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RESUMO 
 
 

Implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos: a voz dos Professores do 
Município de Londrina é o título desta pesquisa, que tem como objetivo conhecer 
como as escolas do referido município têm se organizado para atender as 
especificidades e necessidades próprias da criança nessa faixa etária, considerando 
que o ingresso de crianças de seis anos no Ensino Fundamental de nove anos 
requer pensar no seu conjunto; analisar a concepção dos docentes no que se refere  
à peculiaridade da criança e investigar a elaboração de uma política de formação 
continuada de professores específica para os anos iniciais. A ampliação do ensino 
fundamental para nove anos, conforme a Lei nº11.274/06, procura atender às 
exigências por maior democratização do acesso à escolaridade aos grupos menos 
favorecidos da sociedade brasileira. A pesquisa de cunho qualitativo, envolveu 
procedimentos de análise bibliográfica, para suporte teórico, o levantamento da 
produção documental veiculada pelo Sistema de Ensino e pesquisa de campo 
mediante amostragem significativa envolvendo dezessete professores. Sem a 
prentensão de esgotar as possibilidades de análise, buscou-se identificar os 
caminhos escolhidos pelo Sistema de Ensino e os reflexos em unidades escolares, 
reconhecendo o uso de conceitos e concepções, desvelando intencionalidades para 
uma ação consciente e consistente pelos profissionais da educação. Dentre os 
resultados obtidos, cabe destacar: a ausência de um projeto de educação que 
contemple a nova configuração do Ensino Fundamental de nove anos; a fragilidade 
da competência técnica do docente, as condições  precárias de trabalho e um 
esforço dos profissionais em adequar o que têm em mãos para oportunizar a 
aprendizagem dos seus alunos. 
 

 
Palavras-chave: Educação. Ensino Fundamental de nove anos. Legislação. 
Infância. Profissional da educação. 
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 INTRODUÇÃO  

 

A educação de qualidade é um direito de todos. Esse entendimento é 

o que preconiza a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º. A Educação é um 

dos direitos do cidadão, e tal direito garantido, oportuniza e insere o indivíduo nos 

modos sociais e culturais, aprimorando e potencializando o seu conhecimento para 

viver em sociedade.  

A preocupação em pesquisar e debater questões voltadas para a 

implantação do Ensino Fundamental de nove (9) anos, com o ingresso da criança de 

seis (6) anos de idade, se deu pelo processo histórico e dinâmico que atende a uma 

demanda de inserção da criança absorvendo uma faixa etária maior, suprindo a 

necessidade de assistir os bolsões da pobreza. 

 O que instigou a pesquisa por esse tema foi a experiência vivenciada 

em família, na qual houve uma ruptura na transição da educação infantil para o 

ensino fundamental de nove anos. Tal efeito ocasionou impactos negativos no 

processo de aprendizagem, pois, enquanto a Educação Infantil tem como sujeito a 

criança e objeto o convívio coletivo, o Ensino Fundamental se diferencia tendo como 

sujeito o aluno e como objeto os conteúdos das diversas disciplinas.  

 Assim, conforme as inquietações, a delimitação do problema da 

presente pesquisa se configura na questão: com a entrada da criança de seis anos 

de idade no Ensino Fundamental de nove anos, quais são as implicações que as 

escolas públicas do Município de Londrina enfrentam? 

                        Nesse contexto, tendo em vista que a Secretaria Municipal de 

Educação (SME) implantou o ensino de nove anos, este estudo tem como objetivo 

levantar informações sobre as adequações pedagógicas na matriz curricular das 

escolas, no intuito de analisar como as escolas da rede de ensino do Município de 

Londrina têm se organizado para atender a criança de seis anos de idade inserida 

na nova configuração do Ensino Fundamental.  

 Por conseguinte, identificar a compreensão e o conhecimento dos 

professores envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem acerca da clareza 

de como trabalhar no primeiro ano do novo Ensino Fundamental, bem como 

conhecer a visão que possuem sobre a inserção da criança com seis anos de idade 

nesse primeiro ano do referido Ensino Fundamental. 
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 O documento, Ensino Fundamental de Nove Anos: Passo a Passo do 

Processo de Implantação (BRASIL, 2009), preconiza que os objetivos da ampliação 

do Ensino Fundamental para nove anos de duração consistem em: melhorar as 

condições de equidade e de qualidade da Educação básica; estruturar um novo 

ensino fundamental para que as crianças prossigam nos estudos, alcançando maior 

nível de escolaridade, bem como assegurar que, ingressando mais cedo no sistema 

de ensino, elas tenham um tempo mais longo para as aprendizagens da 

alfabetização e do letramento. 

 É perceptível que a ampliação do Ensino Fundamental não é uma 

preocupação recente e que essas mudanças visam, principalmente, atender 

interesses políticos do atual momento histórico.  

                        Tem se questionado, com muita frequência, a questão do tempo a 

mais destinado às aprendizagens e letramento. Antes de tudo, é preciso pensar na 

qualidade desse tempo a mais, na perspectiva de oferecer as condições de 

equidade e de qualidade da Educação Básica. 

   Nascimento (2007) sinaliza que é preciso ver o ensino fundamental 

de nove anos como mais uma estratégia de democratização e acesso à escola, pois 

assegura o direito das crianças de seis anos à educação formal, obrigando as 

famílias a efetivar a matrícula e o Estado a oferecer o atendimento. Porém, a 

pergunta que não quer calar: como assegurar a verdadeira efetivação desse direito? 

 A implantação de um ano a mais no ensino fundamental não é uma 

tarefa simples, até pelo fato de envolver uma série de questões. Nesse sentido, no 

quadro teórico em que foi traçado, apresenta-se um panorama, bem como as 

reflexões norteadas pelos documentos legais oficiais que amparam a “suposta 

expansão” do Ensino Fundamental, assim como as considerações de alguns 

estudiosos que analisam essa questão.  

