhos adotaram pesquisas documentais (legislação, pareceres, resoluções 

e documentos elaborados pelo MEC referentes às orientações sobre essa política para a sua 

implantação); vinte e três optaram por estudos etnográficos que utilizaram a sala de aula como 

campo e coletaram os dados através de observações e entrevistas ou esses dois recursos.  

Nessa categoria, identificamos que em 5 pesquisas os sujeitos investigados por meio de 

entrevistas foram crianças, 2 foram feitas com professores e gestores, 1 com pais e professores, 

1 com gestores e 12 optaram pelas professoras. 

As pesquisas de cunho etnográfico, que corresponderam a 35 dos trabalhos analisados, 

apresentam uma tendência de “investigar o Ensino Fundamental de nove anos no contexto das 

práticas, buscando-se compreender os efeitos da alteração da educação no cotidiano escolar”. 

(NOGUEIRA; PERES, 2011, p. 6). 

É importante ressaltar que a temática do ensino fundamental sempre vem sendo 

estudada, articulada a uma ou mais temática, como apresentam Nogueira e Peres (2011): 

  

[...] as políticas locais de implantação do Ensino Fundamental de nove anos, 

a alfabetização e o letramento, a infância, a transição entre Educação Infantil 

e Ensino Fundamental, o currículo, a prática pedagógica e formação inicial e 

continuada de professores. (2011, p. 7-8). 

 

  A análise das pesquisas mostra as suas contribuições, como o processo de implantação 

do ensino fundamental de nove anos em vários estados e municípios brasileiros, apresentando 

que o 1º ano do ensino fundamental de nove anos corresponde à 1ª série do ensino fundamental 

de oito anos, e, mesmo com as orientações e diretrizes do MEC, as atividades lúdicas não se 

fazem presentes. O que se localiza é uma centralidade na alfabetização, no sentido da 

linguagem. 



62 

 

 As pesquisas que abordam as temáticas da educação infantil e ensino fundamental 

reconhecem o descompasso desses segmentos para elaborarem as suas propostas de modo mais 

articulado e contínuo para contribuir com a escolaridade das crianças que se agrupam nesses 

dois segmentos da educação básica. 

 Com a conclusão do estudo, as pesquisadoras reconhecem que ainda não é possível 

conhecer a realidade da ampliação do ensino fundamental, visto que as “consequências 

demandam um maior tempo para serem identificadas, uma vez que em muitos municípios 

brasileiros a implantação ocorreu apenas em 2010”. (NOGUEIRA; PERES, 2011, p. 11). 

 É reconhecido, ainda com base na análise da pesquisa, que a ampliação provocou muitas 

dúvidas nas professoras, em especial no 1º ano do ensino fundamental de nove anos. Há uma 

tendência de práticas voltadas para atividades de alfabetização ou de atividades lúdicas, sem 

que ambas possam ser trabalhadas de modo articulado, sendo essa dificuldade fruto da falta de 

formação para a implantação dessa política educacional. 

Afirmam, ainda, que a ampliação trata-se de uma política de afirmação que “pretendeu 

qualificar a educação, especialmente, para as populações de maior vulnerabilidade social e 

escolar”. (NOGUEIRA; PERES, 2011, p.4). 

Assim, podemos nos remeter à presente pesquisa, destacando que ela reconhece a 

importância de realização de estudos para contribuir e compreender a realidade da ampliação 

do ensino fundamental de nove anos. 

Martini, Rocha e Santos (2012) realizaram uma pesquisa bibliográfica em teses e 

dissertações que buscou compreender como, efetivamente, vêm se configurando as práticas 

pedagógicas do ensino fundamental de nove anos, visando analisar as incorporações (ou não) 

de mudanças exigidas pela lei de ampliação e as suas repercussões para o desenvolvimento 

psicológicos dos discentes. 

Para essa análise, aborda as “novas formas” para (re)organizar o currículo, considerando 

para esse processo as questões do tempo, do espaço e das práticas pedagógicas realizadas no 1º 

ano do ensino fundamental de nove anos. 

Ao realizar um mapeamento das pesquisas dos Programas de Pós-graduação no Brasil, 

verificou que não há produções na região Norte e poucas pesquisas na região Nordeste, pelo 

menos que atendessem ao descritivo Ensino fundamental de nove anos. Aponta, ainda, uma 

tendência de utilização de entrevistas nas pesquisas analisadas, e os docentes são os principais 

sujeitos de investigação dos pesquisadores. 
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A criança de seis anos aparece como objeto de investigação nos estudos que buscam 

entender como as escolas se organizaram para recebê-las e atenderem a suas necessidades 

específicas, enfatizando a importância de entender a infância e a realização de atividades lúdicas 

no cotidiano escolar. Os levantamentos dessas pesquisas retratam um ambiente escasso de 

brincadeiras (algo inerente a essa faixa etária), e solicitado na proposta de ampliação. 

Assim, os autores concluem que:  

 

[...] o processo de implantação e implementação do Ensino Fundamental de 

nove anos não foi acompanhado por mudanças e adaptações da infraestrutura, 

do tempo, do espaço, dos recursos e do currículo, permanecendo praticamente 

as mesmas que as do EF de oito anos, em várias unidades escolares, de várias 

regiões do Brasil. (MARTINI; SANTOS; ROCHA, 2012, p. 11). 

 

3.2 Eixo temático: Implantação do Ensino Fundamental de nove anos 

 

Nas produções que abordam a Implantação do ensino fundamental de nove anos, 

localizamos apenas um trabalho no GT 13, no ano de 2010. Machado (2010) aponta a Lei 

11.274/06 como uma conquista da sociedade no que propõem os seus direitos sociais e delega 

ao Estado e Município a obrigação de conhecer como esse processo vem ocorrendo para a sua 

materialização no espaço educacional. 

Procurou conhecer o processo de implantação da escola de nove anos no município de 

Campinas, tendo como campo de investigação quatro escolas municipais de regiões 

diferenciadas. Como sujeitos de sua investigação, optou por gestores das escolas (orientadores 

pedagógicos e diretores), e se utilizou da entrevista para coletar os dados. Nessa pesquisa, 

realizou o levantamento dos dispositivos legais trazendo a Constituição, LDB/96 e Lei 

11.274/06 à discussão das finalidades da educação infantil e ensino fundamental e relata que a 

ampliação se enquadra numa política educacional voltada para uma escola mais inclusiva que 

trata da aprendizagem. 

Ao realizar a investigação, identificou que a ampliação foi realizada como um processo 

vertical, ou seja, as escolas foram comunicadas pela Secretaria de Educação do município, que 

definiram a sua implantação junto ao MEC, num movimento unilateral. Essa medida contraria 

a proposta dessa política educacional, que reconhece o processo de implantação pautado na 

discussão dos atores que constituem a comunidade escolar, ou seja, professores, técnicos, pais 

e alunos, que deveriam participar da construção da nova proposta do ensino fundamental de 

nove anos, num movimento de coletividade e democrático. 
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A medida tomada pela Secretaria de Educação que definiu a sua implantação com o 

MEC provocou grande insatisfação por parte dos docentes, por, segundo Machado, “se sentirem 

fora da discussão relativa ao seu trabalho e as mudanças propostas para o ensino fundamental 

[...]”. (2010, p. 5). Ressalta, ainda, que a formação – fundamental para a implantação – foi 

identificada em duas das escolas analisadas, sendo compreendida como um processo isolado 

dessas instituições, logo, uma proposta de formação precária. 

Entretanto, ressalta-se que, mesmo com a precariedade na formação de professores, é 

identificado um esforço para atender às exigências de um trabalho voltado para as necessidades 

dessas crianças, através de trocas de experiências e elaboração de projetos. 

A pesquisa mostrou como grande problema a implantação de ciclos no período de 

implantação do ensino fundamental de nove anos. Segundo Machado, a “[...] implantação dos 

ciclos […] parece ter trazido aos docentes grandes dificuldades, até passando para segundo 

plano as dificuldades relativas ao ingresso da criança de seis anos”. (2010, p. 9). 

Alerta também que os pais foram meros receptores dessa política, sendo reduzida essa 

proposta a mais um ano de escolaridade no ensino fundamental, concluindo que, caso não haja 

a organização necessária ao trabalho pedagógico, construído coletivamente para ações voltadas 

para compreender a infância, todo o seu desenvolvimento se reduzirá a simples prescrições 

técnicas, sem o alcance dos seus objetivos propostos. 

 

3.3 Eixo temático: Criança de seis anos no ensino fundamental 

 

No eixo Criança de seis anos no ensino fundamental, identificamos o trabalho de Correa 

(2007), que realiza uma análise sobre a trajetória da Lei 11.274/06, que modifica a LDB – 

9.394/06, com a alteração da idade mínima de acesso ao ensino Fundamental e o seu aumento 

do tempo de oito para nove anos. 

Traz como discussão a importância de se reconhecerem a organização, normatização e 

estrutura da educação infantil e os direitos já assegurados a essa criança nesse segmento de 

ensino, apontando como gênese dessa garantia a Constituição Federal 1988, que, pela primeira 

vez, aparece em sua redação, passando a ser obrigatória a oferta de vagas em creches e pré-

escolas para as crianças de zero a seis anos. 

Ressalta os impactos ocorridos pela Lei 11.114/05, que permitiu o acesso obrigatório da 

criança de seis anos no ensino fundamental de oito anos, sem que tenham existido mudanças 
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em sua organização para receber essa criança, que se encontrava na “lógica de funcionamento 

da Educação Infantil”. 

Essa Lei, segundo a autora, promoveu a matrícula das crianças de seis anos nesse 

segmento sem que tenha havido a ampliação. Para ela, a Lei proporcionou mais perdas do que 

conquistas no que se refere ao direito à educação, visto que passariam a perder um ano já 

assegurado na educação infantil. A promulgação da Lei que amplia o ensino fundamental 

permite corrigir essa perda, acrescentando mais um ano no ensino fundamental.  

Reconhece, ainda, a importância de se estabelecer um diálogo entre o ensino 

fundamental e a educação infantil para (re)organizar a proposta pedagógica desses dois 

segmentos. Esse posicionamento é justificado pelo fato de a criança de seis anos, que era 

oriunda da educação infantil, passar a ocupar um novo lugar na educação básica, em decorrência 

dessa política. Porém, essa criança ainda se encontra na lógica de funcionamento normativo e 

pedagógico da educação infantil. 

Argumenta que o momento é propício para possibilitar o acesso e permanência dessa 

criança no ensino fundamental de nove anos, visto que essa política promoveu o aumento de 

vagas na educação infantil, na medida em que realizou a inserção da criança de seis anos no 

ensino fundamental de nove anos de modo obrigatório. Alerta, porém, para a importância e 

necessidade que essa política sugere de realizar a organização do ensino para atender e 

assegurar a essas crianças ganhos efetivos em sua passagem para o novo agrupamento do ensino 

fundamental. 

Apesar de centralizar a sua discussão na criança de seis anos, Correa reconhece que 

“mudanças curriculares são necessárias não apenas em função das crianças de seis anos, mas 

em função do conjunto de crianças que frequentam o primeiro ciclo – os anos iniciais – do EF” 

(2007, p.8). 

Para essa nova proposta de ensino e do seu funcionamento, assegura que é fundamental 

a participação dos docentes para o alcance desse desafio, reconhecendo a criança em seus 

aspectos afetivos, cognitivos e sociais integrados à importância da brincadeira para essa nova 

(re)organização, que possibilite o desenvolvimento das crianças das séries iniciais do ensino 

fundamental. 

Assim, defende a formação docente como caminho para contribuir com esse processo e 

corrigir questões, a exemplo do fato de que “os professores que estão, hoje, atuando no EF, não 

têm participado de discussões específicas sobre desenvolvimento infantil, suas características e 
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necessidades peculiares, etc. Em geral, os cursos se concentram em ‘técnicas’ de ensino, 

sobretudo em alfabetização e matemática”. (CORREA, 2007, p. 14). 

A autora apresenta, ainda, que as professoras com mais experiência optam por ensinar 

nas séries finais desse segmento, ou seja, 4º e 5º anos, restando as séries iniciais, em especial o 

1º ano, aos profissionais que estavam, nas palavras de Correa (2007, p. 14-15), “no final da 

fila”, sendo essas séries a sobra das opções para a atuação das professoras.  

O estudo de Amaral (2009) procurou compreender, a partir das perspectivas da criança, 

o que é ser criança e viver a infância na escola, através das estratégias que constroem entre si e 

com os adultos, para se apropriarem dos processos educativos na passagem da educação infantil 

para o 1º ano do ensino fundamental. 

Ao longo de sua investigação, verifica um descompasso entre a proposta pedagógica e 

legal e a proposta de implantação da ampliação no Paraná, no que trata da idade de ingresso no 

ensino fundamental de nove anos, havendo divergência para a realização do corte etário, ou 

seja, as crianças de cinco e seis anos. 

Nesse impasse, Amaral busca analisar a questão nos estudos de Campos:  

 

[...] as autoras elucidam que, apesar dos argumentos governamentais, os 

estudiosos da educação não entraram em concordância em relação à ampliação 

do ensino fundamental, principalmente aqueles ligados à educação infantil, 

que defendem que a orientação política deveria ir em direção à universalização 

do acesso à primeira etapa da educação básica. É alegam, ainda, para o risco 

do ingresso antecipado configura-se em antecipação das práticas utilizadas no 

ensino fundamental , fato que pode aumentar a exclusão e ampliar o fracasso 

escolar. (apud  AMARAL, 2009, p. 4). 

 

Nesse cenário conflitante e de dúvidas, a autora parte do pressuposto de que as crianças 

são atores sociais competentes, ou seja, passam a ser o sujeito de sua investigação, numa 

abordagem sociológica da infância, fundamentada em autores como Corsaro (2005), Pinto e 

Sarmento (1997). 

A pesquisadora conclui que a ampliação do ensino fundamental ainda requer muitas 

investigações, principalmente no que tange à inserção da criança de seis anos nesse segmento, 

em especial pesquisas com abordagens longitudinais, que poderão apresentar o impacto dessa 

política educacional na vida das crianças. 

Correa e Bucci (2012) analisam o impacto da implantação do ensino fundamental de 

nove anos na direção de organização do trabalho pedagógico desse segmento como na educação 

infantil. Estudou como a criança do último ano da educação infantil compreendia a transição 
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para o ensino fundamental, e para isso realizou observações das vivências dessa criança (cinco 

anos idade) no último ano da educação infantil. 

