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RESUMO 
 
 

A ampliação do Ensino fundamental no Brasil sempre foi uma necessidade para a 
promoção de um desenvolvimento da pessoa humana, no acompanhamento do 
desenvolvimento biopsicossocial, da criança em seu contexto, mas sempre esteve 
atrelado aos interesses socioeconômicos, sendo o princípio estabelecido na 
Constituição Federal. Este debate passou por inúmeros governos, e modificações 
até que chegou à mais recente de todas, e nesta, a estrutura do Ensino 
Fundamental foi ampliada de oito para nove anos, englobando crianças com 6 anos 
de idade. Constituindo o primeiro ano, que antes era denominado primeira série, o 
documento orientador da ampliação, documento base para a perspectiva desta 
análise, oferece parâmetros e sugestões para a prática docente e pedagógica. Neste 
sentido o foco deste trabalho é de fazer uma abordagem histórica no intuito de 
entender como no aspecto legal essa ampliação do ensino foi tratada, utilizando 
para tanto, o documento que orienta os sistemas para esta reorganização, levando 
em consideração a sua significância e qual a sua real finalidade O presente trabalho 
se divide em quatro capítulos sendo o primeiro um relato analítico das leis do ensino: 
o segundo busca nas abordagens, o conceito de infância, o terceiro suscita a 
questão do dialogo como uma aproximação para uma aprendizagem significativa e o 
último uma análise do debate relacionado aos reais objetivos do documento. 
 

 
Palavras-chave: Ampliação. Ensino fundamental. Infância. Parâmetros. Finalidade.
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1 INTRODUÇÃO     

 

 

O presente trabalho tem como objetivo compreender e analisar o documento 

orientador da ampliação do ensino de nove anos, tendo como foco seu principal 

tema, ou seja, a inserção da criança de 6 anos no ensino fundamental. Fomentando, 

pelas  políticas de acolhimento e permanência, na perspectiva ainda de que a 

criança é um ser histórico e permeado ainda pelas especificidades que discutem o 

contexto socioeconômico e cultural brasileiro, foram os caminhos escolhidos para 

esta análise. Em muitos momentos a criança, que é o sujeito principal neste 

momento educacional, pode estar muitas vezes, por outros interesses, deixada em 

segundo plano, quando deveria ser a ela direcionado todo o trabalho pedagógico da 

instituição, contemplando ações eficazes para a sua permanência e com qualidade 

de atendimento ao processo de escolarização em que ela se insere. 

O interesse em aprofundar a pesquisa surgiu durante a graduação, por meio 

das disciplinas de Educação Infantil e Gestão que trouxeram a tona discussões  e 

debates sobre este momento decisivo para a Educação Básica. Cada qual com a 

sua visão, assim suscitou a  curiosidade em entender a mudança que o Ensino 

Fundamental estava passando, levando a escolher a temática e a buscar um estudo 

aprofundado, para responder  próprias duvidas em relação ao documento. A partir 

dessas informações a curiosidade no assunto aumentou, fazendo com que se 

originasse o problema e, consequentemente, o tema do presente trabalho: como e 

com quais características e finalidade esta ampliação ocorreu? Tendo por objetivo 

discutir e analisar tais contribuições. 

A pesquisa se deu por meio de análise documental, sobre o Documento 

Orientador da Ampliação Ensino Fundamental de Nove Anos, com base também na 

exploração das bibliografias existentes sobre o assunto e utilizando diferentes 

materiais como livros, artigos e periódicos. Para organizá-lo e estruturá-lo o presente 

trabalho foi dividido em quatro capítulos. 

 No primeiro capítulo, realizando um panorama histórico, em que a foram 

feitas análises desde as leis criadas para a ampliação no ensino básico, até a última 

que é a lei 11.114, pois por elas encontra-se o caminho pelo qual determinou um 

ensino fundamental de nove anos, incluindo as crianças com 6 anos. 
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A partir da retomada histórica realizada, deu-se o início ao segundo capítulo, 

que aborda a concepção de infância fazendo uma breve retomada histórica, com 

uma perspectiva global e depois contextualizando o Brasil, para entender quem é a 

criança, este ser histórico e temporal, quais são as características, suas vivências, a 

sua realidade, e como estas influenciaram o seu desenvolvimento e como deve ser a 

sua acolhida neste novo ambiente (escola). 

 O terceiro capítulo apresenta o dialogo como uma forma de aproximação 

entre os envolvidos no processo para uma aprendizagem significativa da criança de 

seis anos, e o ultimo uma abordagem reflexiva a partir das políticas neoliberais que 

influenciam direta e indiretamente a educação brasileira, abordando a política 

neoliberal na escola, a delimitação do fracasso escolar, o repasse de 

responsabilidade em nossa sociedade. 

Pontos estes que são chave para uma possível compreensão dos níveis de 

educação no país, que levam a práticas que se tornaram comuns devido ao próprio 

processo educacional no Brasil, mesmo com tantas ampliações na educação básica, 

ainda há práticas que permanecem que culminam no quadro atual da educação.  
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2  AS POLÍTICAS DE IMPLANTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE OITO 
PARA NOVE ANOS 
 

A ampliação do ensino de nove anos constitui-se, em, tornar obrigatória a 

entrada da criança de 6 anos no ensino fundamental, conforme as orientações, do 

documento base. Seu objetivo é de assegurar que, com a entrada da criança, 

aparentemente mais cedo no ensino fundamental, garanta-se pelo processo de, sua 

permanência seja efetiva ao longo desses nove anos. Isso porque se pressupõe 

pelas orientações, as quais são objeto de análise neste trabalho, que com maiores 

oportunidades de aprender seja assegurada a universalidade e popularização à 

todas as camadas, tornando o ensino laico e público.  

Considera-se de antemão, que, para que a proposta se efetive é necessário 

que o governo crie condições necessárias para a sua efetivação como estrutura 

física adequada, condições pedagógicas, financeira, administrativas e gestacionais. 

Além de qualificação compatível aos profissionais que assumirem esta etapa da 

educação básica. 