 Outro aspecto importante a considerar é que, além de contemplar 

neste trabalho as potencialidades da teoria, buscou-se, por meio de pesquisa de 

campo, sistematizar e analisar os dados considerando sua relação com as 

discussões teóricas. Este trabalho foi estruturado em três capítulos. 

 No primeiro, buscou-se apresentar como se configurou a trajetória da 

pesquisa de campo e a coleta de dados com base na revisão bibliográfica de Ludke 

e André (1986) e Thompson (1992). 



 12 

                        No segundo, Traçou-se um panorama do  Ensino Fundamental com 

oito anos de duração no intuito de situar o “novo” Ensino Fundamental com nove 

anos de duração com a inclusão da criança de seis anos de idade no tocante à 

origem, justificativa, marco regulatório, conforme as leis que amparam a 

implementação; bem como uma breve contextualização sobre o processo histórico 

da concepção de infância/criança ancorada no respaldo teórico de Áries (1981), 

Kramer (1987; 2006; 2007) e Cordeiro (2007) e outros que discutem essa temática. 

  No terceiro, é apresentada a investigação sobre como as 

escolas da Rede de Ensino do Município de Londrina/ PR têm se organizado para 

receber a criança de seis anos de idade inserida no ensino fundamental com nove 

anos de duração. Tal investigação se deu por meio de entrevistas semi-estruturadas 

com os professores da rede.  

 Com o propósito de destacar a necessária atenção a ser dirigida a 

organização do Ensino Fundamental no seu conjunto, principalmente, quando se 

tratam das fragilidades da formação docente identificadas nos resultados obtidos, 

nos comentários finais, delineiam-se as questões relevantes do mesmo, sobretudo 

quando se verifica que o conjunto de leis, decretos e normas expedidos para a 

organização do “novo” Ensino Fundamental de nove anos são cumpridos 

minimamente pela instituição mantedora. 
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1 ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS PELA VOZ DOS PROFESSORES: 

LEITURA DO CAMPO 

                      

                           Neste capítulo, apresentaremos a trajetória metodológica desta 

pesquisa, que tem como um dos objetivos analisar o processo de inclusão de 

crianças de seis anos de idade a partir da implantação do Ensino Fundamental de 

nove anos nas escolas da Rede de Ensino do Município de Londrina, em 

cumprimento à Lei nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006. 

                   De acordo com o Conselho municipal de Educação de Londrina 

(CMEL, 2007), sua implantação se deu de forma gradativa a partir do ano letivo de 

2009, em cumprimento à Deliberação nº 03/2007, em conjunto com a Câmara de 

Legislação e Normas da CMEL 

                   O âmbito municipal foi escolhido por ser o responsável para ofertar os 

anos iniciais do ensino fundamental. Foram escolhidas para realizar as entrevistas 

quatro (4) escolas de médio porte da rede pública do município de Londrina, 

nomeadas respectivamente por escola A, Escola B, escola C e, escola D. Ambas 

situadas em diferentes regiões da cidade. 

O primeiro passo, para a realização das entrevistas foi estabelecer 

contato com a Secretaria Municipal de Educação de Londrina. Fez-se, em um 

primeiro momento, contato com a Secretaria da Educação por meio de uma visita, 

ocasião em que foi apresentada à responsável pelo departamento pedagógico uma 

carta de apresentação elaborada pela docente orientadora. Nesta carta, 

solicitávamos autorização para a realização do trabalho de pesquisa. 

Desse modo, a diretora pedagógica propôs que fosse feita a escolha 

das quatro (04) escolas, pois, para essa modalidade de atividade, é preciso 

apresentar um ofício de autorização, que é dirigido aos diretores. Em um segundo 

momento foram realizadas as visitas às respectivas escolas, apresentando o ofício e 

agendando os horários com as coordenadoras de cada uma. Foi um processo 

custoso, pois, em algumas escolas, a negociação não fluía, foram postos diversos 

empecilhos, como, por exemplo, a delimitação do tempo de entrevista.   

           Na escola D, grande parte dos professores não aceitou dar 

entrevistas. É oportuno informar que a pesquisa de campo foi realizada no mês de 

abril/maio de 2012. 
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                   Outra dificuldade enfrentada se deu na visita feita a escola C. Ao 

apresentar o ofício, assinado e carimbado pela responsável do departamento 

pedagógico da Secretaria de Educação, a diretora da escola informou que o ofício 

talvez não tivesse validade, pois a pessoa que o assinou não era mais responsável 

pelo departamento que autorizava esse tipo de atividade na escola. Informou que 

precisava de outro, mas que ia antes entrar em contato para averiguar. 

                    Assim, após um telefonema, o departamento autorizou o 

agendamento das entrevistas com o mesmo ofício. Outro aspecto importante a 

considerar. As entrevistas foram realizadas com as professoras que se dispuseram 

em seu horário de aula atividade. 

                        A geração dos dados foi construída a partir de entrevistas com 

dezessete professores do primeiro e do segundo ano das quatro escolas. Utilizamos, 

para tal, um questionário com perguntas abertas nas quais foram tematizadas 

questões relativas ao processo formativo, isto é, ao perfil dos professores no que 

tange a sua formação, experiência profissional, bem como questões que tratavam da 

implantação do ensino fundamental com duração de nove anos e a inclusão da 

criança de seis anos de idade. 

           Foi solicitado aos participantes da pesquisa que se manifestassem 

sobre os desafios que as escolas da Rede Municipal de Ensino enfrentam no 

atendimento da criança da referida faixa etária que passou a frequentar o primeiro 

ano do “novo” Ensino Fundamental. Além disso, questionamos qual a visão desses 

professores a respeito da criança de seis anos que está no ensino fundamental; 

quais as mudanças significativas que ocorreram ou ocorrem no projeto de educação 

da escola para atender as especificidades dessa “nova clientela” e quando a escola 

tem discutido a questão da formação continuada.  

           Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de cunho qualitativo. 