A sua escolha recaiu na criança por entender que muitas vezes elas não se fazem ouvir, 

como defende Campos e Cruz (2006), pois “geralmente são excluídas do processo de discussão 

sobre políticas e práticas educacionais” (p.67). Eles referem-se às crianças, além de observar as 

práticas educativas desenvolvidas nesse segmento, através de métodos como desenho e história 

(DH) e de história a completar (HC), e realiza entrevista para a coleta de dados. 

Investigam ainda como a alteração legal afetaria a educação infantil e apresentam como 

hipótese que, ao saírem mais cedo da educação infantil, as crianças poderiam sofrer com a 

antecipação, devido a rotinas inadequadas para o seu aprendizado e desenvolvimento. 

No primeiro contato com o campo de investigação, identificaram que “em relação ao 

comportamento das crianças eram marcadas por uma concepção adultocêntrica”. (CORREA; 

BUCCI, 2012, p. 6). As crianças já eram recebidas pela nova professora com uma imagem já 

definida sobre elas, devido a informações realizadas entre as professoras. No caso de imagens 

negativas, não lhes era dado o direito de defesa. 

As regras rígidas faziam parte da rotina escolar dessas crianças, que as pesquisadoras 

apontam como sendo uma aproximação da realidade do ensino fundamental. Apresentam, 

ainda, que a prática realizada na turma observada correspondia a uma relação de preparar as 

crianças para o futuro, ou seja, para o ensino fundamental, em que eram tratadas como adultos 

pequenos. 

Ao que se refere ao modelo pedagógico, este atendia a uma proposta tradicional, voltada, 

ainda, ao rigor no comportamento (mando e obediência), sendo o castigo uma realidade na 

rotina escolar. 

Também observaram que a professora partia do princípio de que os alunos já sabiam 

determinado conteúdo, sem que houvesse o cuidado e preocupação com os seus conhecimentos 

significativos. A prática da professora sobre o processo de alfabetização correspondia a um 

trabalho mecânico de treinar essas crianças para o uso do alfabeto, sendo identificado, segundo 

as pesquisadoras, um “total desrespeito a alguns direitos básicos das crianças”. (CORREA; 

BUCCI, 2012, p. 6). 

  Sobre a visão da criança, concluem, com base nos relados das crianças, que os 

momentos realizados com brincadeiras na escola eram os mais prazerosos para elas. Assim, 

brinquedos e parque proporcionavam um momento de satisfação. As áreas externas também 

foram mencionadas como o lugar preferido para estar e brincar. 
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Percebeu-se, ainda, que há uma relação entre essas crianças e adultos no que concerne 

às regras, como resultado do trabalho de rotina estabelecido e assimilação de ternos inerentes à 

rotina diária. 

Sobre as expectativas para a passagem para o ensino fundamental, verificou-se o desejo 

de ter uma escola que contemplasse a sua rotina já estabelecida na educação infantil, com 

práticas voltadas às cantigas, rotinas pedagógicas já estabelecidas e reconhecidas, um espaço 

agradável e com brincadeiras, apesar de mencionarem um grau de dificuldade nas atividades 

do ensino fundamental. 

Observa que há o reconhecimento por essas crianças das regras e castigos na rotina da 

educação infantil. Assim, se verifica uma aproximação entre os dois segmentos de ensino. Sobre 

a compreensão do professor da educação infantil, este se configura para essas crianças, na 

prática, como alguém rígido, pouco afetuoso, que realiza tarefas mecânicas, sem proporcionar 

o aprendizado, e sendo essas atividades mais voltadas às áreas de matemática e português, com 

ausência das demais áreas do conhecimento. 

 Quanto à professora que eles acreditam que irão encontrar no ensino fundamental, não 

foge às características das já relatadas pela da educação infantil. Porém, quando questionados 

sobre como deveria ser a professora, eles relatam, segundo as autoras: “legal, bonita, charmosa, 

‘inteligente, para fazer lição na lousa para a gente copiar’ e ‘de blusa rosa’”. (CORREA e 

BUCCI, 2012). 

A pesquisa de Mota (2012) reconhece a inserção da criança de seis anos como um 

reordenamento do ensino fundamental de nove anos, que provocou na educação uma demanda 

por uma nova reestruturação, gerando dúvidas para essa (re)organização.  

Apresenta alguns achados da sua pesquisa, que discutiu como o ensino fundamental de 

nove anos está inserido em práticas de governamento de infância e como essas práticas 

possibilitam outro lugar escolar para a criança de seis anos. Justifica seu objetivo por considerar 

que a política de ampliação pode modificar a relação dessa criança com a escola, em virtude 

dos objetivos distintos desses segmentos de ensino.  

Analisa os discursos que estão sendo produzidos sobre o ensino fundamental de nove 

anos e utiliza como recurso para a sua análise alguns documentos que tratam dessa política, 

elaborados pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Secretaria de Educação do Estado do 

Rio Grande do Sul, além de matérias jornalísticas coletadas no período de 2005 a 2009. 

Estabelece, ainda, duas vertentes para a sua análise. Na primeira, aborda o nível 

institucional, a partir de três eixos – a inclusão, a gestão e a avaliação –, enquanto na segunda 
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análise, corresponde às categorias tempo e organização. Conclui que a política de ampliação do 

ensino Fundamental “pode estar contribuindo para o esmaecimento de fronteiras entre educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental”. (MOTA, 2012, p.9). 

Identifica que essa política, “ao buscar as especificidades, definir um lugar, cada nível 

anuncia a diferença, mas também sugere a separação entre educação infantil e Ensino 

Fundamental”, sendo essa articulação a geradora da crise, por buscar integrar segmentos com 

objetivos diferenciados a partir da inserção da criança de seis anos no segmento do ensino 

fundamental (MOTA, 2012, p. 10). Essa inserção, segundo a sua análise, é uma “diluição de 

fronteiras no sentido de reconhecer a infância no Ensino Fundamental”. (MOTA, 2012, p. 13-

14).   

 Assim, mostra que há, nos documentos que tratam dessa política, um discurso para 

legitimar a infância e as brincadeiras nas séries iniciais do ensino fundamental de nove anos, e 

outra vertente que reconhece essa política como sendo a escolarização precoce para a criança 

de seis anos. 

O estado do conhecimento mostra que o ensino fundamental de nove anos vem sendo 

investigado, como apresenta Nogueira e Peres (2011), sempre relacionado à outra temática. Em 

nossa análise, verificamos a forte presença da criança de seis anos nos estudos observados. 

Essa tendência pode ser explicada por duas situações. A primeira pode ser o resultado 

de ter essa política enfatizado com veemência a criança de seis anos nos documentos (MEC) 

que conduzem esse processo de implantação. Entre eles apontamos “Ensino Fundamental de 

Nove Anos: orientações para inclusão da criança de seis anos de idade”, publicado no ano de 

2006, que traz uma coletânea de artigos de vários pesquisadores brasileiros que atuam com 

infância, lúdico, desenvolvimento da criança, letramento e alfabetização, entre outros. A 

segunda corresponde ao interesse dos pesquisadores que atuam com educação infantil de 

entender os impactos que essa política pode proporcionar à criança de seis anos, que passou a 

ocupar outro espaço na educação básica após a promulgação dessa Lei.  

Essa afirmação resulta da análise com base na pesquisa que realizamos na ANPEd, na 

qual, dos nove trabalhos localizadas sobre o ensino fundamental de nove anos, quatro estavam 

no GT-7, que trata da Criança de 0 a seis anos, e cinco localizados no GT- 13, que aborda o 

ensino fundamental. Desses nove trabalhos, cinco abordavam a temática da criança de seis anos 

associada à discussão do ensino fundamental de nove anos. 

Observamos um movimento dos pesquisadores em analisar a ampliação, relacionando-

a com as questões legais. (AMARAL, 2009; CORREA, 2007 e 2010; MACHADO, 2010), entre 
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elas a LDB (9394/06), pelos pareceres do Conselho Nacional de Educação, e pelos documentos 

que conduzem essa política produzida pelo Ministério de Educação - MEC. 

Não identificamos estudos que abordassem a questão curricular ao longo dos seus nove 

anos. Em Correa (2007), foi apresentada a importância de se pensar num currículo no conjunto 

para atender à criança de seis a quatorze anos, porém a sua ênfase no debate volta-se a 

reorganizar o espaço da criança de seis anos. 

Correa (2010) mostra que, na prática, pouco ainda vem sendo legitimado no espaço 

escolar com a ampliação, reforçando o nosso interesse em buscar compreender essa realidade, 

em especial sobre a nossa região, que pouco ainda se conhece, pela baixa frequência de estudos 

acerca do assunto. 

Segundo Rocha, Martinati e Santos (2012): “[...] a implantação do Ensino Fundamental de 

nove anos foi realizada de forma bastante diversa nos municípios investigados, seja pelas diferentes 

interpretações da legislação seja pelas possibilidades ou pelos limites dos contextos locais”. (2012, p. 

12). 

 Os autores reforçam que estamos entendendo a realidade da ampliação, e se faz 

necessário investir em pesquisas para contribuir na compreensão desse cenário, que envolve 

uma nova proposta para a educação básica, exigindo a reorganização do ensino fundamental de 

nove anos, como da educação infantil, que corresponde a dois níveis da educação básica 

brasileira, além de identificarem poucas pesquisas nas Regiões Norte e Nordeste sobre o tema. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

A pesquisa buscou compreender como a Secretaria Municipal de Educação de 

Camaragibe se (re)organizou para implantar o ensino fundamental de nove anos em sua rede, 

que remete à discussão sobre o aumento do tempo trazido pela ampliação de oito para nove 

anos e de sua consequente antecipação, pela inserção da criança de seis anos. Esses elementos 

foram alguns dos princípios norteadores para a organização do novo currículo de nove anos do 

ensino fundamental nas Secretarias de Educação de todo País, como também das redes 

particulares. 

Lançamos o olhar para: a) analisar como a ampliação foi contemplada na 

(re)organização da proposta;  b) analisar a (re)organização do trabalho pedagógico ao longo dos 

seus nove anos de duração e c)  identificar como a ampliação e a antecipação contribuíram para 

a organização do ensino fundamental de nove anos. 

Procuramos compreender esse processo de implantação nessa secretaria municipal, 

estabelecendo uma relação entre o nosso objeto e a realidade analisada. Por isso, optamos por 

uma pesquisa de cunho qualitativo, visto que, para a sua implantação, houve as articulações e 

relações entre os sujeitos e as instituições para a sua materialização, numa construção coletiva, 

passando a ser um território de disputa e (re)significação do espaço escolar. 

 Para Chizzotti (2010, p. 70), a pesquisa qualitativa “parte do fundamento de que há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre sujeito e 

objeto, um vínculo indissociável entre o mundo real, o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito”. Nesse movimento, o objeto se constitui e se desenha através das relações estabelecidas 

entre os sujeitos num determinado contexto, que envolve as questões social, temporal e 

histórica, por entendermos o currículo dentro dessa dinâmica, numa perspectiva crítica para a 

sua análise. Para Chizzoti (2010, p. 83), é na pesquisa qualitativa que todos os participantes são 

reconhecidos “como sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem práticas adequadas para 

intervir nos problemas identificados”. Logo, apresenta-se com característica única, específica e 

diferenciada, apesar de podermos localizar algumas semelhanças e aproximações através das 

teorias existentes, passando a tecer novos conhecimentos. 

Essas características peculiares são atributos das pesquisas no campo das ciências 

sociais, no qual o seu objeto é histórico. (MINAYO, 1994). Desse modo, localizamos o nosso 

objeto nesse campo do conhecimento, e, assim, realizamos um mapeamento das secretarias que 

compõem a Região Metropolitana do Recife (Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo 

Agostino, Camaragibe, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, 
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Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata), e levantamos informações que 

permitiram a aproximação dos nossos critérios estabelecidos para a definição do campo de 

pesquisa. 

Para isso, estabelecemos como critérios para definição do campo de estudo a rede que: 

a) implantou o ensino fundamental de nove anos após o ano de promulgação da Lei 11.274/06, 

ou seja, após o ano de 2006, que passa a exigir dos municípios diante da lei a antecipação e o 

aumento do tempo do ensino fundamental para nove anos até o prazo máximo de 2010; b) 

Apresente ou mencione algum documento referente à (re)organização do ensino fundamental 

de nove anos na rede, sendo ele um elemento norteador dessa implantação, como também objeto 

de nossa investigação. 

Num primeiro momento, entramos em contato com as Secretarias de Educação desses 

municípios e de seus respectivos Conselhos de Educação, através de e-mail, buscando 

informação sobre o ano de implantação e sobre documento do município que oficializasse essa 

reforma do ensino fundamental (Apêndice A). 

Nesse e-mail, procuramos saber o ano de implantação do ensino fundamental de nove 

anos no município e indagamos se ocorreu uma (re)organização na base curricular para atender 

a essa política, além de buscar informações sobre dificuldades no município para essa 

implantação. Por fim, solicitamos que a secretaria identificasse pontos relevantes sobre a 

(re)organização. 

Como não obtivemos retorno dos e-mails, realizamos contato via telefone (Secretaria de 

Cabo de Santo Agostinho, Moreno e Paulista) e visitas às secretarias (Secretarias de Olinda e 

Camaragibe), o que possibilitou identificar: 

 

 No Cabo de Santo Agostinho, a ampliação ocorreu no ano de 2011, porém 

algumas escolas ainda não a implantaram. A Secretaria de Educação salienta 

também que as escolas que ampliaram o ensino fundamental trabalham com dois 

currículos, sendo um currículo de oito anos e outro currículo de nove anos, em 

processo de implantação. 

 A Secretaria de Educação de Paulista realizou a ampliação no ano de 2009 e vem 

implantando-o gradativamente. Quanto à questão legal, encontra-se em processo 

de regularização junto ao setor de inspetoria do município, mas não é claro que 

tipo de instrumento legal seria adotado. Vale ressaltar que, segundo a Direção 

de Ensino, Paulista já possui um sistema de ensino autônomo. 
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 Em Moreno, o ano de implantação foi 2010, e o processo para implantação vinha 

sendo discutido na rede com a participação das escolas. 

 Na Secretaria de Educação de Olinda, houve divergências acerca do ano de 

implantação, sendo esse fato justificado pela transição da gestão do município. 

 Em Camaragibe, apesar da divergência inicial acerca do ano de implantação, 

durante a visita foi apresentado um documento referente à proposta de ensino da 

rede referente à ampliação, com data de publicação de 2009. Nele, verificamos 

uma (re)organização do ensino iniciado no ano de 2007 e, durante esse período, 

foram realizadas discussões para a construção dessa proposta do ensino 

fundamental de nove anos. 

 

Nessas visitas, as técnicas mais recentes das secretarias procuravam, junto às técnicas 

mais antigas, que vivenciaram a implantação, as informações dessa transição do ensino 

fundamental de oito para nove anos. Assim, podemos identificá-las como sendo a memória 

dessa transição. 