No Brasil é visível o discurso e a ampliação do ensino ao longo de sua 

historia, sempre houve esta intencionalidade, num ensino de mais anos, pois através 

de uma visão constituída historicamente e culturalmente a educação sempre foi e 

ainda é vista como fator de desenvolvimento, por meio desta concepção acreditou-

se que quanto mais tempo, o educando passe na escola, melhor será a sua 

condição socioeconômica, o que por fim refletirá nos níveis de desenvolvimento do 

país. Porém, é preciso clarificar esta concepção, para que a consciência do papel da 

educação não paire, simplesmente pelo aspecto quantitativo, mas da qualidade do 

projeto de educação a ser desenvolvido neste espaço e tempo da criança nos nove 

anos em que usufruirá o direito à educação, assim é o intuito desta pesquisa e a 

análise da implantação neste capítulo especificamente. 

Assim a compreensão de como se constituiu a proposta educacional para 

um ensino de nove anos, em nível nacional trás a necessidade de uma análise. A 

opção neste trabalho foi então pelo recorte histórico e para um breve entendimento 

deste processo legal, assim, a partir das leis que nortearam e norteiam a proposta 

de ampliação do ensino, será feito, conforme citado no parágrafo acima. 

Considerada como a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), a Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, estabeleceu 4 anos 
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de escolaridade obrigatória, através do acordo firmado de Punta Del Este e Santiago 

de 1970 estende este período de quatro para seis anos de ensino obrigatório, 

atendidas as prerrogativas de um ensino de caráter humanístico e propedêutico, 

porém dentro de um contexto que se diferenciava do início da discussão desta Lei, 

que chega a um contexto altamente desenvolvimentista e planejamentista. 

Em 1971 com a Reforma de Lei nº 5.692/71, resultado do Acordo 

MEC/USAID, de cunho tecnicista e com um caráter profissionalizante predominante, 

estendeu a obrigatoriedade para oito anos.  

A partir dos anos 80, com a marcha política dos ideais de redemocratização 

do Estado de Direito, com a bandeira da ampliação de oportunidades atrelada à 

questão da qualidade, dá inicio e se concretiza com a Constituição de 1988. 

Esse cenário político, de nova Constituição, novo Governo eleito por 

eleições diretas, trás à tona a aprovação da L.D.B. em 1996. Esta L.D.B. de 1996 

tramita e é aprovada incluindo a idéia do ensino de 9 anos, com início a partir dos 

seis anos de idade. Contemplada ainda no texto da lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 

2001, na qual houve a aprovação do Plano Nacional de educação (2001-2010), que 

estabeleceu e sinalizou na L.D.B. 9394/96, como meta nacional a ser cumprida. 

Assim a lei n°10.172/2001 tem duas intenções: 

 

“oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no período 
da escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando 
mais cedo no sistema de ensino, as crianças prossigamos 
estudos, alcançando maior nível de escolaridade”. 

 
Este Plano nacional de Educação, PNE 2001-2010, estabelece que além da 

adequação dos municípios, estados sejam feitas diretrizes próprias que busquem a 

execução das disposições contidas no art.32 da L.D.B., objetivos do ensino 

fundamental para a formação do cidadão. 

 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 
meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do 
cálculo; 
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema 
político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade; 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo 
em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 
formação de atitudes e valores; 
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IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 
assenta a vida social. 

 
Ainda em conseqüência deste processo, a Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 

2006 altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei n o 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com 

matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade, conforme transcrito abaixo: 

 

Art. 32. 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, mediante: 
Art. 87.§ 2 O poder público deverá recensear os educandos no 
ensino fundamental, com especial atenção para o grupo de 6 (seis) a 
14 (quatorze) anos de idade e de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) anos 
de idade. 
 Art. 87.§ 3 I – matricular todos os educandos a partir dos 6 (seis) 
anos de idade no ensino fundamental.  
Art. 5 o Os Municípios, os Estados e o Distrito Federal terão prazo 
até 2010 para programar a obrigatoriedade para o ensino 
fundamental disposto no art. 3 o desta Lei e a abrangência da pré-
escola de que trata o art. 2 o desta Lei. 

 
No ano de 2003, é apresentada, a versão preliminar do documento “Ensino 

Fundamental de nove Anos – Orientações Gerais” e a realização de Encontro 

Nacional, cujo teor busca uma proposta política pedagógica, de inclusão à todas as 

crianças com seis anos de idade, sem distinção de classe, no sistema escolar, com 

uma proposta curricular que assegure uma aprendizagem efetiva, que busque 

modificar e repensar a estrutura articulada do ensino fundamental de oito anos e que 

dialogue números de alunos em idade escolar no ambiente escolar, com efetivação 

de qualidade, acarretando uma mudança nos moldes do ensino do país que é 

acostumado a associar sucesso com algarismos. 

A partir da discussão e apresentação deste documento em 2004, o 

Ministério da Educação dá início às ações do Programa de Ampliação do Ensino 

Fundamental para Nove Anos, através de ações como os encontros regionais com 

os sistemas interessados na ampliação. Ao todo foram realizados sete encontros 

regionais nas seguintes cidades Belo Horizonte/MG, Campinas/SP, Florianópolis/SC, 

São Luís/MA, Recife/PE, Rio Branco/AC, Goiânia/GO, com os seguintes objetivos 

em debate: 
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 Trazer para estudo conjunto dos dirigentes e técnicos do Ministério da 

Educação, dos estados e dos municípios, as questões centrais que envolvem 

a ampliação do Ensino Fundamental, considerando as crianças de seis anos 

de idade como novos sujeitos da escolaridade formal obrigatória. 

 Promover o conhecimento e o intercâmbio de experiências bem-

sucedidas durante o processo de ampliação do Ensino Fundamental para 

nove anos. 

 Apresentar e aperfeiçoar a proposta de acompanhamento e avaliação 

dessa iniciativa. 