Ludke e André (1986) inferem que a pesquisa qualitativa é aquela que envolve 

obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em 

retratar a perspectiva dos participantes. 

           No entendimento das autoras, a pesquisa caracterizada como 

qualitativa supõe o contato direto e prolongado do pesquisador como o ambiente e a 

situação que está sendo investigada, via de regra por meio do trabalho intensivo de 

campo. 
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           A pesquisa em questão foi realizada mediante entrevistas semi-

estruturadas. Como lembra Thompson (1992, p. 254), há variados estilos de 

entrevistas, que vão desde aquela que se faz sob forma de conversa amigável e 

informal, bem como o estilo mais formal e controlado de perguntar. Dessa forma, o 

bom entrevistador acaba por desenvolver uma variedade de métodos que, para ele, 

produzem os melhores resultados e se harmonizam com a personalidade. 

           No entender desse autor, é por meio da entrevista que o pesquisador 

busca obter informações, ou seja, coletar dados objetivos e subjetivos, porém vale 

ressaltar que os dados objetivos podem ser obtidos também por outras fontes, como, 

por exemplo, censos, estatísticas, etc. Para a coleta de dados subjetivos, a 

entrevista se coloca como um método adequado. 

                    Como instrumento para a realização da entrevistas semi-estruturadas 

foi utilizado um questionário de perguntas abertas1 e para gravar as falas dos 

participantes utilizou-se de um celular com áudio.  

                    Nessa perspectiva, é de suma importância destacar que os dados 

obtidos foram gravados e transcritos com a autorização dos entrevistados e que 

todas as informações levantadas mediante entrevistas serão utilizadas com fins 

especificamente acadêmicos, não sendo, pois, utilizadas em prejuízo das instituições 

ou das pessoas envolvidas, pois será garantido o anonimato de tais informações.         

Desse modo, para a preparação desse momento buscou-se orientações em 

Thompson (1992). 

                        Segundo Thompson (1992), há, portanto, algumas qualidades 

essenciais que o entrevistador bem sucedido deve possuir: o interesse e respeito 

pelas outras pessoas e flexibilidades nas reações em relação a eles; capacidade de 

demonstrar compreensão e simpatia pela opinião deles; e, acima de tudo, disposição 

para ficar calado e escutar. Em outras palavras, subentende que o entrevistador 

precisa ter interesse em aprender e não julgar se o entrevistado está certo ou 

errado. 

            Levando em consideração o exposto acima, um dado que chamou 

atenção diz respeito à insegurança do professor ao deparar-se com o fato da nossa 

conversa estar sendo gravada. Entendemos que essa situação não é um caso 

isolado, pois o temor dos gravadores é bastante comum entre profissionais cuja ética 

                                                 
1
  As questões estão anexas. 
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de trabalho dá grande ênfase a confidencialidade, principalmente quando se trata da 

conjuntura escolar, pois também se coloca a vulnerabilidade dos profissionais da 

escola nos dias de hoje. 
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2 CONTEXTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

                        De acordo com a Constituição Brasileira (1988), o Ensino 

Fundamental é uma das etapas da Educação Básica no Brasil, obrigatória e 

gratuita2. O art. 208 preconiza a garantia de sua oferta, inclusive para todos os que a 

ele não tiveram acesso na idade própria. É básico na formação do cidadão, pois, de 

acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, 

em seu art. 32, o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo constitui meios 

para o desenvolvimento da capacitação de aprender e de se relacionar no meio 

social e político. Portanto, é prioridade oferecê-lo a toda população brasileira 

(BRASIL, 2001, p.49). 

                        Diante desse cenário, é importante salientar que, de acordo com a 

contagem da população realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), em julho de 1996, são aproximadamente 2,7 milhões de crianças de 7 a 14 

anos fora da escola, sendo que, boa parte delas, já esteve e abandonou. Portanto, a 

existência de crianças fora da escola e as taxas de analfabetismo estão 

estreitamente vinculadas. 

Associada a essa questão, o art. 208, § 1°, da Constituição Federal 

(1988, p.49), afirma: “O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 

subjetivo” e seu não-oferecimento pelo Poder Público ou sua oferta irregular implica 

responsabilidade da autoridade competente. 

                De acordo com o Plano Nacional de Educação (PNE, 2001, p. 49), 

existe hoje, no Brasil, um amplo consenso no que se refere à necessidade da 

ampliação do ensino fundamental para nove anos. 

Outro aspecto pontuado pelo PNE (2001, p.50) é que as matrículas 

do ensino fundamental brasileiro superaram a casa dos 35% milhões, número 

superior ao de crianças de 7 a 14 anos, que representa 16% dessa faixa etária. Isso 

significa que há muitas crianças matriculadas no ensino fundamental com idade 

acima de 14 anos. Em 1998, tínhamos mais de 8 milhões de pessoas nessa 

situação.  

A Tabela 1 a ser apresentada ilustra muito bem essa situação: 

 

                                                 
2
 Tivemos uma emenda constitucional em 2009 que aponta a obrigatoriedade e o direito da educação 

básica de 04 a 17 anos. 
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Tabela 1 - Matrícula, em 25/3/98, no ensino fundamental, por Faixa Etária e 
Localização - 1998 

Unidade da Federação  

Matrícula por Faixa Etária e Localização 
Total Rural 

Total 
Menos 
de 7 
anos 

De 7 a 14 
Anos 

De 15 a 
19 anos 

Mais de 19 
anos Total Menos 

7 anos 
De 7 a 14 
anos 

De 15 a 
19 anos 

Mais de 19 
anos 

Brasil 35.792.554 449.279 26.870.018 7.097.448 1.375.809 6.663.506 147.566 5.156.473 1.137.652 221.815 

Norte 3.207.880 36.561 2.377.054 664.080 130.185 974.716 19.782 750.146 171.836 32.952 