A seguir, apresentamos um quadro com o ano de implantação dos municípios que 

disponibilizaram essa informação da Região Metropolitana do Recife. 

 

 QUADRO 1 – Mapeamento dos Municípios Levantados na Região Metropolitana/Recife 

                          
MAPEAMENTO DOS MUNICÍPIOS LEVANTADOS NA REGIÃO METROPOLITANA 

DO RECIFE 

ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS  

Município Ano de 

implantação 

Proposta de implantação do Ensino Fundamental de 

nove anos do município 

Recife 2001 Não localizamos 

Camaragibe 2003 Proposta curricular: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos 

Paulista 2009 Não localizamos 

Cabo de santo Agostinho 2010 Não localizamos 

Moreno 2010 Não localizamos 

 Fonte: Secretaria de Educação dos Municípios 

 

O mapeamento mostra o município de Camaragibe com uma proposta de implantação 

do ensino fundamental de nove anos, sendo ela construída coletivamente, passando a ser o nosso 
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campo de pesquisa, por atender aos critérios estabelecidos. Além disso, verificamos uma boa 

acessibilidade e disponibilidade dos técnicos em contribuir com o estudo.  

O município de Camaragibe, para implantar em sua rede o ensino fundamental de nove 

anos, contratou a assessoria de professores das áreas específicas da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) e da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), para contribuir 

com a discussão, que resultou no documento denominado Proposta curricular: Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

A publicação dessa proposta ocorreu no ano de 2009 e foi distribuída para todos os técnicos da 

secretaria e direção das escolas. Essa proposta da Secretaria Municipal de Camaragibe 

apresenta uma (re)organização do ensino fundamental e organiza-se para nove anos, levando-

nos a eleger como campo empírico para investigação. Para Minayo, “[...] o trabalho de campo 

se apresenta como uma possibilidade de conseguirmos não só aproximação com aquilo que 

desejamos conhecer e estudar, mas também de criar um conhecimento, partindo da realidade 

presente no campo”. (1994, p. 51). 

Em sua proposta do ensino fundamental, passa a ser reconhecida como uma 

possibilidade para conduzir a discussão acerca da infância, letramento, alfabetização, entre 

outros temas relacionados e necessários para (re)organização do ensino fundamental ao longo 

dos nove de duração, numa dinâmica de construção com os sujeitos, sejam eles os 

docentes/pesquisadores do ensino superior ou os profissionais do município. 

Sendo assim, buscamos compreender como a Secretaria de Educação de Camaragibe 

implantou o ensino fundamental de nove anos em sua rede. Além disso, perguntamos: a) Como 

a ampliação foi contemplada na (re)organização do currículo?  b) Como a (re)organização do 

trabalho pedagógico foi pensada ao longo dos seus nove anos de duração? c) Como a ampliação 

e a antecipação contribuíram para a organização do ensino fundamental de nove anos? 

Para tanto, buscamos compreender a realidade dessa política de implantação do ensino 

fundamental de nove anos em Camaragibe, reconhecendo também que a (re)organização de um 

currículo numa perspectiva crítica reconhece em seu campo questões ideológicas, históricas, 

culturais e fatores econômicos dos sujeitos, sendo um território onde eles estabelecem uma 

relação de poder para a sua construção. E, nessa perspectiva de construção coletiva, analisamos 

essa reforma do ensino fundamental, que provocou a organização do currículo para atender à 

antecipação e à ampliação, na qual as secretarias municipais deveriam, junto às escolas e seus 

docentes, orientar/discutir/produzir coletivamente, a partir de princípios democráticos. 
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Para Souza (2010, p. 45), “o prescrito nem sempre é passível de tornar-se realidade, a 

partir dos acontecimentos, ideologias e interesses presentes na cotidianidade”. Essa afirmação 

nos leva a reconhecer que os sujeitos e instituições atuam e se articulam no currículo como 

sujeitos ativos desse processo, numa perspectiva crítica do currículo, considerando a 

singularidade de cada instituição de educação e as suas necessidades específicas. 

Também reconhecemos que essa relação de novos atores no sistema educacional, que 

passam a realizar novos embates, resulta do processo de redemocratização do ensino em nosso 

país. Desse novo cenário, há uma diversidade de sujeitos, emergindo novos interesses, que 

passam a corresponder ao seu cotidiano, sendo essa construção uma concretização das vozes 

dos sujeitos que a constituíram. 

 

4.1  Campo, sujeitos e coleta de dados da pesquisa  

 

O campo de investigação foi a Secretaria de Educação de Camaragibe, cujo município 

está localizado na Região Metropolitana do Recife e possui 144.466 habitantes, dos quais 

43.599 frequentam creches ou escolas públicas e privadas, de acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2013). 

Apesar de o município não ter um sistema próprio de educação – está vinculado ao 

sistema de ensino estadual –, vem desenvolvendo articulação para a organização da rede 

municipal, apresentando uma característica muito peculiar, no sentido de investir numa política 

curricular na rede, com ênfase para uma gestão democrática e participativa para a construção 

de um novo modelo de gestão. 

Segundo Guedes (2012, 87), “[...] esta secretaria apresenta um processo de construção 

da política curricular consolidada desde os anos 1990”, além de reconhecer na proposta 

influências do pensamento freireano.      

Apesar de haver uma cultura na Rede acerca da formação, há uma continuidade entre as 

propostas curriculares implantadas. A antiga proposta serve de norte para a nova proposta.  

Apesar disso, o município realizou a ampliação do ensino fundamental em 2003, ou 

seja, três anos antes da promulgação da Lei 11.274/06. 

A ampliação se deu em virtude de uma demanda constatada desde a década de 1990, 

uma vez que atendia a crianças com seis anos de idade, numa série denominada “Sala de 

Alfabetização”, localizada nos prédios que ofereciam o ensino fundamental de oito anos. 
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Assim, a possibilidade de realizar a antecipação, como também a ampliação, seria uma maneira 

de regularizar o que já se fazia na prática. 

Vale ressaltar, ainda, que identificamos um forte movimento para a organização do 

ensino fundamental, como também na educação infantil na Rede.  Em especial, investimentos 

financeiros para o ensino fundamental oriundos do FUNDEF, como resultado de políticas 

vivenciadas na década de 1990, direcionavam para o que Cury (2002) apontou como 

focalização do ensino. Apesar do reflexo desse investimento financeiro no município, não 

houve a centralidade no segmento do ensino fundamental. 

Apesar dessa tendência em buscar subsídios para o município, a organização da Rede 

teve como ponto inicial a organização do ensino fundamental e, à medida que ele foi se 

desenhando, os profissionais passaram a realizar o mesmo processo de organização e 

sistematização da educação infantil. 

Nesse processo de sistematizar a organização das turmas que atendiam às crianças de 

seis anos, denominadas turmas de alfabetização, elas passaram a ser o ponto central das 

discussões, em virtude da alfabetização dessas crianças, em que os professores e responsáveis, 

por se surpreenderam com o processo de alfabetização e aprendizagem vivenciadas pelas 

crianças e professores em suas práticas, passam a questionar o seu lugar no sistema de ensino 

na Rede. 

Assim, podemos verificar uma articulação entre esses dois segmentos, analisando o 

diálogo que ocorreu para a construção de uma proposta de forma contínua, através de 

organização por temas-eixo, tanto no ensino fundamental, como na educação infantil, de modo 

sistematizado. 

 Isso nos aproxima das ideias de Guedes (2012), que reconhece essa proposta como: 

 

[...] caminhos no sentido de superar a fragmentação do conhecimento. Têm 

como fundamento trabalhar temas significativos que estejam articulados com 

a realidade dos estudantes e os conteúdos pedagógicos não estejam encerrados 

em disciplinas isolados. (2012, p.84). 

    

Atualmente, a Rede dispõe de 27 escolas, distribuídas da seguinte forma: 21 atuam com 

ensino fundamental e educação infantil; 2, apenas com ensino fundamental; 3, exclusivamente 

com educação infantil; e 1 nova unidade está sendo construída para funcionar como creche. 
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Essas escolas têm 6.466 alunos matriculados no ensino fundamental e 1.867 matriculados na 

educação infantil4. 

Os sujeitos da pesquisa são técnicos da Secretaria de Educação de Camaragibe, 

ocupando função de coordenação do ensino fundamental e Direção de Ensino da Rede, que 

lidaram diretamente com as discussões, elaboração e construção do processo de implantação do 

ensino fundamental de nove anos. As Técnicas trataram diretamente desse processo como 

agentes articuladores dessa construção que possibilitou a proposta pedagógica da Rede já no 

ano de 2003, passando a ser reconhecidas como sujeitos desse processo de implantação e de 

formação para o ensino fundamental de nove anos. 

A Direção de Ensino atuou e atua junto com a coordenação do ensino fundamental para 

(re)organizar esse segmento e apresenta uma visão mais ampla sobre a organização do ensino 

na Rede, permitindo uma compreensão dessa reforma em sua totalidade. Esses sujeitos dispõem 

de informações que contribuem para nossa compreensão sobre a (re)organização do ensino 

fundamental de nove anos na Rede. 

Optamos pelos técnicos que atualmente exercem a função e os técnicos que ocupavam 

essas funções no período de implantação na Rede, porque foram eles os responsáveis pela 

condução do processo de elaboração dessa nova organização do ensino fundamental para nove 

anos, além de sempre serem mencionados como memória dessa transição.  

Como procedimento, optamos pela realização da entrevista não-estruturada para coleta 

de dados (Apêndice B), que, segundo Minayo (1994), é um importante instrumento da pesquisa 

qualitativa. Chizzotti (2010, p. 57) corrobora ao afirmar que “as informações colhidas sobre 

fatos e opiniões devem constituir-se em indicadores de variáveis que se pretende explicar. É, 

pois, um diálogo preparado com objetivos definidos e uma estratégia de trabalho”, o que nos 

permite uma relação direta com o participante. 

Assim, reconhecemos esse procedimento como o mais adequado para a nossa pesquisa, 

uma vez que nos permitirá “[...]obter informes contidos na fala dos atores sociais, enquanto 

sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está sendo 

focalizada” (MINAYO, 1994, p. 57). 

A opção pela modalidade de entrevista não-estruturada emerge da riqueza de detalhes 

que ela permite que obtenhamos dos sujeitos da pesquisa. A entrevista autoriza ao entrevistador 

a elaboração de perguntas mediante respostas do entrevistado, numa dinâmica flexível e 

                                                           
4 Estes são dados do mês de fevereiro, com base nas informações apresentadas pela Secretaria Municipal de 

  Educação, conforme apresentamos em anexo. 
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interativa entre o entrevistador e o entrevistado, possibilitando-nos um maior aprofundamento 

acerca do processo de implantação do ensino fundamental na Rede, a partir de informações 

apresentadas pelos sujeitos da pesquisa.  

 

 

 

Para Ludke e André (1986): 

 

[...] a entrevista permite correções, esclarecimentos e adaptações que a torna 

sobremaneira eficaz na obtenção das informações desejadas. Enquanto outros 

instrumentos têm seu destino selado no momento em que saem das mãos do 

pesquisador que o elaborou, a entrevista ganha vida ao se iniciar o diálogo 

entre o entrevistador e o entrevistado. (1986, p.35). 

 

Assim, estabelecemos questões que nortearam a implantação do ensino fundamental de 

nove anos para a realização da entrevista, partindo de uma abordagem mais ampla, até as 

questões mais detalhadas, para que pudéssemos compreender a (re)organização do ensino 

fundamental de nove anos, a saber: (1) Como o município realizou a transição de oito para nove 

anos na rede? (2) Como as séries iniciais que atuam com crianças de seis a dez anos foram 

organizadas? (3) O ensino foi organizado por série, ciclos? (4) Nessa organização de ensino 

fundamental de nove anos, houve a articulação entre os segmentos da educação infantil e o 

ensino fundamental? (5) Foram realizadas formações para os docentes atuarem nessa realidade 

de nove anos? 

 

4.2 Análise e interpretação dos dados 

Para a realização da análise dos dados, utilizamos a Análise de Conteúdo que, segundo 

Bardin (2011, p. 44), “aparece como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que 

utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. 

A escolha por essa técnica emerge da necessidade de compreender os sentidos, códigos 

e símbolos produzidos pelos sujeitos da pesquisa através de suas mensagens, permitindo dessa 

forma compreender como a Secretaria Municipal de Educação de Camaragibe se (re)organizou 

para implantar o ensino fundamental de nove anos na Rede. 

Trata-se de uma técnica bastante adotada nas pesquisas de cunho qualitativo, por 

analisar a subjetividade das mensagens produzidas pelos sujeitos, além de reconhecer a 
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individualidade desse discurso, bem como a produção da coletividade diante das condições 

apresentadas pelos tratamentos dos dados, que permite a descrição e interpretação das 

mensagens produzidas pelos sujeitos das pesquisas. 

Para Bardin (2011, p. 50), “a análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por 

trás das palavras sobre o que se debruça”, direcionando-nos para entender a subjetividade da 

fala e compreender as “entrelinhas” não ditas pelos sujeitos. 

Assim, buscamos analisar essas mensagens a partir das transcrições das entrevistas que 

realizamos, e da proposta do município “Proposta Curricular – Educação Infantil, Fundamental 

e Educação de Jovens e Adultos”, de 2009, para que possamos decodificar os seus sentidos. 

Além de organizarmos e tratarmos os dados, retomamos aos nossos objetivos propostos na 

pesquisa, com o propósito de realizamos uma leitura geral das entrevistas. Essa fase da 

pesquisa, denominada leitura flutuante, “[...] consiste em estabelecer contato com os 

documentos a analisar e conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e orientações”. 

(BARDIN, 2011, p. 126). 

Ao definirmos e organizarmos o material de análise, passamos a codificá-los. De acordo 

com Bardin (2011), essa fase nos permitiu estabelecer uma relação entre o texto analisado e a 

teoria que o fundamenta, em que é possibilitada a interpretação e descrição através da coleta 

dos dados obtidos com os sujeitos participantes, passando a sobressair aos olhos do pesquisador 

o sentido das mensagens produzidas. 

Minayo (1994) também compreende esse momento da pesquisa numa perspectiva mais 

ampla de análise. Para ela, a análise dos dados perpassa pela interpretação do pesquisador com 

base nos dados coletados. Para Chizzatti (2010, p. 69), o objetivo desse momento da pesquisa 

é “propor uma explicação do conjunto de dados reunidos a partir de uma conceituação da 

realidade percebida e observada”. 