Em 2005 houve a elaboração do 2º relatório do Programa, com a realização 

de 10 seminários regionais, participação em seminários, fóruns e encontros 

organizados pelas secretarias de educação e constituição de grupo de trabalho 

acerca da discussão curricular e elaboração de orientações sobre currículo no 

mesmo ano Lei n ° 11.114, de 16 de maio de 2005 estabeleceu a obrigatoriedade do 

início do Ensino Fundamental aos seis anos de idade a partir de 2006, Definiu 

condições a serem atendidas pelos sistemas de ensino para matricular todos os 

educandos a partir dos seis anos de idade no Ensino Fundamental. 

A resolução de n°3 de 3 de agosto de 2005 definiu as normas nacionais para 

a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos.  

Art. 1º A antecipação da obrigatoriedade de matrícula no Ensino 
Fundamental aos seis anos de idade implica na ampliação da 
duração do Ensino Fundamental para nove anos. 
Art.2º A organização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos e da 
Educação Infantil adotará a seguinte nomenclatura: 
Etapa de ensino - Educação Infantil Creche - até 3 anos de idade - 
Faixa etária Pré-escola - 4 e 5 anos de idade - Faixa etária Etapa de 
ensino - Ensino Fundamental de nove anos- até 14 anos de idade. 
Anos iniciais - Faixa etária de 6 a 10 anos de idade - duração 5 anos 
finais - Faixa etária de 11 a 14 anos de idade - duração 4 anos. 

No ano 2006 iniciou-se a elaboração do documento “Ensino Fundamental de 

9 anos: orientações pedagógicas para a inclusão da criança de seis anos de idade”. 

E no ano de 2007, sua finalização. 
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A entrada das crianças no ensino de nove anos, não deve ser compreendida 

apenas uma exigência administrativa, mas deve ser eficaz, contemplar uma 

estrutura que contenha pontos norteadores para uma educação que atenda a cada 

faixa etária de acordo com sua necessidade, lembrando que o currículo não é um 

misto do ensino do último ano da educação infantil, nem do primeiro ano da 

educação básica, portanto é necessário entender a concepção de infância, como 

esta se constitui na contemporaneidade, para estabelecer uma proposta com 

efetivação de qualidade, assunto este que será abordado no capítulo a seguir.   
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3 O CONCEITO DE INFÂNCIA E SUA SINGULARIDADE ATRIBUÍDAS NO 

DOCUMENTO QUE PROPÕE A AMPLIAÇÃO 

 

No primeiro capítulo, foi considerada uma retrospectiva de como ocorreu a 

construção da política de implantação do ensino de nove anos, elencando os 

momentos mais significativos no seu processo de formulação. Neste capítulo a 

intenção, é discorrer sobre o conceito de infância, sua singularidade e 

particularidade, ainda com o objetivo de compreender a ampliação que objetivou a 

visão da criança inserida neste novo modelo de educação, sendo a criança, 

personagem principal neste enredo.  

A criança é o sujeito fundamental para a compreensão desta organização, 

assim como o processo de educar e cuidar deve andar lado a lado, a criança e a 

infância não podem ser separadas, a sua relação é indissociável. Segundo Áries, 

 

O sentimento de infância não significa o mesmo que afeição pelas 
crianças corresponde à consciência da particularidade infantil, essa 
particularidade que distingue essencialmente a criança do adulto, 
mesmo jovem (Áries, 1978: 99). 
 

A infância é entendida, por um lado como categoria social e como categoria 

da história humana (...). Para Kramer (2003, p.51), a infância não é somente uma 

categoria que pertence isolado à criança, é algo que vai aquém da sua 

temporalidade, de individualizada para o coletivo, esta presente na história da 

humanidade, em dados momentos com mais relevância, e em outros como vemos 

no período medieval nem mesmo era vista como uma categoria da vida humana, a 

criança por ser ligada socialmente, é constantemente influenciada, pelos 

acontecimentos de cada tempo histórico, responsável pela suas características e 

moldes de princípios e valores. 

Para tanto é essencial atenção do profissional, que trabalha e ira trabalhar 

com a educação na infância na busca de entender qual é o seu dever, como tornar a 

prática eficaz, não a separando da teoria, pois imensuráveis são os seus desafios, 

na formação social da infância. 

Para a implantação do novo currículo, de ampliação do ensino fundamental 

é necessário que o educador, professor tenha empatia, em seu trabalho, sendo 

capaz de ver as ações e atitudes do outro de forma não preconizada, não realizando 



16 

 

julgamentos, mas entendendo o porquê do outro evitando a criação e perpetuação 

de padrões ilusórios que não condizem com a realidade, que são inúmeras, em um 

país onde a sua população foi formada por negros, brancos, índios e estrangeiros, 

sem contar as distintas classes sociais. Segundo o documento norteador 

 

A idéia de infância moderna foi universalizada com base em um 
padrão de crianças das classes médias a partir de critérios de idade 
e de dependência do adulto, característica de sua inserção no interior 
dessas classes. (Brasil 2006p15). 

 
O modelo de infância moderna por muitos é considerado o ideal, no entanto, 

no Brasil a sua adoção é um tanto quanto ilusória, por ser um país composto por 

diferentes povos que o colonizaram, e depois migraram, compondo uma rica gama 

de diferentes aspectos culturais, sociais e culturais, e pelo fato de a construção da 

sua sociedade ter sido marcada pela a escravidão, coronelismo e o imperialismo, o 

que foi responsável pala acentuação e separação das classes, em bens e em 

oportunidades. 

A compreensão dos elementos que marcarão a historia brasileira, em 

relação à infância, serve para evitar o anacronismo, e entender que é impossível 

incluir um tempo histórico, em outro, uma realidade em outra, impossibilitando a 

adoção de um modelo de infância que seja bonita aos olhos, que seja reconfortante, 

não se deve assumir uma realidade que não nos pertence, pois estaremos refutando 

à nossa a organização da ampliação, que tem como base a criança de hoje. 

Outra constatação do documento que norteia a ampliação é a perda de 

infância, muitas crianças tem pulado este estagio da vida, por logo terem que 

assumir papeis de adultos, desenvolvendo atividades que não condizem com a sua 

faixa etária, pondo em risco a sua singularidade que reside em seu brincar, criar, 

imaginar e recriar, atos que são constantemente ignorados pelos adultos, e na 

educação não é muito diferente com muitos alunos em sala, o educador ate mesmo 

que inconscientemente poderá inibir tais ações e em muitas circunstancias a 

repreendi e por fim a inibi, como se fosse algo ruim, ser criança. 