Rondônia 308.992 2.050 244.847 53.991 8.104 85.331 479 71.060 11.578 2.214 

Acre 140.176 2.178 105.565 27.922 4.511 45.472 1.072 33.818 8.759 1.823 

Amazonas 638.303 3.169 452.295 144.953 37.886 134.758 1.953 103.180 23.742 5.883 

Roraima 66.609 516 54.779 10.719 595 15.388 216 12.586 2.341 245 

Pará 1.585.239 24.361 1.195.568 322.938 42.372 605.686 13.736 463.143 111.169 17.638 

Amapá 122.392 864 99.097 20.636 1.805 19.020 642 15.769 2.172 437 

Tocantins 346.169 3.423 224.913 82.921 34.912 69.061 1.684 50.590 12.075 4.712 

Nordeste 12.210.131 182.830 8.407.429 2.918.530 701.342 3.910.466 92.067 2.924.691 744.066 149.642 

Maranhão 1.606.227 22.299 1.153.629 357.220 73.079 632.387 14.459 480.890 113.232 23.806 

Piauí 731.247 12.985 552.609 144.399 21.254 276.468 7.322 209.910 50.853 8.383 
Ceará 1.842.237 30.954 1.293.015 423.998 94.270 598.124 15.380 441.521 115.618 25.605 

R.G.do Norte 650.711 10.916 472.791 142.470 24.534 149.082 4.518 116.892 24.079 3.593 

Paraíba 882.868 12.103 604.904 215.175 50.686 241.278 4.616 184.815 43.558 8.289 

Pernambuco 1.818.479 16.780 1.297.492 412.394 91.813 464.679 7.440 364.690 80.995 11.554 

Alagoas 688.285 10.117 485.382 159.822 32.964 242.813 6.008 185.365 44.723 6.717 

Sergipe 436.631 2.728 296.161 11.266 264.766 117.648 1.197 91.466 20.630 4.355 

Bahia 3.553.446 63.948 2.251.446 951.786 286.266 1.187.987 31.127 849.142 250.378 57.340 

Sudeste 13.249.814 71.441 10.431.785 2.369.062 377.526 952.847 10.698 787.539 126.881 27.729 

Minas Gerais 3.857.553 28.472 2.770.672 810.408 248.001 532.361 4.686 428.262 77.248 22.165 

Espírito Santo 619.559 3.036 499.994 100.666 15.863 97.693 956 86.383 8.984 1.370 

Rio de Janeiro 2.377.864 32.287 1.855.983 441.211 48.383 150.305 1.892 120.796 22.137 2.480 

São Paulo 6.394.838 7.646 5.305.136 1.016.777 65.279 172.488 164 152.098 18.512 1.714 

Sul  4.558.892 117.483 3.777.447 614.192 49.770 577.204 20.287 498.724 54.878 3.315 

Paraná 1.808.149 18.073 1.490.423 255.121 44.532 171.333 2.057 149.082 17.335 2.859 

Santa Catarina 983.880 8.712 839.874 130.056 5.238 149.808 1.548 134.580 13.224 456 

R. G. do Sul 1.766.863 90.698 1.447.150 229.015 - 256.063 16.682 215.062 24.319 - 

Centro-Oeste 2.565.837 40.964 1.876.303 531.584 116.986 248.273 4.732 195.373 39.991 8.177 

M.G. do Sul 459.876 10.761 350.224 82.345 16.526 34.815 320 29.313 4.669 513 

Mato Grosso 557.961 9.993 424.786 104.440 18.742 86.537 1.771 68.420 13.411 2.935 

Goiás 1.135.948 12.091 789.100 262.954 71.803 97.633 1.742 75.034 16.736 4.121 

Distrito Federal 412.052 8.119 312.173 81.845 9.915 29.288 899 22.606 5.175 608 

  Fonte: MEC/INEP/SEEC - Informe Estatístico, 1996 e censo escolar 1998.
3
 

 
 

 

                                                 
3
 A idade foi obtida a partir do ano do nascimento informado no censo escolar, isto é, foi considerada 

a idade que o aluno completou no ano de 1998 (Informe Estatístico, 1996 e censo escolar 1998). 
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          Analisando os dados da tabela 1, Observa-se que a matrícula para o 

ano de 1998 na faixa etária de 7 a 14 anos, se destaca. Isso significa que, nesse 

período, o número de criança com distorção idade-série nesta etapa da educação 

básica era preocupante. Em decorrência disso,  emergiu um movimento em prol da 

reorganização do ensino fundamental.  

          O momento, pois, parece oportuno para que concentremos nossas 

forças tendo em vista a melhoria das condições de qualidade e na oferta do ensino 

fundamental como um todo, embora, para tanto, aproveitemos a discussão mais 

imediata que se refere ao atendimento das crianças de 7 a 14 anos de idade.  

          Um dado que nos chama a atenção para a questão da expansão do 

ensino fundamental com a inserção da criança com seis anos de idade é que, em 

algumas regiões do Brasil, os sistemas de ensino preocupados em conseguir mais 

recursos do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Ministério (FUNDEF – BRASIL, 1998) já vinham 

matriculando crianças dessa faixa etária na primeira série. 

            Na verdade, a antecipação da matrícula de crianças de seis anos no 

ensino fundamental representa um duplo ajuste e um prenúncio de provável 

mudança na estruturação da educação básica (BRASIL, 1998). Vejam-se, então, 

quais eram os ajustes apontados pela Câmara Nacional de Educação, no parecer nº 

020, aprovado em 02 de dezembro de 1998: 

 

                                O primeiro ajuste é em relação às modalidades de oferta de 
escolaridade às crianças de seis anos; 

                                 Segundo ajuste se refere a qual dos sistemas - estadual ou 
municipal - está oferecendo a matrícula às crianças de seis anos. É 
aí que a questão se complexifica, e muito. Ela se insere nas 
diferentes histórias de "municipalização do ensino fundamental 
(BRASIL, 1998, p.477). 