Assim, buscamos analisar os dados coletados através das entrevistas, contemplando a 

ideia de analisá-las e interpretá-las nas mensagens produzidas pelos sujeitos, cientes de que 

poderão estar carregadas de subjetividade ocultadas pelos sujeitos, mas buscaremos, na sua 

regularidade, compreender o teor das mensagens produzidas na coleta de dados.  

Como técnica para essa análise, optamos pela análise temática, que, segundo Bardin 

(2011), é uma das técnicas mais usadas e atende mais para a realização da abordagem do 

material numa primeira instância, o que, em nosso caso, permitiu um melhor agrupamento das 

entrevistas. 



80 

 

Num primeiro momento, colocamos todas as entrevistas num quadro, relacionando-as 

entre as perguntas das entrevistas e suas respectivas respostas, que nos permitiu organizar, 

analisar e interpretar os dados coletados, conforme trecho das entrevistas transcritas. 

 

   QUADRO 2 – Organização para Análise dos dados 

  

a) SOBRE A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS 

Técnico 1(T1) Técnico 2(T2) Técnico 3 (T3) 

 

Como foi que ela ocorreu? 

Foi em 2003 - a gente já viu. 

Foi em 2003, por conta da 

necessidade de aumentar o 

número de alunos junto ao 

censo e, consequentemente, 

vir mais verbas para esses 

alunos e pras escolas... aí isso 

aconteceu em 2003 e, pra 

início, foi em forma de ciclo. 

A gente teve um primeiro 

ciclo aqui, que englobava 

dois anos. Era o ciclo de 

alfabetização, que foi os 

meninos de seis e sete anos 

de idade; aí já seria dois anos 

de fundamental e 

completaria depois com as 

séries.  

 

 

Vê bem, a gente começou 

aqui em 2003. Nessa época 

que tinha aquela equipe que 

eu lhe falei. A equipe aqui 

de acompanhamento 

pedagógico. A equipe não 

participou dessa 

construção. Quem fez, se eu 

não me engano, foi a 

gestora - na época ela era 

diretora de ensino. Então, 

ela organizou todo o 

material de leitura. Ela, com 

uma professora da UFPE, se 

eu não me engano, também 

estava envolvida nessa 

questão de Educação 

Fundamental de Nove 

Anos. Então eles trouxeram 

tudo já pronto. 

 

 

É isso que eu vou te colocar: Nós 

– ao chegarmos em Camaragibe – 

a gente sentiu a necessidade – a 

gente estava chegando, nós 

chegamos em 97 (…) foi o 

primeiro ano da gestão e a gente 

sentiu a necessidade de criar uma 

proposta pedagógica curricular 

(…) porque era assim: a rede de 

Camaragibe atendia, acho, que 

em duas escolas somente o ensino 

fundamental de quinta à oitava no 

período, né? E o Estado, a partir 

da LDB, fez aquela proposta pra 

gente de assumir o ensino 

fundamental de quinta a oitava 

série – até porque nós nem 

tínhamos tradição.  

 

Dessa forma, emergiram os temas dos textos, permitindo-nos compreender como o 

município realizou a (re)organização da sua proposta para implantar o ensino fundamental de 

nove anos. 
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5 ANÁLISE E RESULTADO DA PESQUISA 

A partir da interpretação e discussão dos dados, passamos a conhecer a realidade vivida 

pela Secretaria Municipal de Educação de Camaragibe para implantar o ensino fundamental de 

nove anos em sua rede, a partir da proposta do ensino Fundamental de nove anos, da 

(re)organização do espaço escolar, da formação continuada dos docentes para atuarem no 

ensino fundamental de nove  anos, da discussão com a família, das orientações para os gestores 

e funcionários administrativos, da transição da educação infantil para o ensino fundamental, 

dos princípios orientadores da nova proposta, dos desafios vivenciados para a implantação do 

ensino fundamental de nove anos. (APÊNDICE 3). 

Na fase do mapeamento, foi apontado pelas técnicas que o ano de implantação do ensino 

fundamental ocorreu em 2007, tendo como referência a proposta de 2009. Porém, ao entramos 

em campo, identificamos que a ampliação ocorreu desde 2003, ou seja, antes da promulgação 

da Lei 11.274/06.  

Essa verificação ocorreu à medida que passamos a realizar as entrevistas e perguntamos 

sobre a Elaboração da proposta para o ensino fundamental de nove anos, ao que uma das 

técnicas respondeu:  “Foi em 2003, a gente já viu, foi em 2003, por conta da necessidade de 

aumentar o número de alunos junto ao censo e, consequentemente, vir mais verbas para esses 

alunos e pras escolas (...) aí isso aconteceu em 2003 e, pra início, foi em forma de ciclo”. (T1). 

 Também obtivemos esse dado com base na análise do certificado escolar emitido pelo 

município (Anexo 1), que apresenta a organização do ensino estruturado em ciclo único até a 

oitava série. Esse ciclo único corresponde às crianças de seis e sete anos, sendo que nele não 

existe retenção, e as demais séries, com duração de 1 ano cada (2ª série, 3ª série, 4ª série, 5ª 

série, 6ª série, 7ª série, 8ª série), totalizando nove anos de duração. 

A partir da (re)organização da proposta de 2009, a rede passou a adotar as novas 

nomenclaturas que as diretrizes dessa política passaram a orientar, conforme quadro seguinte. 

 

QUADRO 3 - Nomenclatura do Ensino Fundamental de nove anos 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Anos Iniciais Anos Finais 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Fonte: Ensino Fundamental de Nove anos: Orientações Gerais 



82 

 

Esse modelo passou a ser o “[...] ponto de partida, para garantir uma nomenclatura 

comum às múltiplas possibilidades de organização desse nível de ensino (séries, ciclos, outros 

– conforme art. 23 da LDB nº 9.394/96) [...]”. (BRASIL, 2004, 18). 

Dessa forma, passamos a observar que a proposta de 2009 traz a nova nomenclatura das 

séries para a organização do seu ensino, conforme o quadro seguinte, que apresenta a Estrutura 

Disciplinar. 

 

QUADRO 4 – Organização para atendimento do ensino fundamental de nove anos 

 

Objetivamos que os alunos 

conquistem/aprendam: 

Educação 

Infantil 

Ensino Fundamental Ensino Fundamental - 

EJA 

5º 

Ano 

6º 

Ano 

1º 

Ano 

2º 

Ano 

3º 

Ano 

4º 

Ano 

5º 

Ano 

1º 

Ano 

2º 

Ano 

3º 

Ano 

Fonte: Secretaria Municipal de Camaragibe  

 

O município atua apenas com a faixa etária de crianças das séries iniciais do ensino 

fundamental de nove anos, e as disciplinas foram (re)organizadas de modo que o currículo possa 

ser trabalhado de forma global, estruturando os seus conteúdos por temas-eixo, através dos seus 

respectivos objetivos, possibilitando, assim, um currículo mais integrado e interdisciplinar, 

articulado com a realidade local. 

Com essa tendência de articulação entre as áreas do conhecimento, de modo 

interdisciplinar, também podemos localizar na proposta da rede o seguinte texto: 

 

Os diálogos travados entre os(as) assessores(as) das distintas áreas e deles(as) 

com a equipe da Secretaria e com os(as) professores possibilitaram a 

elaboração de uma proposta que busca favorecer uma relação pedagógica-

didática interdisciplinar no tratamento dos conteúdos escolares, sem perder a 

especificidade das disciplinas. (CAMARAGIBE, 2009, p. 10). 

 

Camaragibe apresentou uma característica diferenciada dos outros municípios 

levantados. Como observamos na realidade de alguns deles, antes da promulgação, as escolas 

passaram a receber crianças de seis anos, realizando a antecipação para o acesso ao ensino 

fundamental de oito anos e da lei 11.114/05. Camaragibe chegou a anunciar a influência do 

FUNDEF para realizar a inserção da criança de seis anos no ensino fundamental, mas não como 

ponto determinante para realizá-la. Tanto que, na contramão de outros processos de antecipação 
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verificados em outras realidades, Camaragibe realiza, no ano de 2003, a antecipação e a 

ampliação para nove anos do ensino fundamental. 

O processo de ampliação de oito para nove anos ocorreu como uma demanda do 

município e foi articulada com o segmento da educação infantil que, segundo uma das técnicas: 

“[...] saiu em 2002 a versão da proposta de educação infantil. Nesse movimento você vai percebendo o 

quê? Que a meninada, já existia a proposição, dos meninos de seis anos ingressarem no ensino 

fundamental e a gente, sim... já mantinha uma certa atenção”. (T3). 

Apesar de o município se antecipar à Lei 11.274/06, identificamos elementos 

norteadores para a organização do ensino fundamental de nove anos, como a antecipação e a 

ampliação para a (re)organização desse segmento. 

Durante a leitura flutuante, identificamos que, na implantação do ensino fundamental, a 

proposta foi construída em sua rede, como um processo que emergiu de uma demanda da 

comunidade, ouvida e sentida pelos seus gestores, passando a ser construída de forma coletiva, 

apresentando-se como uma característica singular do município nesse processo de ampliação, 

se comparado a outras realidades analisadas em nosso estado do conhecimento, visto que o ano 

de implantação na rede se deu em 2003, ou seja, antes da promulgação da Lei 11.274/06, e o 

município se antecipou ao que orientava a Lei, para que o currículo fosse construído 

coletivamente. Observamos, assim, que Camaragibe destaca-se como pioneiro nesse processo 

de ampliação e antecipação em sua Rede Municipal de Educação. 

 

5.1 A elaboração da proposta do Ensino Fundamental de Nove anos 

 

Ao analisarmos os dados referentes à elaboração da proposta, identificamos que a 

antecipação, que trata da inserção da criança de seis anos no ensino fundamental, e a ampliação, 

que corresponde ao aumento em mais um ano na duração desse segmento e realiza a sua 

(re)organização na Rede Municipal de Camaragibe, emergiram da demanda do município, que 

passou a adotar uma gestão para incluir novos atores em prol de uma melhor educação, como 

seus gestores, técnicos, docentes, pais de alunos, entre outros, datando o início desse processo 

da década de 1990. A elaboração da proposta do ensino fundamental de nove anos tem a sua 

gênese nas discussões iniciadas no programa de formação continuada, cujo objetivo era a 

elaboração coletiva de uma proposta para o ensino fundamental como podemos observar: 

 

 



84 

 

E a gente começou a desencadear um processo que criou um programa de 

formação continuada para os educadores, e nesse programa um dos objetivos 

era que a gente desenhasse junto com eles uma proposta curricular pro ensino 

fundamental. Em todo esse processo, a gente foi trabalhando nas concepções 

que a gente queria que embasassem a proposta e em cada área do 

conhecimento. Então, a formação, ao mesmo tempo em que ele ia, 

experienciando, o que estava sendo proposto [...] (T3). 

 

 Foi uma construção com princípios democráticos, na qual os sujeitos vêm se 

articulando para a construção de um novo modelo curricular. A reforma do ensino é um 

caminho para possibilitar essa transição, adequar-se à realidade do ensino fundamental na rede 

municipal, além de buscar caminhos para melhorar a educação na rede. 

Para tanto, consideraram-se as características do município e as suas necessidades, como 

aponta a T3, “[...] nem a gente pretendia que eles assumissem uma proposta imposta e a gente 

queria que tivesse a cara de Camaragibe”. 

A proposta dessa nova organização, oriunda da política curricular, passou a priorizar a 

formação continuada dos educadores. Ela passou a ser um diferencial nesse processo, a partir 

da década de 1990. “A gente tem uma cultura de formação desde noventa, que os prefeitos têm 

aderido, é uma coisa boa que a gente tem percebido”, disse T1, referindo-se ao prosseguimento 

das formações continuadas por outras gestões, inclusive de outros partidos. 

Uma política de formação foi implantada na rede de educação do município para todos 

os seus profissionais. Essa política teve início no ano de 1997, quando foi implantado o 

Programa AP – Administração Participativa. No caso da educação, houve “[...] a preocupação 

com a qualidade da educação municipal e traduzida nas medidas vinculadas à participação da 

população na definição da política educacional”. (GUEDES, 2012, p. 160). 

 Assim, os sujeitos passaram a ter uma atuação na gestão da rede, passando a ocorrer no 

município várias ações com o objetivo de melhorar a educação, que, segundo Guedes (2012, p. 

157), através do “programa de governo ancorado na escuta do povo e nas prioridades 

específicas de cada localidade”, eram reconhecidas na proposta da rede: 

 

Um princípio fundamental para a escola cumprir com a sua função social é o 

da inclusão sociocultural dos indivíduos. Esta proposta curricular parte da 

premissa que a instituição educativa precisa organizar suas estruturas físicas e 

didático-pedagógico para atender à diversidade dos sujeitos que nela transitam 

para que todos os aprendentes possam se desenvolver o máximo de sua 

potencialidade de aprendizagem no caminho da construção da cidadania” 

(CAMARAGIBE, 2009, p. 11). 
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A Secretaria de Educação, ao realizar a reforma em sua rede para organização do ensino, 

reconhece a singularidade de cada comunidade escolar e da diversidade dos sujeitos que a 

compõem, apresentando uma perspectiva crítica do currículo para a formação dos alunos e 

atuação dos docentes. Nessa direção, podemos nos aproximar de uma política curricular que 

possibilitou aos educadores uma ação crítica sobre a sua prática e reflexão sobre o seu contexto 

para a construção do currículo da rede, colocando-os como sujeitos para essa construção. 

Segundo Giroux: 

 

Os educadores críticos precisam desenvolver um discurso que, por um lado, 

possa ser usado para questionar as escolas enquanto corporificações 

ideológicas e materiais de uma complexa teia de relações de cultura e poder, 

e, por outro lado, enquanto locais socialmente construídos de contestação 

ativamente envolvidos na produção de experiências vividas. (1997, p. 124). 

 

 Ao oportunizar um espaço ao debate, a prática dos docentes passou a ser um caminho 

para que os educadores refletissem o seu trabalho docente, ou seja, o campo cultural onde os 

sujeitos criam e recriam novos sentidos e significados, permitindo a produção de novos 

conhecimentos, além da consciência dos sujeitos. 

Freire (2011, p. 24) corrobora essa ideia, ao reconhecer a importância da “reflexão 

crítica sobre a prática”, para que os docentes se reconheçam no seu trabalho, e o transformem 

como caminho para a sua autonomia e dos alunos, havendo a necessidade de articular nesse 

processo a teoria e a prática, refletindo sobre eles no espaço escolar. 