É preciso neste momento de implantação saber quem é esta criança que 

será inclusa neste ensino, pois é necessário saber quais são as suas necessidades, 

sua realidade, pois a mesma é aquém o ensino é direcionado, entender a sua 

realidade é peça fundamental, pois ,quando falamos em realidade ,devemos sair do 

singular e chegar ao plural, assim saber quais são as infâncias que existem, e 
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entender que não existe um padrão ideal de infância, resultantes da desigualdade de 

distribuição de renda, o que acentua distintas classes sociais, onde deve evitar a 

adoção de receitas prontas para a prática educativa, 

 

[...] toda prática demanda a existência de sujeitos, um que ensinando 
aprende, outro que, aprendendo ensina, daí o seu cunho 
gnosiológico; a existência de objetos, conteúdos a serem ensinados 
e aprendidos; envolve o uso de métodos, de técnicas, de materiais; 
implica, em função do seu caráter diretivo, objetivo, sonhos, utopias, 
ideais. (Freire, 2004, p.69-70) 

 

No trabalho com a educação fundamental, é essencial que o currículo 

contemple tempo para educando, brincar, criar, recriar é necessário que sejam com 

intencionalidade, não uma ação que deixe o educando ao espontaneísmo, como 

vemos em muitas instituições é possível unir assim tais elementos com o exercício e 

aplicação das matérias como matemática, português, história, geografia e outras, 

que fazem parte do currículo de formação, tornando-as prazerosas e alcançando 

níveis melhores de aproveitamento do conteúdo, se cobra assertivamente uma 

alfabetização precoce, reduzindo a prática educativa apenas à instrução, volto 

afirmar que o tempo dedicado ao brincar, criar, não são em vão pelo contrário 

ajudaram no  desenvolvimento, cognitivo e físico da criança. 

O educador deve compartilhar deste momento com o seu educando, o 

conduzindo no processo de imaginar, criar, e recriar, não quero dizer que o mesmo 

deva ser um infantiloide, se colocando na condição de criança, mas tendo 

maturidade e consciência do seu dever quanto educador, respeitando o educando 

em suas particularidades que são pertinentes a sua faixa etária, tal ato tende a 

promover uma aproximação entre educando e educador, propiciando uma prática 

eficaz que dialoga com a teoria, sendo fundamental neste processo o respeito mutuo 

entre ambos, a prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a 

substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia (FREIRE, 1994, 

p.36), prática educativa deve ser fundamentada em princípios éticos e morais 

evitando qualquer exercício de educação excludente. 

A criança pertence a um grupo social onde suas atitudes e ações são 

diretamente e indiretamente influenciadas pelas as pessoas que a cercam, servindo-

lhes de modelos, que são responsáveis pela a construção de sua identidade 
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 A identidade do indivíduo apresenta extrema importância em sua 

construção de valores, relações sociais, fornece subsídios para sua convivência em 

grupo, não apenas elenca atributos e característica sobre si. 

Os acontecimentos da vida de cada pessoa geram sobre ela a 
formação de uma lenta imagem de si mesmos, uma viva imagem que 
aos poucos se constrói ao longo de experiências de trocas com 
outros: a mãe, os pais, a família, a parentela, os amigos de infância e 
as sucessivas ampliações de outros círculos de outros: outros 
sujeitos investidos de seus sentimentos, outras pessoas investidas 
de seus nomes, posições e regras sociais de atuação (Brandão, 
1990, p. 37). 

Ou seja, a identidade é influenciada pelo meio, e construída por meio das 

relações sociais, influências externas e no caso da criança através das 

representações simbólicas que fazem da realidade, esta sempre em mutação, 

começa desde o nascimento e vai se constituindo ao longo da vida, não sendo 

imutável, mas sendo construída para abandonar o conceito de imutável, a identidade 

não pode ser caracterizada como algo que rege o comportamento das pessoas, mas 

sim os seus próprios comportamentos. 

A igualdade ao acesso as oportunidades esta aos poucos se disseminado as 

pessoas, a escola, professor e equipe pedagógica, devem e podem buscar 

mecanismos de integração para estas crianças, que estão em situação de extrema 

necessidade afetiva, econômica e social, é necessário a oportunização ao acesso e 

permanência no ambiente escolar, não estou afirmando e nem concluído que a 

escola e ampliação do ensino de oito para nove anos serão os salvadores da pátria, 

mas que a escola e professor podem fazer diferente, que a educação não tenha 

apenas caráter de formação para o trabalho, que esta forme um cidadão coeso, 

ciente de seus direitos e deveres, onde o mesmo seja capaz de transcender a sua 

realidade e a transforme. Assim como preconiza o documento que considera: 

 

[...] simultaneamente, a singularidade da criança e as determinações 
sociais e econômicas que interferem na sua condição, exige 
reconhecer a diversidade cultural, e combater a desigualdade de 
condições e a situação de pobreza da maioria de nossa população 
com políticas e práticas capazes de assegurar igualdade e justiça 
social (Brasil, 2006, p.17). 
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3.1 ASPECTOS LEGAIS DA SINGULARIDADE DA INFÂNCIA UTILIZADOS NO 

DOCUMENTO 

 

Muitos educadores posicionam-se contra, esta educação prepotente, 

excludente antagônica que se pauta em mecanismos repressivos, tais propostas 

devem ser refutadas é essencial garantir a criança, os seus direitos que estão 

dispostos na lei  

 

Art. 53.  A criança e o adolescente têm direito à educação, visando 
ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício 
da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
 I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II - direito de ser respeitado por seus educadores;  
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 
instâncias escolares superiores;  
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;  
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
(Estatuto da Criança e do Adolescente - LEI Nº 8.069, DE 13 DE 
JULHO DE 1990.) 
 

É essencial uma educação acolhedora, apta a receber e saber lidar com 

diversas realidades, reconhecendo as duas diferenças, mas as tratando com 

igualdade, evitando a disseminação de preconceitos, o que é novo assusta, mas não 

impede de realizar e buscar o melhor. 