 
 

          Observa-se, assim, que, independentemente da implantação do 

FUNDEF, que em 1998 pode ter acelerado as mudanças, milhares de famílias já 

matriculavam seus filhos de seis anos no ensino fundamental, mesmo antes da atual 

Lei nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, permitir. Assim, dezenas ou até centenas 

de sistemas municipais ou estaduais tinham propostas de matricular crianças de seis 

anos de idade na primeira série do ensino fundamental ou em ciclos ou classes de 

alfabetização como afirma Brasil (1998, p. 478). 
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           Segundo o Plano Nacional de Educação (2001): 

 

                                   [...] a exclusão da escola de crianças na idade própria, seja por 
incúria do poder público, seja por omissão da família e da 
sociedade, é a forma mais perversa e irremediável de exclusão 
social, pois nega o direito elementar de cidadania, reproduzindo o 
círculo da pobreza e da marginalidade e alienando milhões de 
brasileiros de qualquer perspectiva de futuro. Para tanto a 
consciência desse fato e a mobilização social que dela decorre tem 
promovido esforços coordenados das diferentes instancias do Poder 
Público que resultam numa evolução muito positiva do sistema de 
ensino fundamental como um todo, em termos tanto de cobertura 
quanto da eficiência. (BRASIL, 2001, p. 50). 

 

             Desse modo, os dados evolutivos, condensados na tabela 2, indicam        

claramente a questão supracitada. 

 

  Tabela 2 – Taxa de Escolarização Bruta e Líquida na Faixa de 7 a14 anos no 

Brasil e regiões – 1991 e 19964 

Região/Ano População de 7 

a 14 anos 

Matrícula no 
Ensino 
Fundamental 
 
Total 

Taxa 
Escolarização 
Bruta 
 
% 

Matrícula no 
Ensino 
Fundamental  
 
7 a 14 anos 

Taxa de Escolarização 
Líquida 
 
% 

Brasil      

1991 27.611.580 29.203.724 105,8 23.777.428 86,1 

1996 28.525.815 33.131.270 116,1 25.909.860 90,8 

Norte      

1991 2.248.157 2.246.339 99,9 1.780.876 79,2 

1996 2.417.649 2.820.531 116,7 2.171.209 89,8 

Nordeste      

1991 9.010.532 8.650.474 96,0 6.528.914 72,5 

1996 9.180.333 10.475.469 114,1 7.601.089 82,8 

Sudeste      

1991 10.737.330 11.965.480 111,4 10.185.214 94,9 

1996 11.127.665 12.958.674 116,5 10.558.852 94,9 

Sul      

1991 3.811.860 4.201.369 110,2 3,589.194 94,2 

1996 3.899.007 4.475.774 114,8 3.773.730 96,8 

Centro-Oeste      

1991 1.803.701 2.140.062 118,6 1.693.230 93,4 

1996 1.901.161 2.400.822 126,3 1.804.980 94,9 

Fontes: MEC/INEP/SEEC e IBGE (1991-2002) 

           Considerando-se o número de crianças de 7 a 14 anos matriculadas 

no ensino fundamental, o índice de atendimento dessa faixa etária (taxa de 

                                                 
4
 Quando apontamos os dados da tabela 2 referente aos anos 1991 e 1996 – foi na perspectiva de 

apresentar as taxas muito antes da ampliação do ensino fundamental de nove anos de duração. 
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escolarização líquida) aumentou de 86% para cerca de 91% entre 1991 e 1996 

(BRASIL, 2001, p. 53). O progresso foi impressionante, principalmente se tomarmos 

os dados já disponíveis de 1998: taxa bruta de escolarização de 128% e líquida de 

95% (MEC/INEP/SEEC; IBGE, 1998). 

              Para tanto, a taxa de atendimento subiu para 96%, na faixa de 7 a 14 

anos. As diferenças regionais estão diminuindo, pois, nas regiões Norte e Nordeste, 

a taxa de escolarização líquida passou a 90%, aproximando-se, portanto, da média 

nacional. Em 1998, o ensino privado absorvia apenas 9,5% das matrículas, 

mantendo a tendência decrescente de participação relativa (BRASIL, 2001, p. 53). 

           Por outro lado, conforme o Plano Nacional de Educação (2001-2011), 

se considerar o número de crianças de 7 a 14 anos efetivamente matriculadas em 

algum nível de ensino, o que inclui algumas que estão na pré-escola, outras que 

frequentam classes de alfabetização, além de uma parcela muito reduzida que já 

ingressou no ensino médio, o atendimento é ainda maior e o progresso 

impressionante: entre 1991 e 1998, essa taxa de atendimento cresceu de 91,6% 

para 95%, aproximando-se muito de uma universalização real do atendimento 

(BRASIL, 2001, p.54). 

           Percebe-se, então, que temos uma situação de inchaço nas 

matrículas do ensino fundamental, isto é, um aumento no número de matrículas, que 

decorre basicamente da distorção idade-série, a qual, por sua vez, é consequência 

dos elevados índices de reprovação. De acordo com o censo escolar de 1996, mais 

de 46% dos alunos do ensino fundamental tem idade superior à faixa etária 

correspondente a cada série (BRASIL, idem, p. 54) 

           Outro dado que nos chama atenção é o caso do Nordeste, cuja 

situação é mais dramática, chegando a 64% o índice de distorção. Esse problema, 

de acordo com o Plano Nacional de Educação (PNE, 2001-2011, p.54), dá a exata 

dimensão do grau de ineficiência do sistema educacional do país: os alunos levam 

em média 10,4 anos para completar as oito séries do Ensino Fundamental (BRASIL, 

2001, p.54). 