Para a prevalência dessa valorização da cultural local, também não podemos deixar de 

reconhecer a influência relativa à descentralização do ensino ocorrida no Brasil, como aponta 

T3: 

 

[...] nós chegamos em 97, foi o primeiro ano da gestão - e a gente sentiu a 

necessidade de criar uma proposta pedagógica curricular (…) porque era 

assim: a rede de Camaragibe atendia, acho, que em duas escolas, somente, o 

ensino fundamental de quinta à oitava no período. E o Estado, a partir da LDB, 

fez aquela proposta pra gente de assumir o ensino fundamental de quinta a 

oitava série –até porque nós nem tínhamos tradição. Quer dizer, só tínhamos 

duas escolas na rede com isso - e que a gente centrasse fogo (...) e devolveu 

pra gente toda turma de educação infantil e primeira à quarta série do ensino 

fundamental. E aí a gente percebeu que não existia formação continuada pros 

educadores, mas existia uma equipe muito, muito especial, muito 

comprometida, muito curiosa, com muita vontade de fazer as coisas. (T3). 
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A proposta foi construída coletivamente, tendo a prática do educador como objeto de 

reflexão para a construção da nova proposta no ano de 2003, colocando-o como sujeito 

intelectual desse processo de elaboração. 

Para Giroux (1997, p. 161), “[...] uma forma de repensar e reestruturar a natureza da 

atividade docente é encarar os professores como intelectuais transformadores”. Nessa 

perspectiva, é permitida aos docentes a superação de uma atuação técnica de mera reprodução, 

oriunda de tendência tradicional do ensino, em seu trabalho e no processo de aprendizagem dos 

alunos. 

A realidade nessa perspectiva é reconhecida como algo dinâmico, transitório e com 

movimento entre os sujeitos e as instituições, numa relação de articulação e transformação, 

dentro de uma relação de poder.  

Salientamos ainda que, apesar da publicação da proposta de 2003, esta é reconhecida 

como um processo inacabado, como apresenta a T3: “E aí a gente colocava ‘Olhe, está sendo 

sistematizada, está sendo publicada...’, mas até na capa a gente queria dar a impressão de que 

não era ainda processo acabado”. A partir da política curricular, foi implantada na rede uma 

cultura de formação docente, que contribuiu para a construção social da proposta do ensino 

fundamental de nove anos, como podemos observar: “Então, como aquilo foi um movimento a 

cada passo com os educadores, então os professores (…) aquilo é parte deles. É um legado deles. Nós 

estávamos lá apenas mediando, provocando, futucando, cutucando, o que quer que seja”. (T3). 

Nessa organização para implantação do ensino fundamental em sua rede, como 

resultado da descentralização do ensino, ele passou a realizar o mesmo processo de organização 

no segmento da educação infantil, agora de modo mais focado, visto que, nas discussões para 

organizar o ensino fundamental, a educação infantil já se fazia presente no debate, tendo a 

participação dos pais dos alunos, professores e técnicos, que suscitou o desejo de realizar a 

antecipação das crianças de seis anos para o ensino fundamental, como podemos verificar no 

trecho da entrevista: 

 

Agora a gente vai formatar também, organizar, sistematizar, decidir o que nós 

queremos com educação infantil. Aí saiu em 2002 a versão da proposta de 

educação infantil. Nesse movimento, você vai percebendo o quê? Que a 

meninada, já existia a proposição, dos meninos de seis anos ingressarem no 

ensino fundamental, e a gente, sim, já mantinha uma certa atenção. Como a 

rede não era muito grande, isso também tinha coisa que, eu acho, ajudava a 

gente mexer com tantas pedras ao mesmo tempo, ser tão louco de estar 

futucando tantas coisas e não desabar; a gente começou a perceber um 

movimento das famílias dos educadores de seis anos a investir mais no 

processo de aquisição da leitura e da escrita. (…) então eles não se sentiam 

mais quietos naquele local de uma educação infantil. (T3). 
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Esse processo de alfabetização suscitou uma demanda na rede sobre as crianças de seis 

anos, que fomentou o debate para a sua inserção no ensino fundamental, sendo essa inclusão 

realizada através de ciclo de alfabetização, que correspondia às crianças de seis e sete anos, 

como podemos verificar: 

 

A gente teve um primeiro ciclo aqui, que englobava dois anos. Era o ciclo de 

alfabetização, que foi [com] os meninos de seis e sete anos de idade; já seria 

dois anos de fundamental e completaria depois com as séries. Aconteceu dessa 

forma, e quanto à questão da proposta curricular, nós já estávamos – na época 

- já estava uma discussão sobre a primeira proposta curricular, porque essa já 

é uma revisão da anterior e junto a isso foi feita justamente as discussões dessa 

proposta, contemplando essas turmas, contemplando esse ensino fundamental 

em nove anos. (T1). 

 

No ciclo de alfabetização, que corresponde às crianças com idade de seis e sete anos, a 

progressão é automática, ou seja, não há a retenção. A retenção dos alunos só ocorre na rede a 

partir das séries posteriores ao ciclo de alfabetização. 

Essa etapa de alfabetização demandou uma inquietação dos professores a buscar 

maiores conhecimentos para atuarem com essa faixa etária, para que pudessem melhor atuar no 

ciclo de alfabetização, como aponta a T3: “[...] a Secretaria, por demanda dos professores, fez 

a opção pra fazer um curso mais intenso no processo de alfabetização, de conhecimento, de 

professor compreender, entender como é que se dava esse movimento com a criança [...]”. 

O processo de formação dos professores desse ciclo de alfabetização permitiu a 

superação de uma prática tradicional, como ressalta a T3: 

 
[...] na formação continuada a gente não estava investindo em alfabetizar no 

sentido tradicional, mas muito mais no processo, assim, de leiturizar, de olhar 

pro mundo da leitura; de contemplar, de ouvir (…) e os meninos começaram 

também a ler e a surpreender os professores e as famílias. Então isso... tem 

alguma coisa aí.(T3).  

 

Nesse processo de organização da educação infantil, houve um trabalho com a equipe 

do GEEMPA (Grupo de Estudos sobre Educação Metodologia de Pesquisa e Ação), de Porto 

Alegre, coordenado pela professora Esther Grossi, voltado a compreender o processo de 

aquisição da leitura e escrita através de uma equipe multidisciplinar, já com a participação dos 

professores que atuavam com crianças de seis anos, como verificamos num trecho da entrevista: 

 

[...] o pessoal de educação infantil de seis anos já estava nesse curso, porque 

a demanda já estava batendo na porta. Os meninos já estavam começando, 

fazendo coisas que até os professores não entendiam. Porque como eles não 
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estavam trabalhando diretamente a organização do processo de leitura e 

escrita, eles estavam apenas fomentando o desejo de ler e escrever, de 

impulso, que é tudo. Que é tudo (T3). 

 

   Essa realidade passou a despertar nos docentes o interesse em compreender o processo 

de alfabetização dessas crianças, motivadas para serem inseridas no mundo letrado. Nesse 

movimento de inclusão da criança de seis anos e organização dos segmentos da educação 

infantil e do ensino fundamental, o processo de alfabetização e o debate que ele fomentou no 

município permitiram inserir a criança de seis anos na realidade do ensino fundamental. 

 

5.2 A (re)organização do espaço escolar 

 

A turma de docentes de alfabetização que atendia às crianças de seis anos provocou a 

discussão para a organização do novo currículo no ano de 2003, sendo ela o núcleo que 

fomentou o debate para a realização da (re)organização do ensino fundamental.  

Segundo a T1: 

 

[...] nós já tínhamos as salas de aula dessas crianças. A diferença é que aquelas 

turmas de seis anos, que antes eram entendidas como turmas de alfabetização, 

que ficava meio transitando justamente entre educação infantil e fundamental, 

passou a ser ocupada por esses alunos de seis anos, mas com outra 

nomenclatura. (T1). 

 

A organização do espaço já havia sido readequada à criança de seis anos, face ao 

processo de alfabetização, e estendida essa nova organização do espaço para as demais crianças 

de sete, oito, nove e dez anos das séries iniciais, como podemos observar: 

 

Quando começou a surgir essa questão do Fundamental, também começou a 

surgir o Infantil. Quando começou (...) aí ela ficou procurando a questão das 

cadeiras! Me lembro...! Que ela ficava perguntando assim: ‘Mas as cadeiras 

pro Infantil? Vai ser a mesma do Ano Um?’. Porque é a questão do tamanho. 

E a gente começou a ver que não há necessidade tanto de ter o mesmo 

mobiliário! Então a gente começou a ter por igual: Infantil, Ano Um até o 

quinto ano. (T2). 

 

  Essa organização passou por uma discussão com os educadores da rede, sendo tudo 

decidido coletivamente, além de ser articulada entre os segmentos da educação infantil e o 

ensino fundamental para a aquisição de materiais, mesmo sendo reconhecidos alguns arranjos 

nesse processo, como apresenta a T3: “Às vezes alguns arranjos (…) e também não dava pra 
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você dizer ‘ah, não...’. Aí a gente tinha que compreender, e muitas vezes a gente se surpreender, 

de que naquele espaço horrível se conseguia fazer alguma coisa.” 

Na discussão acerca da aquisição de materiais, a questão da brincadeira passou a ser um 

critério apontado pela coordenação da educação infantil, passando a ser um ponto de 

divergência entre as coordenadoras da educação infantil e do ensino fundamental. Para a 

coordenadora da educação infantil, deveria haver o mobiliário adequado para essa faixa etária 

de seis anos, que permitisse um espaço mais adequado para a realização de brincadeira, sendo 

algo inerente às crianças. 

Para a coordenadora do ensino fundamental, a proposta da brincadeira para o segmento 

atende a outra perspectiva, como salienta: “A brincadeira. A gente tem a brincadeira, mas é uma 

brincadeira mais..., (…) mais séria, onde a gente vai ter que ter a Alfabetização.”   

A criatividade e o compromisso dos professores são características reconhecidas pelas 

técnicas para a organização do novo espaço escolar, como relata a T3: “quando você foi lá 

naquele dia e viu tal situação e você começa a ver aquela sala com vida, com livros, com 

produções das crianças...”. 

Houve a discussão para a aquisição de material de modo a atender a essa nova realidade 

do ensino fundamental, mas a organização do ensino passou a ser prioridade, no que trata da 

organização pedagógica e a organização para a sua efetivação na rede, entre elas a relocação de 

algumas escolas, por estarem situadas em lugares inadequados para o funcionamento de um 

espaço educacional. 

Também foram apontadas as dificuldades relacionadas à pouca formação dos diretores 

de algumas escolas, que passavam a assumir a função através de nomeação, podendo 

comprometer o processo de organização do ensino devido à pouca escolaridade e familiarização 

com a área de educação, como foi levantado: 

 

[...] quando a gente chegou lá os diretores eram nomeados e, assim, muitas 

vezes, não tinham nem condições acadêmicas de responder por uma direção. 

Nem do ponto de vista… não estou falando do ponto de vista acadêmico, 

pedagógico, de conhecimento pedagógico... não! Não tinha nem uma 

formação básica... (T3). 

 

Essa foi uma dificuldade para a continuidade dos trabalhos dos professores, pelo fato de 

esses diretores não compreenderem a intenção e importância da reforma do ensino e seus 

desdobramentos na aprendizagem das crianças da rede e a organização de um espaço condizente 

com a proposta. 
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Assim, podemos compreender que houve aquisição de mobiliários e de materiais 

pedagógicos para atender a essa nova demanda na rede. Algumas escolas ainda passaram por 

arranjos para se ajustarem ao novo currículo, principalmente no que diz respeito à estrutura, 

como a organização pedagógica. 

 

5.3 A formação continuada dos docentes para atuarem no ensino fundamental de  

      nove anos 

 

Nesse processo de implantação da política curricular, há investimentos na área de 

formação dos docentes e dos seus técnicos da Secretaria de Educação, como é reconhecido por 

uma das técnicas entrevistadas: “A gente tem uma cultura de formação desde 1990, que os 

prefeitos têm aderido. É uma coisa boa que a gente tem percebido”. (T 2). Reconhece-se, assim, 

o compromisso dos prefeitos na continuidade em investir na formação dos profissionais da rede, 

mesmo quando os gestores são de partidos políticos diferentes ou opostos.  

Assim, verificamos na rede uma continuidade na formação dos profissionais de 

educação (docentes e técnicos da secretaria), para a realização dessa implantação e organização 

do sistema, em especial nos segmentos do ensino fundamental e da educação infantil, visando, 

inclusive, extinguir os turnos intermediários, migrar os alunos para os horários da manhã e 

tarde, possibilitando um melhor desempenho escolar. 

Já existia uma tendência de valorização da formação na rede, como um processo 

internalizado no grupo e já sistematizado na rede, em parceria com instituições de 

reconhecimento nacional, como a Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco. No caso da formação direcionada à implantação do ensino 

fundamental de nove anos, podemos verificar que: 

 

[...] foi chamado o pessoal da Universidade Federal e a formação era toda feita 

em parceria com esse pessoal. Nesse ano, especificamente, se focou o estudo 

da proposta, o estudo, assim, da construção (…). Eu lembro que no ano 

seguinte foi a efetivação da proposta. (T1). 

 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Camaragibe investiu na formação docente, 

valorizando a prática vivenciada pelos professores das escolas, possibilitando um espaço para 

as discussões, fomentado pelo debate voltado ao processo de alfabetização, que contribuiu para 

a realização da antecipação da escolaridade das crianças de seis anos para o ensino fundamental 
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na rede. Vale salientar que também observamos a participação de gestores, coordenadores, pais 

e responsáveis dos alunos nesse debate da alfabetização. 

A vivência dessa demanda, que resultou em um trabalho sistematizado de alfabetização, 

permitiu uma transição que pouco foi percebida na rede, como podemos analisar no seguinte 

trecho: 

 

[...] a gente não sentiu muito isso. Acho que é porque a gente organizou a 

proposta, então acho que já estava arrumado pra gente. Não houve, assim: 

"Não! Aqui agora a gente vai mudar tudinho lentamente!”. Não! (…) Porque 

como a gente se organizou pra proposta em 2007 (…), em 2003 a gente já 

tinha Ano Um e Ano Dois, então (…) eu acho que ficou diluído na própria 

prática. (T2). 

 

A implantação foi uma construção articulada a uma cultura de valorização da formação, 

através da assessoria de docentes das Universidades Federal de Pernambuco e Universidade 

Federal e Rural de Pernambuco, que atuaram em conjunto com os profissionais da rede. 

As ações no período de transição pouco foram sentidas, haja vista a realidade ajustada 

à demanda do município. Assim, a proposta de 2009 é uma continuidade das demais, ajustada 

apenas na questão normativa, como aponta a T2: 

 

[...] eu estava fazendo acompanhamento com algumas outras colegas; a gente 

não sentiu isso. “Não! Agora é de Nove Anos.”. Não mudou nada. Mudou só 

assim ..., a questão da data de 31 de março..., que respeitar..., mas fora isso... 