A história da humanidade foi e tem sido marcada por inúmeras guerras ,lutas 

e conflitos ora em defesa de interesses de alguns poucos ,e com a criança não tem 

sido diferente a mesma não tem sido privada ,vemos inúmeras agressões físicas e 

psicológicas, dados do UNICEF revelam que  

 

12% das 55,6 milhões de crianças brasileiras menores de 14 anos 
são vítimas anualmente de alguma forma de violência doméstica. Ou 
seja, por ano são 6,6 milhões de crianças agredidas, dando uma 
média: a) 18 mil crianças vitimizadas por dia, b)750 crianças 
vitimizadas por hora, c)12 crianças agredidas por minuto. Fonte: 
Sociedade Internacional de Prevenção ao Abuso e Negligência na 
Infância. 
 

  Ao educador cabe, criar elos de confiança, para a relação educando - 

educador onde a sua prática evite que tais dados aumentem, e propiciem que a 

criança tenha a manutenção e a garantia da sua segurança, pois é  

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2335409/art-53-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-lei-8069-90
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Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. (Estatuto da 
Criança e do Adolescente - LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 
1990).  
 

Como garantir a infância à criança que passa por tantas adversidades. 

Possibilitar isso é um desafio para o educador, e é difícil, mas não impossível, a 

escola é uma das instituições sociais que se mantém por anos, e em tais 

circunstancias é essencial que a escola assuma o seu papel de ir contra e qualquer 

prática que prejudique o desenvolvimento da criança, pois: 

Elas têm o direito a condições oferecidas pelo estado e pela 
sociedade que garantam o atendimento de suas necessidades 
básicas em outras esferas da vida econômica e social, favorecendo 
mais que uma escola digna, uma vida digna (Brasil, 2006, p.21). 

 
Para que este objetivo seja alcançado faz-se necessário criar um espaço de 

diálogo, com adoção de uma educação intergeracionalista, onde a igualdade não 

seja uma palavra, mais uma prática para humanizar e promover a aproximação entre 

todos os que compõem o espaço escolar direta e indiretamente, alunos, professores, 

pais e funcionários.   
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4 DIÁLOGO ENTRE OS ENVOLVIDOS: UM MEIO DE APROXIMAÇÃO PARA A 

APRENDIZAGEM DA CRIANÇA DE 6 ANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A instituição escolar é um espaço coabitado por pessoas de diferentes 

características, o que o torna único às relações que se desenvolvem. 

 

A escola, como espaço sociocultural, é entendida, portanto, como um 
espaço social próprio, ordenado em dupla dimensão. 
Institucionalmente, por um conjunto de normas e regras, que buscam 
unificar e delimitar a ação dos seus sujeitos. Cotidianamente, por 
uma complexa trama de relações sociais entre os sujeitos 
envolvidos, que incluem alianças e conflitos, 
Imposição de normas e estratégias individuais, ou coletivas, de 
transgressão e de acordos. Um processo de apropriação constante 
dos espaços, das normas, das práticas e dos saberes que dão forma 
à vida escolar. Fruto da ação recíproca entre o sujeito e a instituição, 
esse processo, como tal, é heterogêneo. Nessa perspectiva, a 
realidade escolar aparece mediada, no cotidiano, pela apropriação, 
elaboração, reelaboração ou repulsa expressas pelos sujeitos sociais 
(Ezpeleta & Rockwell, 1986). 
 

 Para o seu bom funcionamento é imprescindível organização e 

planejamento do trabalho pedagógico. Quando estes estão em processo de 

construção inúmeros são os questionamentos que surgem durante a elaboração da 

organização e planejamento do trabalho educacional, duvidas que auxiliem o modo 

como será planejado o trabalho pedagógico da instituição. 

A abordagem do trabalho pedagógico revela outra dimensão dentro da 

escola, que rege o seu funcionamento que é o P.P.P. 

 

O plano global da escola, um instrumento teórico-metodológico para 
intervenção e mudança da realidade sua construção deverá permitir 
o encontro, a reflexão, a ação sobre a realidade numa práxis 
libertadora. (Celso Vasconcellos, 2007, p.1). 

 
O P.P.P. é construído a partir da realidade que o circunscreve a escola, e 

serve de base para as adversidades que são presentes no ambiente escolar, aborda 

temas que vão desde a organização da escola, em suas normas e regimentos até 

qual a concepção de cidadão que se pretende formar. Quando é relatado que o 

P.P.P., deve esta de acordo com a realidade do ambiente escolar, é importante 

frisar, que essa realidade se caracteriza como única de cada instituição que passa a 

ser denominada cultura escolar, que são as práticas didáticas dos conteúdos, e 
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todas as ações desenvolvidas dentro ambiente escolar, envolvendo todos que fazem 

parte do ambiente, assim como o ser humano que se encontra em constante 

mudança, o mesmo ocorre com a cultura escolar. 

Um grande fator que se origina nestas condições de envolvimento e 

entrosamento é o diálogo, que conforme o contexto pode exercer integração no caso 

da escola, uma relação que venha a envolver a todos (pais, alunos, professores, 

funcionários e equipe pedagógica), ou pode seguir outro caminho o da prática 

excludente, rejeitando qualquer forma de integração, massificando as relações 

individuais. 

É importante ter a consciência de que a forma como o aluno constrói a si é a 

mesma forma como construirá o outro, o mesmo se moldara de acordo com as 

relações que desenvolve com o meio, levando a uma díade, para apontar como um 

sistema influencia no outro. Todos nós inclusive o aluno fazemos parte de um 

sistema é composto por partes diferentes entre si que juntas levam ao todo com uma 

finalidade. 

A sociedade é formada e composta por diferentes sistemas (família, escola, 

igreja, governo entre outros) sistemas que juntos criam uma realidade que se 

relaciona, determinado uma finalidade, os sistemas são dinâmicos, marcados por 

interações internas e externas, levando para o campo educacional temos a escola 

como um sistema, que se relaciona com outros sistemas, que possui interações 

internas e com interações externas que podem a vir modificar a sua estrutura interna 

dentro de um contexto que, 

 

[...] refere-se às condições de vida, aos sistemas sócio-histórico-
culturais, ao ambiente físico e de pessoas que compõem o cenário 
no qual se insere o sistema individuo-ambiente em desenvolvimento 
(Dessen, 2005). 
 