           Assim, tomando como referência apenas as crianças de 14 anos, 

verifica-se que: 

   Em 1998, dos 3,5 milhões de adolescentes nessa faixa etária,        
apenas cerca de 622  mil freqüentavam a 8ª série do ensino 
fundamental. Além de indicar atraso no percurso escolar dos alunos, 
o que tem sido um dos principais fatores de evasão, a situação de 
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distorção idade-série provoca custos adicionais aos sistemas de 
ensino, mantendo as crianças por período excessivamente longo no 
ensino fundamental. No que se refere à escola rural a situação 
requer um tratamento diferenciado, pois a oferta do ensino 
fundamental precisa chegar a todos os recantos do País como 
expressa o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001, p.54).
  

 

          Pelas considerações acima, vale destacar que a correção dessa 

distorção abre a perspectiva de, mantendo-se o atual número de vagas, ampliando o 

ensino obrigatório para nove séries, com início aos seis anos de idade possibilita a 

superação do quadro de distorção idade/série. Trata-se de uma medida importante 

inserir a criança mais cedo no ensino fundamental, pois em comparação com os 

demais países, o ingresso no ensino fundamental é relativamente tardio no Brasil, 

sendo de seis anos a idade padrão na grande maioria dos sistemas, inclusive nos 

demais países da America Latina (BRASIL, 2001, p.54). Em que pese alguns 

percalços que se apresentam, corrigir essa situação constitui prioridade da política 

educacional. 

           Tendo em vista esse conjunto de dados e a extensão das matrículas 

no ensino fundamental, a nossa intenção não é esgotar o assunto, e sim traçar um 

panorama, ainda que de forma concisa, acerca da trajetória das políticas 

educacionais e analisar o diagnóstico do ensino fundamental com duração de oito 

anos no Brasil, para, então, situar o processo de ampliação do ensino fundamental, 

que agora tem a duração de nove anos, com a inserção da criança com seis anos de 

idade. 

 

2.1 Ensino Fundamental de Nove Anos: com a inserção da  criança de seis anos de 

idade  

                        De acordo com o Ministério da Educação e Cultura, MEC (2004), o 

ensino fundamental de nove anos com criança de seis anos de idade é uma política 

pública afirmativa de equidade social implementada pelo governo federal. Essa 

política educacional inclui, portanto, a criança a partir de seis anos no ensino 

fundamental, alterando de oito para nove anos sua duração, estabelecendo o ano de 

2010, como prazo para que todos os estados e municípios brasileiros implantem o 

novo sistema. 

           A ampliação em mais um ano de estudo no ensino fundamental deve 

ser compreendida, portanto, a partir dos indicadores nacionais que apontam que 3,6 
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das crianças em idade escolar ainda não estão matriculadas. Entre aquelas que 

estão na escola, 21,7% estão repetindo a mesma série e apenas 51% concluirão o 

ensino fundamental, fazendo-o em 10,2 anos em média como elucida Brasil (2004, 

p. 9). Segundo essa mesma ideia (BRASIL, idem, p. 9), é preciso ainda considerar 

que em torno de 2,8 milhões de crianças de 7 a 14 anos estão trabalhando, o que, 

por si só, já é comprometedor, mais ainda quando cerca de 800 mil dessas crianças 

estão envolvidas em formas degradantes de trabalho, inclusive a prostituição infantil, 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA; INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS 

E PESQUISA EDUCACIONAL/ CENSO 2002). 

                 Esses dados, por sua vez, reforçam o propósito de ampliação do 

ensino fundamental para nove anos, uma vez que a ampliação permite aumentar o 

número de crianças incluídas no sistema educacional. Dessa forma, os setores 

populares deverão ser os mais beneficiados, visto que as crianças de seis anos de 

idade das classes afortunadas certamente já se encontram majoritariamente 

incorporadas no sistema de ensino, isto é, nas pré-escolas ou na primeira série do 

ensino fundamental, como aponta Brasil (2004, p. 17).  

                 No tocante à questão, Carneiro (1998 apud FERNANDES, 2004, p.2) 

alerta que o processo de escolarização, quando iniciado cedo, contribui para 

promover a igualdade de oportunidades e fornece um suporte adicional à superação 

dos obstáculos iniciais da pobreza ou de um meio sociocultural limitado. 

                      Nessa direção, conforme o MEC (2004), no Brasil, a intencionalidade 

em aumentar o número de anos do ensino obrigatório vem sendo constatada por 

meio das sucessivas leis que amparam a educação brasileira e trazem no seu 

conjunto de mudanças anunciadas outros horizontes, a saber:  

                        A Lei nº 4.024, de 1961, estabelecia a obrigatoriedade do ensino por 

quatro anos, o acordo de Punta Del Este e Santiago/ 1970, que estende para seis 

anos o ensino para todos os brasileiros; 

                        A Lei nº 5.692/1971, que estendeu a obrigatoriedade para oito anos, 

com a idade mínina para o ingresso de sete anos de idade;  

                        A Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases (LDB) aponta a 

necessidade da expansão do ensino fundamental obrigatório de nove anos a iniciar-

se aos seis anos de idade. Esse, por sua vez, se tornou meta da educação nacional 

pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprovou o Plano Nacional de 

Educação (PNE, 2001- 2011). Observa-se, ainda que o documento final da 
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Conferência Nacional de Educação (CONAE 2010)5, no ensejo, não sinalizou 

mudanças significativas no que tange à entrada da criança de seis anos no ensino 

fundamental, como afirma o seguinte comentário: 

                                      

                                      O Plano Nacional de Educação estabelece mecanismos para 
erradicar o analfabetismo; universalizar o atendimento escolar; 
melhorar a qualidade do ensino; formar para o pleno exercício da 
cidadania e para o trabalho; e promover humanística, científica e 
tecnologicamente o País, preservando a diversidade cultural e 
regional (CONAE, 2010, p. 22). 
 

          Observa-se, então, que essas metas já estavam postas no PNE de 

2001. Desse modo, muitas são as perguntas e inquietações que ainda permeiam a 

questão, como, por exemplo, qual a origem do ensino fundamental de nove anos? A 

quem interessa? O que motivou tal expansão? Como se observou, o ensino 

fundamental passou por sucessivas mudanças provenientes das transformações 

pelas quais a sociedade vem passando. É interessante ressaltar que a ênfase dada 

ao termo expansão nos faz refletir na seguinte questão: expansão de fato ou uma 

suposta expansão? 