Acho que a gente não percebeu essa ... a gente só fez a nomenclatura. 

Alfabetização passou a ser ‘Ano Um’, não mais ‘Alfabetização’(...). (T2) 

   

Essa realidade sentida através da demanda das crianças é apontada pela T3: 

 

Era uma demanda batendo na porta, as crianças mostrando que queriam mais 

do que a educação infantil, na perspectiva até da própria proposta curricular 

que a gente tinha... porque saiu em 2002 a proposta curricular, o desenho da 

proposta curricular.(T3) 

 

O que podemos identificar é que a realidade vivenciada nas escolas pela fomentação do 

processo de alfabetização, e reconhecida pelos técnicos da Secretaria Municipal de Educação, 

oportunizou um espaço onde os docentes passaram a vivenciar e aprender com ela. A proposta 

de formação da rede contribuiu para uma postura crítica dos docentes, através de uma prática 

intelectual. Segundo Giroux (1997): 
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Encarar os professores como intelectuais também fornece uma vigorosa 

crítica teórica das ideologias tecnocráticas e instrumentais subjacentes 

à teoria educacional que supere a conceitualização, planejamento e 

organização curricular dos processos de implementação e execução”. 

(GIROUX, 1997, p. 161). 

 

Para o autor, a atividade humana deve integrar o pensamento e a prática, em que os 

sujeitos se reconheçam na sua atuação e passem a refletir sobre ela como uma prática 

intelectual, superando uma prática mecânica e tradicional de educação. 

A condição de oportunizar ao docente um espaço para refletir sobre a sua prática 

permitiu a construção de uma proposta coerente com a demanda do município. A proposta de 

2003 passou a encarar o professor como sujeito intelectual, na perspectiva de Giroux (1997), 

permitindo que a sua prática e a sua realidade fossem elementos de reflexão. 

Para atender as diretrizes normativas da Lei 11.274/06, foi realizada a elaboração da 

proposta de 2009, que também foi construída coletivamente, com a participação dos docentes, 

também atendendo a essa perspectiva crítica de Giroux (1997).  Como referência para organizá-

la, utilizou-se a proposta de 2003, sendo ela o resultado de uma demanda da rede, de cuja 

discussão participaram os professores e pais. Tanto a primeira quanto a segunda proposta 

apresentam-se como construções coletivas, tendo os professores como sujeitos intelectuais 

dessa construção. 

Essa política de valorização representou ganhos para a comunidade e para o sistema 

educacional da rede. Segundo uma das técnicas entrevistadas (T2), os investimentos realizados 

no município com a formação provocam crescimento do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb) do município. 

Esse dado é comprovado ao realizarmos um levantamento junto ao Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Em 2005, o Ideb correspondeu a 

3.1, apresentando um aumento no ano de 2007 para 3.2, e, em 2009, para 3.6. Nesses dois 

últimos anos, o índice do município superou o projetado, que era de 3.1 (2007) e 3.5 (2009). 

No ano de 2011, o índice apresentado foi de 3.9. Apesar de não superar a projeção (que 

correspondia a 3,9), atingiu a meta estabelecida. 

Desse modo, podemos considerar que a formação foi um elemento que contribuiu com 

a ampliação nesse município, aproximando-nos das pesquisas apresentadas por Silva (2010), 

que reconhece que as localidades que possibilitaram a formação continuada e a participação 

dos docentes nesse processo de (re)organização do ensino fundamental de Nove anos, apesar 

das dificuldades, obtiveram maior êxito em sua implantação.  
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  A busca para compreender essa (re)organização do município para implantar o ensino 

fundamental de nove anos, solicitada pela aplicação da Lei 11.274/06, percorre o trabalho 

desenvolvido pelos profissionais da Secretaria de Educação do município e se estende ao 

ambiente das escolas, perpassando pelas subjetividades da atuação dos sujeitos diante de 

variáveis como a região na qual as escolas estão localizadas, que podem variar os valores e 

costumes desses sujeitos; fatores econômicos e sociais; características históricas de cada 

comunidade, entre outras diversidades que interferem na construção do currículo escolar, que 

passou a representar um caminho para melhorar a qualidade da educação na rede.  

 

5.4  A discussão com a família 

 

A participação dos familiares nesse processo de implantação não foi identificada pelas 

Técnicas 1 e 2. Elas apontam que os familiares não participaram dessa transição, como podemos 

observar: 

“Nesse caso foi uma coisa comunicada mesmo”. (T 1). 

 

“Não. Eu não me lembro de a família ter participado desses encontros, não. 

Eu acho que foi mais mostrar o professor, e a gente ficava assim: Ano Um é 

segunda série... Não! Eu acho que foi mais questão de nomenclatura” (T 2). 

 

Percebe-se que as técnicas não reconheceram a importância da participação dos pais 

nessa construção e observaram que esse processo tinha sido apenas informado, como pode se 

analisar no trecho abaixo: 

 

Tranquilos! Porque na verdade eles entendiam que o aluno ia continuar ali, só 

ia mudar a nomenclatura. Como agora que passou de série pra ano. Antes a 

gente era série: primeira série, segunda série, terceira série, quinta série... e 

agora é primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, sexto ano da educação 

infantil... aí a mesma nomenclatura pra fundamental. Eles só ficaram 

confusos, assim: “Peraí...! Agora é primeiro ano do primeiro ciclo; segundo 

ano do primeiro ciclo...”. Ficaram confusos (...). (T1). 

 

Passamos a observar que os pais participaram desse processo no período de organização 

da proposta de 2003, em virtude da realidade vivenciada pelo município, em decorrência do 

processo de alfabetização das crianças de seis anos que se encontravam na série de 

alfabetização. Havia nessa proposta a discussão para ampliar a duração, como também a 

antecipação da escolaridade no segmento do ensino fundamental, como resultado de uma 

demanda do município, como podemos observar no trecho seguinte da entrevista da T3: 
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[...] a gente provocou muito esse processo de encontro nas escolas, até porque 

os Conselhos - a gente movimentou a questão dos Conselhos Escolares-, as 

Conferências, que eram espaços muito legais, que as famílias se faziam 

presentes, os alunos se faziam presentes, e aí, assim, era como eu estava 

dizendo: era respondendo a uma demanda mesmo. Era o povo já dizendo: “Ei, 

por que o meu filho, já sabido desse jeito, vai ficar aqui, na educação 

infantil?”. (T3). 

  

Assim, podemos identificar a participação dos familiares nesse processo de implantação 

do ensino fundamental de nove anos na rede. O que podemos observar é que houve uma grande 

participação desses pais na discussão do processo de alfabetização de seus filhos, que promoveu 

a antecipação e ampliação do ensino fundamental no ano de 2003 na rede, e, quando foi 

elaborada a proposta de 2009, houve uma organização para atender a normatização da Lei 

11.274/06, porém o município já havia ampliado e antecipado a sua escolarização do ensino 

fundamental. Por isso é apontado pela T1 que os pais estavam: “Tranquilos! Porque na verdade 

eles entendiam que o aluno ia continuar ali, só ia mudar a nomenclatura”.  

 

5.5 A orientação dos gestores e funcionários administrativos 

 

O processo de orientação dos gestores e funcionários administrativos deu-se através de 

formação, como ressalta a T1: “Através de formações pra os gestores – ou de reuniões. E pra 

administrativo, como é o pessoal do departamento de acompanhamento escolar (...). Essa 

questão de administrativo houve formações...”. 

Essa modalidade de reuniões também é apontada pela T2, que apresenta, ainda, a 

articulação entre os departamentos, ressaltando como positivo, e que contribuiu com esse 

processo de transição: 

 

As orientações era voltar... normativa..., mas pra agente administrativo e os 

gestores. Pra a gente foi só pra dizer: “Olha, até 31 de março ele tá assim”. 

Tanto é que a gente tem reclassificação de vida. A gente tem isso, mas se o 

menino tiver lá na frente, tiver dando outras respostas, a gente faz o avanço. 

(T2). 

 

 Buscou-se, ainda, realizar um trabalho mais articulado entre as áreas e maior 

sistematização e compreensão entre os trabalhos realizados entre os departamentos, tanto nas 

escolas como na secretaria municipal, como podemos verificar: 
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[...] o pessoal das secretarias das escolas, eles também passavam por um 

processo de compreender, porque era tudo muito mecânico. Ele também 

estudava LDB, ele também estudava o que estava mudando, ele tinha também 

formação específica. Ele tinha que estar olhando para aquela caderneta, que 

não era um instrumento apenas burocrático, “botou nota, tirou nota”. O que 

era que adiantava, se ele não olhasse? Se ele não tivesse esse olhar? Teve que 

mexer até com as merendeiras. As meninas também...[d]o DAE […]: a própria 

equipe do DAE não pode ser só uma equipe de receber nota e cobrar porque a 

nota não chegou, e cobrar porque botou de vermelho o que não era de 

vermelho, e cobrar porque rasurou. (T3). 

  

 Assim, houve um movimento de formação para atender às especificidades de cada área 

para que não houvesse uma fragmentação dos trabalhos entre elas na implementação da 

proposta. Desse modo, essa formação foi realizada para atender à necessidade de cada área, 

contribuindo para um melhor trabalho dos setores e, entre eles, evitando a fragmentação, 

promovendo e contribuindo para a continuidade e a efetivação da proposta na rede. 

 

5.6 Transição da educação infantil para o ensino fundamental 

 

A transição da educação infantil para o ensino fundamental foi reconhecida pela T1: 

 

[...] pelo menos nos primeiros anos gerou muita... assim..., não sei se a palavra 

é “confusão”, mas muita instabilidade entre os professores, porque a princípio 

ficava confuso, tipo assim...: ‘eu vou dar conteúdo agora de educação infantil, 

ou eu vou dar conteúdo do ensino fundamental?’. Sabe...? Só em mudar a 

nomenclatura, isso parece que também mexeu na cabeça das pessoas, dos 

nossos professores, minha também – que na época eu acompanhava os 

professores –, e aí a gente ficava: “Não! Vai enfatizar o brincar; vai enfatizar 

nome da criança, a rotina da educação infantil ou a gente agora vai começar a 

enfatizar os conteúdos de um primeiro ano de ensino fundamental? O que 

colocar agora pras crianças? (T1). 

 

O trabalho desenvolvido no cotidiano escolar pelos professores, nessa transição, passou 

a ser um desafio para organizar essa nova realidade. A série do 1º ano, que passou a trabalhar 

com as crianças de seis anos, mesmo sendo uma turma que já tinha uma proposta voltada para 

a alfabetização, em virtude da mudança da nomenclatura, provocou dúvidas e conflitos, tais 

como: a distribuição dos conteúdos, a questão do brincar, a identidade da criança, letras a serem 

trabalhadas (cursiva ou bastão), entre outras questões pedagógicas para (re)organizar o trabalho 

docente. 

Essa transição provocou um diálogo entre esses dois segmentos, ou seja, o da educação 

infantil e do ensino fundamental, e, a partir das indagações que emergiram dessa nova realidade, 
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foi promovido um espaço para possibilitar as discussões com o grupo para fazer essa 

construção. 

 Assim, observamos que a formação permitiu a discussão que possibilitou a 

(re)organização do currículo escolar, como aponta a T1: 

 

Aí a gente foi fazendo as formações, os especialistas vieram - foram 

convidados -, vieram até nós e nos fizeram... colocaram que a criança é a 

mesma, a idade é a mesma, e que iríamos trabalhar à medida que eles fossem 

avançando. E daí a gente começou a fazer meio que uma transição assim: de 

misturar as questões da educação infantil, não esquecer a educação infantil, 

não haver esse corte e continuar dando ênfase ao brincar, dando ênfase à 

questão do faz-de-conta, dando ênfase à rotina.... A gente continuou fazendo 

isso, mas também produzindo os primeiros conceitos da alfabetização em si. 

(T1). 

 

Para a T2, esse processo foi facilitado devido ao colegiado que atua nas escolas, 

realizando a passagem dessas crianças de uma série para as demais. Eles faziam também a 

reclassificação dos alunos, que são acompanhados através de portfólios e estabelecem uma 

proposta para definir objetivos, aos quais os alunos necessitam se enquadrar na série 

subsequente, como é apontado: 

 

Então a gente tem um colegiado e nesse colegiado o ano, o Infantil, diz como 

é que tem que deixar... fundamental. Então há um equilíbrio ou há uma 

conversa do Infantil com o Fundamental. Quando eu recebo, eu já sei quem é 

que eu vou receber. Eu acho que é isso que ajuda nossa rede. Quando eu chego, 

eu já sei quem é que eu vou receber. (T2). 

 

A T3 compreendeu essa transição dentro de um processo de construção, mas que gerou 

um desconforto, visto que, segundo ela: “[...] a gente tava tão... assim, agoniada... porque 

naquele momento não foi 'Olhe, nós estamos implantando...’. Entendeu?”. O processo foi 

entendido como sendo uma demanda do município, não como algo pronto para ser implantado, 

mas como necessidade real. E ressalta: “Isso era coisa que vinha sendo demandada, os meninos 

aprendendo a ler, os meninos querendo mais; o recurso de menos; as crianças querendo mais. 

Então foi se juntando um conjunto de coisas que acabou a gente tomando essa decisão”. 

 Podemos entender essa transição articulada a vários contextos, como a demanda do 

município, seus fatores econômicos e sociais, um movimento de democratização do ensino, a 

descentralização do ensino fundamental, um movimento de organização dos segmentos da 

educação infantil e do ensino fundamental da rede, todos articulados a uma política de formação 
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que contribuiu com essa passagem e permitiu a (re)organização dos currículos desses dois 

segmentos. 

 

5.7 Os princípios orientadores da nova proposta 

 

No processo de implantação, buscamos compreender os princípios norteadores para a 

construção da proposta, como a estrutura do ensino, a articulação entre a educação infantil e o 

ensino fundamental, as atividades didáticas, além da organização dos espaços e tempos 

escolares. As propostas anteriores da rede são referências usadas nos debates para a construção 

da nova proposta, havendo uma sistematização e continuação das ações, como podemos 

verificar na fala da T1: “As principais orientações da proposta de 2003. Foi a antiga”. E conclui 

que a ideia era “[...] que se mantivesse o que já vinha sendo estudado e que se estudou na 

elaboração dessa proposta o tempo inteiro”, realizando a implantação da nova proposta na rede, 

tendo como referência a proposta anterior, ou seja, a de 2003.   