 
A criança de seis anos que começará a integrar o novo modelo de ensino 

está inserida em todos os sistemas, pois ao mesmo tempo em que há uma interação 

externa, há uma interna, e esta não pode ser associada apenas ao contexto escolar, 

mas sim a um novo modelo educacional que resulta em uma mudança em toda a 

estrutura de um país. 
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Ao longo da analise do documento são apresentados textos que abordam 

eixos ligados à importância da linguagem, do letramento alfabetização que em 

discussão apontam. 

 

As linguagens verbais, artísticas e científicas como articuladoras de 
uma prática multidisciplinar, num contexto de letramento:  
O texto (nas varias formas linguagens), a partir do que os estudantes 
já conhecem como usuários da língua, mesmo aqueles que ainda 
têm autonomia para decifrar o escrito; 
As relações entre o letramento e alfabetização, para que se garanta 
que a criança se alfabetize numa perspectiva letrada; [...] (BRASIL, 
2006 p.111) 

 

A uma grande ênfase em temas que trabalham com alfabetização ao longo 

do documento, que no P.P.P. haja um espaço reservado para o dialogo com base 

nas relações de integração entre o aluno e professor e na organização discursiva 

presente no ambiente escolar que se caracteriza,  

 

No movimento discursivo das aulas falando, ouvindo, escrevendo, 
lendo, das mais variadas maneiras -, e também (ii) nos padrões de 

textos que caracterizam a escola e são produzidas por ela 
conversas, rodinhas, diários de classe, cronogramas, projetos de 
trabalho, exercício e seus enunciados relatórios, planos de curso e 
de aula, programas, livros didáticos, entre outros. Essa organização 
discursiva faz parte da cultura escolar e exerce um papel relevante 
nos processos de ensinar e aprender (BRASIL, 2006, p.90) 

 

É presente em nossa sociedade este meio de transmissão de ensino, pela 

oralidade, portanto deve ser valorizado pela escola e ser contemplado em seu P.P.P. 

O modo de falar é legitimo de cada grupo, e dentro de um mesmo grupo 

encontramos diferenças, pois a linguagem não é homogênea, é permeada por 

diferentes influências culturais, a norma oculta que é a mais aceita, mas de antemão 

deve menosprezar as outras e nem as classificar como erradas, pois são coerentes 

da realidade do educando, até a sua entrada na escola não percebe a diferença, 

somente com o passar do tempo que a aceita e a reproduza criança e jovem recriam 

a linguagem verbal e oral falada a sua volta como forma de participação na 

sociedade e a criação de vínculos com o seu grupo. 

 A diferença de linguagem não deve ser um empecilho para a prática 

docente, ao contrario deve ser utilizado como um meio de conhecer o aluno e criar 

vínculos de proximidade. Porque principalmente para a criança de seis anos, é 
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importante a integração, no ambiente escolar, se esta se sentir recriminada, não 

conseguirá se desenvolver cognitivamente, o que conseqüentemente refletira em 

sua aprendizagem, ninguém não aprende sem erro (Dessen, 2005, p.197) o erro é 

um componente inerente à lógica do aprendiz, para a sua evolução cognitiva.  

O professor deve possibilitar ao aluno a sua integração ao meio, propiciando 

uma díade, pois (Dessen, 2005) o professor também pode se transformar e aprender 

a partir das experiências de seus alunos, pois todos são mediadores culturais. 

Portanto a transmissão da norma culta deve ser feita de maneira natural ao aluno, 

de forma que o conduza a refletir sobre a sua importância, e utilização, para que 

assim de fato seja alcançado o objetivo da entrada da criança na escola. 
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5 OS PRECEITOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS DE ACORDO 

COM A POLÍTICA DO BANCO MUNDIAL 

 

A sociedade brasileira adota o sistema político democrático, sendo as 

relações regidas pelo capitalismo ,e no campo educacional não se difere ,é presente 

o discurso neoliberal, com foco na teoria do capital humano, estabelecendo uma 

ação afirmativa de dependência entre a educação e o desenvolvimento social e 

econômico, A educação pode ajudar a reduzir a desigualdade, proporciona novas 

oportunidades aos pobres e, conseqüentemente aumenta a mobilidade social 

(BANCO MUNDIAL 1995, PXVIII), firmando uma ideologia de que fatores estruturais, 

como divisão de classes não influenciam diretamente do desenvolvimento do 

homem, mas que o seu desenvolvimento depende de si mesmo, criando um 

desvinculo entre as obrigações do Estado e o responsabilizando por seu sucesso ou 

infortúnio. 

Há muito tempo há um organismo denominado banco mundial, que vem 

atuando nas políticas publicas no âmbito da educação, as definindo de acordo com 

seus interesses, em países subdesenvolvidos, inclusive no Brasil. 

 

Resumindo, o Banco Mundial é uma instituição paradoxal. Seus 
recursos, a natureza dos seus objetivos e o alcance de sua ação são 
de caráter essencialmente público, mas a sua prática é 
predominantemente a de um banco comercial privado. Sua lealdade 
nominal é ao conjunto dos países membros, mas (...) suas políticas 
coincidem principalmente com os interesses dos governos e das 
elites do mundo industrializado, sobretudo dos EUA (ARRUDA, 1997, 
p.70). 
 

O banco busca defender os interesses da elite, uma de suas ações é 

acreditar que o investimento na educação fundamental, nos países em 

desenvolvimentos, melhora a condição de vida das pessoas, auxilia no crescimento 

da economia e conseqüentemente na redução da pobreza, porem o que há por de 

trás deste discurso é a execução do capitalismo no seu sentido mais puro, essa 

educação a nível fundamental é um meio de criar um banco de mão de obra reserva 

para o mercado, possibilitando o acumulo de lucros para as grandes potencias por 

meio do auxilio da globalização e reserva de mercado. 
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O banco em sua política define que os gastos com a educação sejam 

custeados juntamente com os que a recebem, e prevê medidas que levam ao 

Estado a uma redução de gastos, o isentando de seu papel central em seu 

exercício. 