          Assim, no intuito de estender a nossa reflexão sobre essas e outras 

questões que permeiam esse tema, elegemos tecer de forma sucinta algumas 

considerações acerca do que originou e qual a justificativa para a suposta expansão 

do ensino fundamental de nove anos de duração.  

 

2.1.1 Origem , Justificativa  e Marco Regulatório 

      

          O Ministério da Educação busca uma reflexão sobre políticas que 

respeitem os direitos dos sujeitos que estão na escola, compreendendo-os em seus 

tempos e ciclos de vida e, para tanto, tem focado, inicialmente, o debate acerca da 

infância na educação básica, considerando, este momento, a obrigatoriedade da 

ampliação do ensino fundamental para nove anos de duração com a entrada da 

criança de seis anos de idade, como aponta Fernandes (2004, p.2). 

          Tem se questionado com muita frequência a questão da infância no 

contexto educacional. O nosso interesse aqui não é esgotar a discussão, mas 

delineá-la de forma concisa. Conforme Fernandes (2004), a infância se constitui em 

                                                 
5
 Momento em que se dava a construção desse trabalho. 
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um dos ciclos da vida singular no desenvolvimento humano, que exerce impacto 

considerável sobre os demais ciclos.  

          Em outras palavras, o atendimento dos sujeitos que se encontram 

nesse ciclo precisa ser devidamente respeitado e assegurado, também pelo sistema 

de ensino, mediante uma proposta pedagógica e de um projeto de educação que 

expresse uma concepção de educação comprometida com a formação integral 

desse sujeito. 

          Associado a essa questão está o propósito do ensino fundamental 

para nove anos com a inclusão das crianças com seis anos de idade, uma vez que 

tem como base “assegurar o acesso da criança de seis anos ao ensino fundamental 

com um tempo maior de convívio escolar, na perspectiva de aumentar e qualificar 

suas oportunidades de aprendizagem” (FERNANDES, 2004, p.3).  

                        Para tanto, faz-se necessário discutir: quem são essas crianças? 

Quais são as suas características? Como essa fase da vida tem sido compreendida 

dentro e fora do ambiente escolar? Para tanto, buscar essas respostas requer de 

nós, que temos como ofício a educação, um profundo olhar acerca dos desafios 

postos no contexto educacional.  

           Diante desse cenário, é importante salientar que propiciar um tempo a 

mais na escola não dá garantia de que o educando tenha oportunidades de 

aquisição do conhecimento. Ressalta-se, assim, a importância de adequar e 

qualificar esse tempo.  

          No que se refere aos números de Municípios e Estados que 

ampliaram o ensino fundamental de oito para nove anos antes da obrigatoriedade da 

Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, os dados do Censo Escolar de 2003 

indicavam a existência de 3,9 milhões de alunos matriculados no ensino 

fundamental de nove anos, distribuídos em 1,5 das instituições escolares 

(FERNANDES, 2004, p.3). Por conseguinte, o Censo de 2004 já demonstrava um 

aumento substancial na matrícula do ensino fundamental de nove anos para 7,4 

milhões de alunos distribuídos em 22,7 mil estabelecimentos de ensino. Contudo, 

em 2005, foram computados 8,1 milhões de alunos em 25 mil escolas, como aponta 

a tabela 3 a seguir: 

Tabela 3 – Ensino Fundamental (Ensino Regular) – 9 anos. 

Ensino Fundamental (Ensino Regular) – 9 Anos 

Matrículas em escolas que já utilizavam o ensino fundamental de 9 anos em 2005 
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Unidade 
Geográfica 

 

Total 

Dependência Administrativa 

Federal Estadual Municipal Particular 

Brasil 8.113.819 5.943 2.749.441 5.226.936 131.499 

Norte 256.070 0 32.146 223.708 216 

Rondônia 30.296 0 0 30.296 0 

Acre 5.929 0 0 5.929 0 

Amazonas 148.900 0 29.409 119.275 216 

Roraima  1.863 0 0 1.863 0 

Pará 56.931 0 0 56.931 0 

Tocantins 12.151 0 2.737 9.414 0 

Nordeste 1.771.807 0 261.824 1.505.591 4.392 

Maranhão 157.132 0 0 156.654 478 

Piauí 128.555 0 26.225 100.103 2.227 

Ceará 724.407 0 38.945 684.311 1.151 

R.G.do Norte 299.682 0 191.099 108.583 0 

Paraíba 76.010 0 3.190 72.820 0 

Pernambuco 138.208 0 0 167.951 257 

Alagoas 12.593 0 2.365 10.228 0 

Sergipe 6.318 0 0 6.318 0 

Bahia 198.902 0 0 198.623 279 

Sudeste 5.248.914 5.777 2.235.199 2.891.740 116.198 

M. Gerais 3.016.901 0 1695.968 1.314.600 6.333 

E. Santo 11.934 0 0 11.934 0 

R. de janeiro 2.104.017 5.777 539.231 1.450.802 108.207 

São Paulo 116.062 0 0 114.404 1.658 

Sul 345.335 0     6.779     337.889 667 

Paraná 126.375 0          0    126.375 0 

S. Catarina 80.227 0 0     79.971 256 

R.G do  Sul 138.733 0 6.779    131.543 411 

Centro- 

Oeste  

491.693 166 213.493 268.008 10.026 

M. G. do Sul 642 0 0           642 0 

Mato grosso 284.033 0 165.348 118.685 0 

Goiás  198.315 166 42.970 148.681 6.498 

Distr. Federal 8.703 0 5.175 0 3.528 

Fonte: Ministério da Educação e Cultura (MEC/INEP 2005).  