A proposta de 2003 é apontada pela T2 como sendo a orientadora para a construção da 

nova proposta, ressaltando-a como resumida, reconhecendo que a de 2009 passou a ser mais 

completa: 

 

[...] a gente tinha que dar o perfil pra  construir. A partir daí a gente já mandou 

isso pras escolas. ‘Olhe, o menino tem que sair assim.’. Foi a partir daí veio a 

professora X..., veio outra professora de matemática e ficaram os focos e 

depois disso a gente percebeu que teria que ter uma proposta. 

  

Referindo-se à sistematização de ações no ambiente escolar para a realização da 

implantação da proposta, sublinha a T3: 

 

 

[...] você não ia discutir uma concepção de educação, uma concepção de 

criança, o que é lúdico, o que não é, só com uma... a formação sempre ocorria. 

Todo mundo junto pra pensar o sistema como um todo, a Educação como um 

todo, independente de ser educação infantil, EJA ou aquilo, e depois os 

momentos de especificidade. (T3). 

 

Essa articulação entre as áreas é também reconhecida e identificada pela T2, que chama 

a atenção para dois momentos: a discussão para definir a concepção em que se pretendia 

construir a proposta, passando a ser uma concepção sociointeracionista, e um segundo momento 

voltado para as áreas específicas, como Matemática, Português, Artes, Ciências, dentre as 
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demais disciplinas, junto a profissionais da Universidade Federal de Pernambuco e da 

Universidade Rural de Pernambuco, como podemos perceber no seguinte trecho da entrevista: 

 

Eu me lembro que a gente trabalhou muito com o socioconstrutivismo. Como 

é que eu torno esse aluno leitor de seu texto, produtor de seu texto? Então a 

gente buscou muito isso aí. Como é que eu... se eu quero um aluno 

alfabetizado, mais alfabetizado, alfabetizador de quê? De seu texto. Então o 

foco muito grande foi língua portuguesa. (T2). 

 

 A alfabetização foi um grande eixo na organização do ensino na rede, seja nas turmas 

de ciclo de alfabetização, que atendiam às crianças de seis a sete anos, como também da faixa 

etária de oito a dez anos de idade, ou seja, das séries iniciais do ensino fundamental de nove 

anos. Um dado relevante sobre essa ênfase na alfabetização consiste provavelmente na 

formação dessas técnicas, sendo todas graduadas em Letras e com especialização na área. 

 A continuidade nas formações ocorreu na medida em que os profissionais da rede 

passaram a avançar nas discussões nas áreas específicas e perceberam a importância da 

articulação entre elas, ou seja, um currículo mais contínuo entre as séries e áreas.  

 

Depois foi que a gente viu que precisava as outras áreas. Aí é que vai buscar 

a professora da Rural, que trabalhou com a gente na área de ciências; foi muito 

bom. E também tinha que buscar isso aí. ‘Como é que eu sou em ciências 

também?’ […] Foi muito bom. Aí a parte mais conceitual, social, ficou com 

outros professores da UFPE, e eles fizeram mais essa parte introdutória. (T1). 

 

 Esse desdobramento emergiu da discussão para a organização dos segmentos do 

ensino fundamental e posteriormente da educação infantil, sendo esse processo construído 

coletivamente e sistematizado, para que posteriormente houvesse uma (re)organização, como 

apresenta a T3: “[...] a gente registrou, sistematizou o desenho até aonde a gente tinha chegado, 

de compreender o que era o ensino fundamental de primeira a quarta série”. 

Nesse processo, a proposta passou a ser organizada por área de conhecimento e a 

organização dos conteúdos por eixo, atendendo aos objetivos de cada área. Foram também 

adotados níveis de aprendizagem a serem abordados em todas as séries da educação infantil e 

fundamental, organizados com os seguintes indicadores/conceitos, conforme apresenta a 

proposta de 2009: “ I – Introduzir - Apresentação e discussão inicial de um determinado 

conteúdo e seu respectivo objetivo; A – Aprofundar - Desenvolvimento de certo conteúdo e seu 

respectivo objetivo na perspectiva de possibilitar a sua vivencia mais profunda e C – Consolidar 
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- Elaboração de situação didática, que favoreça a consolidação de certos conteúdos e seus 

respectivos objetivos”. (CAMARAGIBE, 2009, p. 17).  

 Essa organização permite compreender o currículo numa dinâmica constante de 

(re)significação e reflexão da prática docente, reconhecendo a diversidade de sujeitos e as 

possibilidades nos trabalhos a serem desenvolvidos nas escolas, sendo essa proposta um 

caminho para fomentar a discussão e realizar ações que atendam de modo contínuo e 

interdisciplinar à formação dos sujeitos. Essa sua forma de organização exige: “[...] ver a escola 

como um espaço de estudo dos seus atores (professores(as), aprendentes, gestores(as), etc.), como 

também um lugar de recontextualização da política curricular da Secretaria de educação deste 

município”. (CAMARAGIBE, 2009, p. 17).      

Com essa dinâmica, a prática passa a ser uma ação de reflexão e tomada de 

conhecimento sobre o trabalho de forma contínua e sistematizada, uma ação de continuidade e 

coletividade para favorecer a aprendizagem das crianças e adolescentes, além de ser uma 

proposta (re)significada, na medida em que os profissionais da rede refletem sobre as suas ações 

e resultados no processo de aprendizagem das crianças, como analisa T2: 

 

[...] eu tenho que consolidar; aprofundar e introduzir. Então eu introduzo... 

lembra o que é que faz o colegiado? Então no colegiado eu vou dizer ‘Não, 

aqui eu fui introduzido.’. Então isso facilita (...) o outro professor. Então eu 

teria esses três: introduzo, aprofundo e consolido. Que foi o mais difícil e que 

hoje eu acho que isso já tem que dar uma nova cara. (T2). 

    

A prática vivenciada pelo(as) professor(ras) em sua relação com os alunos no processo 

de aprendizagem colocou as crianças no centro das decisões, na medida em que se passava a 

questionar “o que as crianças deveriam aprender?”, sendo essa construção coletiva, como 

observamos a seguir: 

 

Porque já existia uma compreensão de que o ensino não era uma colcha de 

retalhos, pedaço disso, pedaço daquilo, não. Todo mundo estava envolvido em 

tudo, embora o professor da educação infantil tivesse que olhar, ter um olhar 

especial praquele ciclo etário. (T3). 

  

A importância de se realizar uma construção coletiva da proposta, que possa oportunizar 

uma escolaridade contínua entre os segmentos da educação infantil e do ensino fundamental, 

de modo a articular o conhecimento entre as áreas e o contexto local, em um processo de 

construção do conhecimento numa perspectiva contínua, pode ser observada na fala seguinte: 
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Não era o tempo todo educação infantil para um canto, não sei o quê pro outro, 

não sei o quê pro outro... Então para pensar a rede de ensino de Camaragibe, 

tinha momentos dentro da própria formação, que todo mundo tava junto. E 

depois isso ia se organizando, ia se delineando e desenhando para cada ciclo 

etário. […] o professor da educação infantil não vai conhecer da LDB apenas 

o pedacinho que diz respeito da educação infantil. Ele tinha que compreender 

como um todo. (T3). 

 

Essa continuidade e a sistematização também são verificadas no acompanhamento 

realizado com os alunos através dos colegiados. Eles surgiram como um caminho para realizar 

um melhor acompanhamento dos alunos, sendo constituídos em cada escola, e o seu trabalho 

passou a ser reconhecido pelas contribuições nas formações, como podemos observar: 

 

Eu acho que já foi uma prática essa articulação. Como a gente tem esse 

colegiado, acho que essa articulação já fica ali, arrumadinho. Porque quando 

eu tenho que dizer que meu aluno chegou assim e o outro já sabe onde eu 

deixei, então eu acho que essa articulação já fica bem clara. Acho que a gente 

foi fazendo e nem percebeu que estava fazendo isso! (…). (T2). 

 

 Nessa construção para a implantação do ensino fundamental de nove anos na rede, 

podemos compreender esse processo dentro de princípios democráticos e de uma elaboração 

coletiva da proposta entre os atores (gestores, professores e pais), para atender a  demanda de 

incluir as crianças de seis anos no ensino fundamental. Tal inserção está associada a uma 

discussão do ensino fundamental e da educação infantil, sendo essa política de antecipação que 

antecedeu a Lei 11.274/06 resultado de três eixos que desencadearam esse processo no 

município: o processo de descentralização do ensino, que levou o município a organizar o seu 

espaço para atender o ensino fundamental na rede; a política de formação, que propiciou um 

espaço para fomentar a discussão para organizar o ensino fundamental e da educação infantil; 

e a discussão acerca do processo de alfabetização na rede, que desencadeou uma nova demanda, 

passando a ser um norte para realizar uma nova organização na estrutura de ensino. 

 

5.8 Desafios vivenciados para a implantação do ensino fundamental de nove anos 

 

Sobre os desafios para vivenciar o ensino fundamental de nove anos, verificamos que, 

apesar dos investimentos na formação e discussão acerca da ampliação, os impactos mais 

sentidos foram no espaço escolar. 
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A T2 destaca que “[...] os maiores desafios foram justamente […] da transição e da 

efetivação na sala de aula do professor [...]”, referindo-se à realidade vivenciada no cotidiano 

escolar a (re)organização: 

 

Maior desafio e o sentido nas escolas foi justamente esse: a confusão que ficou 

na cabeça do professor, principalmente porque é quem está à frente dessas 

turmas; das mães também, mas principalmente do professor, que é ele quem 

trata diretamente com os estudantes; foi essa confusão mesmo. “E agora? É 

Infantil, é Fundamental? O que exatamente eu vou trabalhar na sala de aula? 

Eu vou trabalhar letra bastão...?” – que a gente trabalha muito na educação 

infantil –, “... eu vou trabalhar letra cursiva?”. Coisas assim, miudinhas, mas 

que juntava esses miudinhos e fazia com que ele ficasse meio angustiante. 

Esse ano foi meio de angústia mesmo, pra todo mundo. (T1).   

 

 A transição do ensino fundamental de oito para nove anos foi reconhecida como um 

elemento desafiador, que gerou conflitos para estabelecer a nova organização do trabalho dos 

docentes, em especial na sala de aula. Vale ressaltar que a T1 atuava diretamente nas escolas 

na equipe de acompanhamento pedagógico. Logo, reconhece essa transição na prática da sala 

de aula como um desafio que foi superado com a formação. 

 Essa transição não foi sentida para a T2, que aponta: “É isso o que eu estou dizendo: 

essa questão de nomenclatura eu, pelo menos, não senti isso, não.” Porém, reconhece a 

dificuldade ao receber uma criança de outra instituição que atuava com o ensino fundamental 

com duração de oito anos. 

 Vejamos o que ela diz: 

 

Agora […], quando chegava um menino com a vida escolar lá cheia de 

conceitos, o DAE ligava ... – isso não ficava com a gente –, o DAE, que ele é 

o Departamento de Avaliação, ligava pra escola e a escola ia dando o parecer: 

“Não, isso aqui significa isso”. E a gente transformava em nota. Porque a gente 

era nota. (T2). 

 

 Referindo-se a questões da documentação dos alunos, sempre que havia algo a esse 

respeito, a demanda era repassada ao departamento responsável em realizar a transição e 

equiparar a realidade das crianças de um sistema para outro. Assim, a questão legal, em especial 

a que trata da vida escolar do aluno, era direcionada ao Departamento de Avaliação Escolar 

(DAE) para realizar a regularização e a inserção dessa criança na rede de Camaragibe. 

 Essa transição, ainda segundo a T2, não se fez sentir pela rede, sendo reconhecida como 

uma prática já vivenciada, diferente apenas nas nomenclaturas, como sublinha: “de 

nomenclatura a gente ficou: ‘Meu Deus! Ano Um, não; primeira série; não, Ano Dois...’. Ficava 
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assim, a gente...”. Conclui dizendo que a dificuldade foi a questão da nomenclatura, e aponta: 

“Confuso, mas a gente foi se adaptando. Então a gente teve Ano Um, Primeiro Ano... […] Foi 

tranquilo. Eu acho que devido já às turmas de alfabetização que a gente tinha na rede”. 

 É possível inferir a questão da alfabetização no discurso, sendo ela o fomentador da 

organização das séries iniciais do ensino fundamental de nove anos na rede. 

 Sobre essa realidade, emerge ainda a demanda sentida para a realização do ensino 

fundamental de nove anos, em virtude das turmas de alfabetização, sendo ela um agente que 

desencadeou um processo na rede como resultado de uma prática vivenciada pelos docentes. 

Assim, essa realidade passa a fazer parte da prática sem promover maiores dificuldades. 

 A transição passou a ser um elemento levantado pelas técnicas da secretaria como um 

ponto de superação, pela prática já vivenciada pela demanda da rede, como também pelas 

contribuições realizadas nas discussões nos momentos das formações continuadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Aos retornarmos ao objetivo da pesquisa de compreender como a Secretaria Municipal 

de Educação de Camaragibe (re)organizou-se para implantar o ensino fundamental de nove 

anos em sua rede, devido às exigências da Lei 11.274/06, que apresentou uma nova organização 

para esse segmento, ao ampliar sua duração em um ano e agrupar a criança de seis anos em seu 

interior, buscando o diálogo junto à educação infantil, deparamo-nos com os entraves e as 

possibilidades próprias a essa fase de transição. 

A antecipação e a ampliação foram elementos norteadores para a implantação do ensino 

fundamental de nove anos, estabelecendo um cenário de lutas, conflitos, disputas de poder e 

resistências para realizar a nova organização desse segmento. Esse processo teve início no ano 

de 2006, e o prazo máximo para sua conclusão foi definido para 2010. Para tanto, as redes 

estaduais e municipais deveriam realizar a sua proposta de implantação até 2009. 

 Muitos passaram a reconhecê-la como uma política vertical, devido à falta de 

participação da comunidade escolar em sua construção, ferindo o que indicava a sua diretriz, 

visto que deveria ser construída a partir de princípios democráticos, com a participação coletiva 

da comunidade escolar, através de discussão promovida pela Secretaria de Educação de cada 

rede para a sua implantação. 

A falta desse debate ocorreu em muitas realidades brasileiras, levando a uma visão 

reducionista dessa política, sem que houvesse a (re)organização necessária à contemplação de 

sua proposta para o novo ensino fundamental, sendo a formação continuada reconhecida como 

um forte indicador para o sucesso dessa proposta, porém pouco realizada. 

Desse cenário, partimos do pressuposto de que a ausência de debate nas redes de ensino 

para implantar essa política a tenha reduzido a simples troca de nomenclatura, ou, ainda, que as 

mudanças ocorridas em sua proposta tenham sido centralizadas na série inicial, que corresponde 

a crianças de seis anos, ou seja, o 1º ano das séries iniciais. 