 

Embora o Estado ainda tenha um papel central na provisão e 
garantia de serviços básicos - educação, saúde e infra-estrutura não 
é obvio que deva ser o único provedor, ou mesmo que seja as 
provedoras decisões do Estado em relação à provisão, financiamento 
e regulamentação desses serviços devem basear-se nas vantagens 
relativas dos mercados, da sociedade civil e dos órgãos do governo 
(BANCO MUNDIAL, 1997, p.28). 
 

O documento do ensino de nove anos, em comparação com as ações 

políticas do banco mundial, busca que sejam cada vez mais concisas em nossa 

realidade, pois o documento revela uma inclusão das crianças no ensino 

fundamental de nove anos, a partir dos 6 anos de idade, sendo um meio de igualar 

as oportunidades entre as que são oriundas das classes baixas, em relação com as 

das classes medias e altas, porém, se analisarmos o documento só se preocupa 

com a entrada da criança, não buscou ver como se fará o seu egresso no ensino 

médio, em curto prazo a busca pela igualdade, porém, se pensarmos a longo prazo, 

veremos que continuaram em situação de desigualdade e que, na realidade, o 

ensino que receberam serviu apenas para que se tornassem mão de obra 

qualificada, revelando a real intenção desta implantação, portanto para que a 

igualdade aconteça em sua real intenção, que é de igualar os homens em seus 

direitos e oportunidades, a estrutura do ensino deve passar novamente por uma 

mudança, se preocupando com o aluno que ira sair do fundamental, e com a 

modalidade de ensino subseqüente como prevê a L.D.B. de 1996 em seu art. 4. 

 

Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de [...] 
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 
médio; [...] 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um; [...] (L.D.B., 
1996, art. 4). 
 

Há uma obrigatoriedade com o ensino o médio, e o acesso aos níveis 

elevados de ensino, será que o Estado realmente promove mecanismos para o livre 
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acesso. A igualdade realmente ocorrera de fato a partir do momento em que for 

dado ênfase a todos os níveis de ensino sendo a partir do infantil até o superior.  

 

 

5.1 OS CUIDADOS COM A CULTURA EXCLUDENTE CRIADA PELO 

NEOLIBERALISMO  

 

Outro contraponto que deve ser levado em consideração neste momento de 

ampliação do ensino de nove anos que busca oportunizar o acesso à escola é a 

relação da cultura da criança com o seu sucesso ou insucesso no contexto escolar, 

que remete a teoria da carência cultural que consiste em associar a criança que é 

oriunda de classe baixa as suas deficiências ao seu desenvolvimento 

biopsicossocial, por seu ambiente familiar não favorecer um desenvolvimento pleno, 

é a vitima sendo culpada pelo seu fracasso, a organismo que vai além da família que 

no caso da criança influencia em seu desenvolvimento como a economia, política e 

social, até mesmo no progresso da criança o neoliberalismo se faz presente no 

ambiente escolar associando as causas de seu fracasso a sua própria criança e sua 

família, é como se fosse uma resposta única para todas as dificuldades da criança a 

colocando em um único sistema (escola), se a criança não alcança o nível cognitivo 

esperado é por que á outros influenciadores em sua vida. 

A escola é uma instituição que auxiliam na manutenção dos mitos de 

igualdade a todos e, a ascensão social e dos que seriam o fracasso escolar, é um 

preconceito enraizado em nossa sociedade, para que o que é excluído se considere 

responsável pelo por seu fracasso. 

Um dos maiores preconceitos ocorre com a criança logo em sua entrada na 

escola, muitas não tem a idéia do preconceito que passam a sofrer, toda a 

responsabilidade recai sobre ela e sua família, pois  

 

Os que não se ajustam á norma, por usufruírem de valores 
diferentes, ou talvez pela ausência de bens materiais, de herança 
(base da família tal como a conhecemos hoje, bem como apontam 
Áries, 1978 e Donzelot, 1980, ou, simplesmente por viver um padrão 
distinto de família, passam a ser considerados, rotulados, como 
“desajustados”...) (Colares e Moises, 1996, p.176).  
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A sociedade brasileira idealiza o modelo burguês, como se possível a 

inculcação de todos a este modelo, as causas para o fracasso da criança na escola 

é associada a sua família, e um grande erro que ocorre nesta instituição é que 

quando é levado ao conhecimento a situação familiar da criança com o intuito de 

consolidar um trabalho eficaz, é utilizado como um mecanismo de justificativa para 

os problemas que o aluno apresenta, levando a uma neutralização do trabalho 

pedagógico. 

Não há o emprego de respostas que associe a dificuldade de aprendizagem 

e desenvolvimento do educando a influencia indireta do Estado, na vida da criança, 

futura mão de obra para o mercado na realidade há uma influencia direta devido a 

sua neutralidade. Além da culpabilização da criança, há o vício inerente de se tentar 

biologizar o que é social. 

Os processos de exclusão e marginalização são mecanismos que foram 

condicionados, a uma grande maioria, se estes fogem do padrão logo são 

recriminados, é essencial explicitar que em uma sociedade que é regida pelas 

políticas neoliberais, que há subgrupos que se diferenciam uns dos outros, o que 

mostra que há culturas diferentes e o que revela um detrimento de um grupo em 

relação ao outro, 

 

A nossa herança cultural, desenvolvida através de inúmeras 
gerações, sempre nos condicionou a reagir depreciativamente em 
relação ao comportamento daqueles que agem fora dos padrões 
aceitos pela maioria da comunidade. (Barros p.2) 
 

A diferença entre, os preceitos que são idealizados pode refletir nas atitudes 

do individuo, a nossa tradição cultural, fez a divisão de classes algo presente, parte 

da nossa historia, e quando cito as diferenças, venho pronunciar um destino já 

preconcebido para os educandos oriundos das classes pobres, que é o fracasso se 

tornou uma certeza, em seu futuro, muitos são os argumentos apontados como 

causa, dentre as mais citadas a falta de estrutura familiar, o desinteresse, pré-

julgamentos concebidos pela sociedade, e pelos educadores que realizam ações 

desmotivadoras, e a falta de subsídios do governo ,há ainda um contraponto que 

justifica que o fracasso é de responsabilidade somente do educando, há na 

realidade uma ação em conjunto de todas as causas, sendo uma deriva da outra. 