No caso do estudo realizado no município de Camaragibe, verificamos que esse 

processo foi construído a partir de princípios democráticos, por meio de políticas desenvolvidas 

a partir do ano de 1997, com a implantação do Programa AP – Administração Participativa, que 

passou a convocar a população para, junto com a gestão do município, realizar ações para 

atender à necessidade da comunidade. 

Como outras realidades, identificamos que houve influência de políticas de nível 

nacional, como resultado do desdobramento da Lei 9394/06, a partir da Constituição de 1988. 
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Entre elas, destacamos a influência da descentralização do ensino fundamental, passando os 

municípios brasileiros a ofertar em suas redes o ensino fundamental, em colaboração com as 

esferas Federal e Estadual. 

No caso do ensino fundamental de nove anos, o município de Camaragibe, ao realizar a 

organização para implantar o ensino fundamental de oito anos em sua rede, na década de 1990, 

passou a realizá-la articulando novos sujeitos para construir sua proposta, como técnicos da 

Secretaria de Educação, gestores, docentes, pais de alunos, entre outros. Essa construção 

coletiva era um dos objetivos propostos pela política curricular implantada nesse período. 

Esse processo passou a ser articulado com uma política de formação para todos os 

profissionais de educação da Rede, emergindo dessa realidade. Assim, podemos identificar que 

o ensino fundamental de nove anos em Camaragibe iniciou o seu processo a partir da 

descentralização desse segmento, ocorrida na década de 1990, fomentando no município a 

discussão, através da formação continuada, para implantar uma proposta. Esse processo 

promoveu um espaço de discussão, sobressaindo desse debate a alfabetização. Esta última 

passou a fomentar a inquietação sobre a inclusão da criança de seis anos no ensino fundamental 

a partir de 2003, devido a seu desenvolvimento. 

Como em outras realidades identificadas na pesquisa, também houve em Camaragibe a 

influência do FUNDEF, o qual passou a ser uma estratégia do município para arrecadar maiores 

recursos para aplicação no ensino fundamental, através da inserção da criança de seis anos nesse 

segmento. 

Porém, vale ressaltar que, nessa antecipação da escolaridade, muitos municípios 

brasileiros passaram a matricular a criança de seis anos no ensino fundamental de oito anos, 

representando a perda de um ano de sua escolaridade. 

No caso do município de Camaragibe, foi adotada uma proposta que consideramos 

pioneira, no sentido de realizar a antecipação, articulando-a com a ampliação do ensino 

fundamental no ano de 2003. Ou seja, o município antecipou-se à Lei 11.274/06, passando a 

(re)organizar a sua proposta, tendo como centro dessa discussão a alfabetização. 

Para isso, realizou uma (re)organização do ensino fundamental de nove anos em ciclos 

e séries, que corresponde ao ciclo de alfabetização, com duração de dois anos para as crianças 

de seis e sete anos, sem que houvesse retenção nessa etapa, e as séries que correspondem à 1ª 

até a 8ª série, agrupando as crianças de oito a quatorze anos. O Município também procedeu à 

adequação de seu espaço físico para atender a realidade das crianças de seis a dez anos de idade, 

adquirindo mobiliários e materiais pedagógicos, sendo essa aquisição discutida e analisada 
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junto a técnicas e docentes. Vale considerar que o município atua com a educação infantil e as 

séries iniciais do ensino fundamental, e com a Educação de Jovens e Adultos – EJA, que 

corresponde às séries do ensino fundamental. 

Após a promulgação da Lei 11.274/06, o município realizou uma nova organização de 

sua proposta para atender à realidade correspondente à nomenclatura exigida por essa Lei, 

sendo essa transição de nomenclatura reconhecida como dificuldade superada pela formação e 

pelos colegiados das escolas, que realizavam o acompanhamento dos alunos, em especial 

durante o processo de transição de uma série para outra. 

Assim, a proposta de 2003 passa por uma (re)significação, mas ainda atendendo a 

princípios democráticos, sendo (re)construída coletivamente,  e sua publicação realizada no ano 

de 2009.  

A proposta do ensino fundamental de nove anos foi construída coletivamente, com a 

participação dos professores, técnicos da Secretaria, diretores, coordenadores, pais e 

responsáveis dos alunos, os quais se articularam para construir uma proposta que atendesse aos 

interesses e demandas do município. 

Desse modo, podemos reconhecer esse processo a partir de três eixos: o processo de 

descentralização do ensino fundamental, quando o município passou a organizar esse segmento 

em sua rede; a política de formação, que passou a possibilitar na rede uma cultura de discussão 

sobre a prática dos professores, permitindo a reflexão sobre ela, que demandou na rede o 

processo de alfabetização, o qual fomentou a discussão, como letramento, alfabetização, 

infância e o seu processo de aprendizagem, articulando esse processo entre os segmentos da 

educação infantil e do ensino fundamental. 

A implantação do ensino fundamental na rede fomentou uma cultura para a formação 

continuada dos profissionais de educação, deslocou a discussão para entender o processo de 

aprendizagem das crianças, assumindo o processo de alfabetização como agente motivador para 

inserir a criança de seis anos no ensino fundamental. 

 A realidade da implantação do ensino fundamental de nove anos na Rede Municipal de 

Educação de Camaragibe permitiu-nos compreender que o investimento na formação 

continuada nos sistemas de ensino possibilita a construção de propostas que contribuam para 

uma educação de melhor qualidade, visto que a proposta de formação implantada na década de 

1990 objetivava implantar uma política de formação para construir coletivamente uma proposta 

para melhorar a qualidade da educação na Rede. 
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Essa medida permitiu a antecipação de uma proposta que contemplou a antecipação e a 

ampliação já no ano de 2003. Assim, ao realizar a (re)organização, no ano de 2009, esta pouco 

foi sentida na rede, por ser construída para atender à demanda do município. Assim, a Rede de 

Camaragibe construiu uma proposta adequada ao município, buscando a identidade de seus 

sujeitos. Essa prática os reconheceu como sujeitos que têm uma história, uma cultura com valor, 

sem que ela se sobressaísse de modo impositivo e sem sentidos, que não oportunizasse o 

reconhecimento. 

Ao conquistar o lugar para construir essa proposta, a comunidade escolar, através dos 

seus gestores, docentes, funcionários, pais e alunos, participa do seu processo de conhecimento, 

tendo a sua história como ponto de partida, e não como ponto final, possibilitando a 

compreensão de todas as tramas que a envolve. 

Na Rede de Camaragibe, a possibilidade para construir uma proposta para o ensino 

fundamental de nove anos permitiu aos seus atores compreender a sua realidade com vistas a 

oportunizar a transformação, através de um currículo articulado ao seu contexto, e 

sistematizado, não apenas no ensino fundamental, mas dialogando com a educação infantil, 

numa perspectiva de globalidade e continuidade. 

Passamos a compreender o processo de implantação do ensino fundamental de nove 

anos, na Secretaria Municipal de Camaragibe, através das suas técnicas. Dessa realidade, 

passamos a indagar como os docentes compreenderam a nova proposta do ensino fundamental 

de nove anos em seu cotidiano e se as suas vivências foram contempladas na proposta da Rede.  

Essa inquietação emerge de duas situações desse processo de implantação no município, 

sendo a primeira, a intensidade dada às discussões sobre a alfabetização. Esse fato poderia estar 

relacionado à formação das técnicas da Secretaria no curso de Letras. Assim, poderia essa 

formação ter influenciado o direcionamento sobre alfabetização, sobressaindo às demais áreas 

do conhecimento. A segunda situação refere-se à dificuldade no período de transição desse 

segmento, sendo ela reconhecida de modo mais intenso nas práticas cotidianas dos docentes, 

nos menores detalhes, como tipo de letra, o conteúdo para a alfabetização, em que as práticas 

mencionadas estão relacionadas à área de formação das técnicas da Secretaria. 

Assim, passamos a indagar: Como os docentes se reconhecem na proposta da rede ao 

vivenciarem o ensino fundamental de nove anos? Como os docentes compreenderam a 

implantação dessa nova proposta na Rede? Como eles analisam a ênfase dada à alfabetização? 

Essas perguntas passam a ser pertinentes, na medida em que as escolas, a partir da 

proposta do município, deveriam elaborar um Projeto Político-Pedagógico do ensino 
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fundamental de nove anos, de modo a reconhecer a singularidade de cada comunidade escolar, 

podendo emergir desse contexto inúmeras possibilidades em seus currículos. 

Desse modo, passamos a buscar compreender a vivência do ensino fundamental de 

noves anos nas escolas, como ele passou a organizá-la e, ainda: O que o ensino fundamental de 

nove anos mudou no cotidiano escolar? Quais foram as suas permanências? São considerações 

que levam em conta que docentes são sujeitos capazes de (re)significá-lo e (re)criá-lo, por ser 

o espaço escolar um território de disputa e luta de poder, para vivenciar essa realidade do ensino 

fundamental de nove anos no cotidiano das escolas. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – E-MAIL ENCAMINHADO ÀS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DOS 

                          MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECFIFE 

 

Prezados senhores, 

  Estamos realizando uma pesquisa para o Curso de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

no Núcleo de Formação de Professores e Prática Pedagógica, pela mestranda Valéria de 

Oliveira López, sob a orientação da Dra. Maria Eliete Santiago. 

A presente pesquisa tem como objetivo compreender a reorganização do Ensino 

Fundamental em detrimento da Lei 11.274/06, que estabelece a ampliação desse segmento 

de educação básica de oito para nove anos de duração, além de passar a receber de forma 

obrigatória a criança de seis anos. 

Para a compreensão dessa ampliação, estou realizando um levantamento nas 

Secretarias da Região Metropolitana do Recife para identificar a realidade dessa ampliação 

nesta região. 

Para isso, solicitamos a colaboração dessa Secretaria no sentido de passar informações 

de suma importância para a nossa pesquisa, sendo fundamental a sua resposta às questões A e 

B, e as demais, de cunho facultativo. Assim, seguem as perguntas abaixo: 

 A) Em que ano este município implantou o ensino fundamental de nove anos? 

 B) Essa ampliação foi realizada por esse município através de que documento 

legal municipal? (exemplo: parecer, resolução...) Solicitamos, ainda, informar 

o número desse documento. 

 C) Houve a reorganização do currículo para essa ampliação? Caso a resposta 

seja positiva, apresente alguns aspectos relevantes. 

 D) Quais as dificuldades para essa ampliação? 

 E) Teria alguma informação que a Secretaria acha pertinente informar sobre 

essa ampliação? 

Na oportunidade, informo o meu contato de e-mail (valeriaolopez@gmail.com) e de 

telefone (81-9178.4448), caso sinta a necessidade de tirar dúvidas sobre a pesquisa. 

 Cordialmente, 

                     Valéria de Oliveira López 
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APÊNDICE B – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Educação 

        Programa de Pós-Graduação em Educação 

                            Mestrado e Doutorado 

 

À Secretaria Municipal de Educação de Camaragibe  

  Estamos realizando uma pesquisa no curso de mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

no Núcleo de Formação de Professores e Prática Pedagógica, pela mestranda Valéria de 

Oliveira López, sob a orientação da Dra. Maria Eliete Santiago. 

 Para a realização desse estudo, precisamos da colaboração dos técnicos dessa 

secretaria, que atuam como Coordenador(a) do ensino fundamental e Diretor(a) de Ensino, e 

dos técnicos que exerciam essas funções no período de implantação do ensino fundamental de 

nove anos na rede. 

É necessário que os técnicos respondam a entrevista, contribuindo com nossa pesquisa 

e, posteriormente, com o trabalho desse município. 

 Vale salientar que as informações fornecidas serão tratadas com sigilo e respeito pelos 

profissionais que assumiram o compromisso com a nossa pesquisa nessa rede municipal. 

 Na oportunidade, informo o meu contato de e-mail (valeriaolopez@gmail.com) e de 

telefone (81-9178.4448), caso sinta a necessidade de tirar dúvidas sobre a pesquisa ou sua 

participação. 

 Desde já agradeço a sua contribuição. 

 

Cordialmente, 

 

Maria Eliete Santiago 

 

Valéria de Oliveira López 

 

 

UFPE 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Mestrado e Doutorado 

 

Roteiro da entrevista 

 

1- INFORMAÇÕES GERAIS  

Graduada em ____________________________Ano de conclusão:___/___/___. 

Especialista em__________________________ Ano de conclusão:___/___/___. 

Mestre em______________________________ Ano de conclusão:___/___/___. 

Doutor em______________________________ Ano de conclusão:___/___/___. 

Outros títulos/ano de conclusão:______________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Função na Secretaria de Educação no ano de implantação:__________________ 

________________________________________________________________ 

Função atual:________________________  

Desde que ano exerce essa função:___________ 

Ano que ingressou na secretaria:_____________ 

 

2-  INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO PARA A IMPLANTAÇÃO 

 

Para a implantação do ensino fundamental de nove anos, com base na Lei 

11.274/06, supõe-se que as redes de ensino precisaram passar por um processo de 

organização curricular e de infraestrutura. No caso da Secretaria Municipal de Educação 

de Camaragibe, são solicitadas informações de como ocorreu esse processo de: (a) 

elaboração da Proposta para o ensino fundamental de nove anos; (b) (re)organização do 

espaço escolar; (c) discussão e formação continuada dos docentes para atuarem no 

ensino fundamental de nove Anos; ( d) discussão com as famílias;  (e) orientação de 
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gestores e funcionários administrativos e (e) transição da educação infantil para o ensino 

fundamental. 

 

3 – INFORMAÇÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO  

 

O processo de implantação do ensino fundamental de nove anos resulta na 

elaboração de uma proposta curricular e do seu parque escolar. Quais os principais 

orientadores dessa nova Proposta? (estrutura do ensino, articulação do EI e EF, 

atividades didáticas, organização de espaços e tempos na escola). 

 

4 - DESAFIOS NA VIVÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS 

 

A implantação da Lei 11.274/06 gerou muitos conflitos e dúvidas para a sua 

efetivação em várias regiões do Brasil, como: o corte etário; a sua obrigatoriedade e seus 

prazos de implantação; a transição dos alunos do ensino fundamental de oito para nove 

anos; se o ensino fundamental de oito anos passaria automaticamente para nove anos; a 

infraestrutura necessária para atender a essa nova proposta; a definição dos conteúdos; 

as nomenclaturas para essa nova organização do ensino; a formação continuada e a 

ausência dos professores nas discussões. 

No caso da Secretaria de Educação de Camaragibe, que desafios foram 

vivenciados para a implantação da lei, considerando a (re)organização do currículo e a 

infraestrutura? Como eles foram ajustados?  
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ANEXO A – HISTÓRICO ESCOLAR 
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ANEXO B – QUADRO DEMOSTRATIVO 

 

 