Mas o mais preponderante é a nossa própria cultura. 
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Podemos partir da hipótese de que existe entre nós uma cultura do 
fracasso que se alimenta dele e o reproduz. Cultura que legitima 
práticas rotula fracassados, trabalha com preconceitos de raça, 
gênero e classe, e que exclui porque reprovar faz parte da prática de 
ensinar-aprender-avaliar. (ARROYO, 1992, p.46) 
 

A exclusão e a sociedade social é uma prática comum em nossa sociedade 

e que encontra sustentação dentro da própria sistema escolar, assim como em 

outras instituições em nossa sociedade ,a universalização do ensino se tornou um 

direito, porem a escola não conseguiu ainda se estruturar a esta nova condição, 

porem ainda continua excludente e seletiva, promovendo e propiciando os 

mecanismos da condição promovida pelo neoliberalismo e as relações do 

capitalismo. Relações tão presente que leva ao conformismo. 

 

A escola parece ser uma instituição preparada para ensinar apenas 
crianças ideais, que não existem. Diante da criança real, ela se 
coloca como vitima [...] (Colares e Moises, 1996, p.181)  
 

E o que torna alarmante é que esta situação é vista com olhos permissivos, 

levando uma indiferença com a situação do outro (criança), caracterizando o 

individualismo e o isolamento em sua zona de conforto, mas para uma mudança 

considerável é necessário a intervenção de todos, dos que são prejudicados e os 

de que compactuam direta e indiretamente com o fato. 

Durante a analise do documento não são feitas abordagens para a 

diminuição da cultura excludente e eliminação do fracasso escolar, há uma maciça, 

abordagem em temas relacionados à alfabetização e letramento, que aparecem 

inclusive na parte destinada a realização do planejamento e organização do 

trabalho pedagógico, o que remete a idéia de que o documento subliminarmente 

tem a prospecção de auxiliadora da cultura capitalista, a escola serve como uma 

fabrica de mão de obra, não de cidadãos que venham romper com as relações 

desiguais e desumanas. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Podemos observar que, o que influenciou esta pesquisa foi a necessidade 

de aprofundamento sobre a temática, e que serviu de mola propulsora para o 

interesse em escrever sobre o tema apresentado neste trabalho de conclusão. 

Originado da significância da minha formação, que no campo profissional se 

deparará com esta realidade de ampliação ainda não completamente entendida, nos 

tempos e espaços escolares Por meio das leituras a minha visão quanto ao quadro 

da educação brasileira se ampliou, me revelando situações que antes passaram 

despercebidas durante o próprio trajeto na instituição publica. 

Ações neoliberais, que levam o individuo a ser responsabilizado pelo o seu 

sucesso e fracasso, anteriormente quando eram me apresentados em casos 

isolados quando, isolados de pessoas que conseguiram uma ascensão social, a 

tomava como exemplo de superação e esforço, a visão perdurou ate a minha 

entrada na faculdade e dela retirar os questionamentos, e as superações 

necessárias para uma construção profissional coerente. 

Essa visão que me foi concernida desde meu nascimento, foi desconstituída, 

e pude perceber como uma pequena minoria utiliza mecanismos de manipulação e 

coerção sobre a grande maioria, os levando a uma concepção errônea de que há 

um estado igualitário, que oferece as mesmas oportunidades para todos 

independente de seus status, e condições socioeconômicas. 

E vai além, alcança os níveis educacionais, acentuando mais ainda as ações 

neoliberais, é comum encontramos a falta de apoio e recursos do governo nas 

escolas, a repassando a responsabilidade como a única a desenvolver e oferecer 

um ensino publico de qualidade, e assim a escola repassa a culpa do fracasso 

escolar ao aluno e sua família, ou seja, o neoliberalismo promove uma neutralização 

do governo, e faz com que as vitimas se tornem culpadas, por algo que não partiu 

delas que concerne exclusivamente ao estado. 

Outra situação evidenciada no documento é a ampliação do ensino 

fundamental que pretende fomentar teoricamente uma igualdade entre as crianças 

oriundas das camada pobres a as da abastada, porem não apresenta meios para tal 

objetivo, os principais eixos que são trabalhados estão vinculados a alfabetização, 

mais uma ação neoliberal de assegurar uma educação básica mínima de preparação 
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de mão de obra para o trabalho, uma forma de não oferecer riscos a elite, o 

documento não apresenta proposta para uma educação que assegure uma 

transformação e realização de um cidadão critico-reflexivo e tão pouco aponta uma 

preocupação em fornecer base para que o educando continue os seu estudos 

adentrando em um ensino médio e conseqüentemente no superior. 

Ao longo do processo educacional, muitas foram as mudanças, com o intuito 

de fomentar uma permanência maior do educando na escola, lhe fornecendo uma 

educação básica, capacitando-o como mão de obra para o mercado, sem qualquer 

vínculo de formação crítica. Durante longo período a criança ficou em segundo plano 

nessas políticas educacionais, nesse documento há uma evidente preocupação em 

favorecer a sua entrada, por meio de uma postura do docente, porem não há 

nenhuma citação de capacitação e preparação para este profissional, que neste 

momento é de extrema importância, pois a mudança deve ser prática, e sem 

subsídios é impossível que ocorra. 

A ausência de subsídios por parte do estado, influência diretamente na 

performance do aluno, levando a uma certeza concebida sobre o mesmo o seu 

fracasso escolar, que na realidade, é um meio de controle sobre as camadas baixas, 

e tais ações encontram força no neoliberalismo.    

Para finalizar a educação no Brasil apesar de tantas mudanças e 

reformulações continua da mesma forma, não alterando em si a sua estrutura, 

apenas trazendo de maneira mascarada, as intenções da elite para uma educação 

manipuladora.  
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