 

          Portanto, esses dados nos permitem observar que, na esfera 

Estadual e Municipal, principalmente, houve o maior número de escolas que já 
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haviam expandido o ensino fundamental com duração de nove anos com a inserção 

da criança de seis anos, bem antes da obrigatoriedade da Lei de nº 11.274, de 06 

de fevereiro de 2006, com número expressivo no Sul e Centro-Oeste do Brasil. 

          Subentende-se que, além de outros fatores, esse é um dos que 

justifica a suposta expansão do ensino fundamental para nove anos, haja vista que 

em alguns sistemas de ensino brasileiro a entrada da criança de seis anos já vinha 

acontecendo.  

           De acordo com Fernandes (2004 p.4), atender as crianças dos seis 

anos de idade no ensino obrigatório é uma forma de assegurar o cumprimento de 

um direito da criança que se encontra nessa faixa etária que, caso contrário, 

possivelmente permaneceria à margem do processo de escolarização nessa faixa 

etária. Como não existia obrigatoriedade quanto a essa implantação, os estados e 

municípios aderiram espontaneamente ao programa e apresentavam, 

respectivamente, a seguinte situação, visualizada na tabela 4: 

 

        Tabela 4 – Ensino Fundamental de Nove anos: situação do programa em nível 
nacional – Rede Estadual Municípios com Ensino Fundamental de Nove anos – 
Rede Estadual. 

 

UF 

Total de municípios 

que possuem a 

Rede Estadual com 

E.F de nove anos 

Estabelecimento de Ensino Fundamental 

Total de 

Municípios  

Com Ensino 

Fundamental de 

Nove anos 

Matrícula de criança <= 6 

anos de idade no E.F de 

Nove anos 

Alagoas 01 112 04 202 

Amazonas 27 376 167 4.584 

Ceará 32 459 172 530 

D. Federal 0 496 51 2.528 

Goiás 173 943 496 3.719 

M. Gerais 797 3.610 3.610 36.222 

M. Grosso 106 535 417 8.650 

Paraíba 41 317 94 1.670 

Piauí 47 471 117 3.193 

R. de 

Janeiro 

90 1.282 1.277 8.424 

R.G do N. 160 737 737 4.988 

R. G do 

Sul 

30 844 49 609 

Tocantins 66 351 102 1.778 

Total 1570 10.533 7.293 40.247 

Fonte: Censo 2005/INEP. 
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Ensino Fundamental de Nove Anos: situação do programa em nível nacional – Rede 

Municipal 

Municípios com Ensino Fundamental de Nove Anos – Rede Municipal 

 

 

F U 

Total de municípios 

que a Rede Municipal 

com Ensino 

Fundamental de Nove 

Anos 

Estabelecimentos de Ensino Fundamental 

 

Total de 

municípios 

 

Com Ensino 

Fundamental de 

Nove Anos 

Matrícula de criança <= 

6 anos de idade no E.F 

de Nove Anos 

Acre 01 74 74 415 

Alagoas 03 152 36 508 

Amazonas 11 2.544 546 12.068 

Bahia 37 2.019 1.643 18.680 

Ceará 136 6.233 3.593 46.143 

E. Santo 10 459 228 3.937 

Goiás 86 1.695 758 18.279 

Maranhão 23 1.805 1.197 16.029 

M. Gerais 744 7.968 6.930 69.580 

M.G do Sul 01 04 02 12 

M. Grosso 66 1.288 589 10.677 

Pará 2 242 98 4.796 

Paraíba 4 1.148 200 3.270 

Pernambuco 17 1.073 925 15.480 

Piauí 29 1.927 853 10891 

Paraná 03 259 252 21.772 

R. de 

Janeiro 

29 3.802 3.802 90.457 

R. G do 

Norte 

36 2.326 549 3.973 

Rondônia 04 313 254 3.707 

Roraima 01 23 23 1.024 

R. G do Sul 49 918 468 7.890 

S. Catarina 23 511 356 9.976 

Sergipe 01 26 26 398 

São Paulo 20 318 232 8.476 

Tocantins 06 743 66 1.294 

Total 1.342 36.065 23.700 456.829 

Fonte: Censo 2005/INEP. 

 

 Portanto, essas informações ajudam a entender que os dados do 

Censo 2005 confirmam que a entrada de crianças na 1º série do ensino fundamental 
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nas escolas da rede pública estadual e municipal com seis anos de idade é anterior 

à obrigatoriedade da Lei nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006.  

 A partir desse conjunto de informações, depreende-se que crianças 

de seis anos na 1ª série do ensino fundamental não é uma novidade. O que se 

apresenta como nova é a questão da ampliação do tempo de permanência das 

crianças nessa etapa da educação básica, o que leva necessariamente a repensá-lo 

no seu conjunto, o que não parece ser uma questão simples, mas de extrema 

relevância, uma vez que as implicações se apresentam em vários aspectos, 

principalmente, quando está em questão um projeto de educação. 

 Nesse sentido, a ação de estender o ensino fundamental para nove 

de duração resulta em um conjunto de leis, decretos e normas. Esse marco 

regulatório, como assim podemos chamar, está estruturado a partir de uma lei 

principal, que, por sua vez, está articulada com as políticas públicas implementadas 

pelo poder executivo nas diferentes esferas. 

           Conforme Brasil (2008), o amparo legal para a ampliação do Ensino 

Fundamental constitui-se dos seguintes dispositivos: Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, artigo 208, que explicita que o dever do Estado com 

a educação será efetivado mediante a garantia de: § 1º o ensino fundamental e 

gratuito, ou seja, assegura sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria; a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que admite a 

matrícula no ensino fundamental de nove anos, a iniciar-se aos seis anos de idade.  

          A Lei de nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que estabeleceu a 

implantação progressivamente do ensino fundamental de nove anos com a inclusão 

das crianças de seis anos de idade, meta 2 da educação nacional (PNE, 2001, p. 

24), que visa “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”  

          O projeto de Lei nº 8035/2010 para o novo PNE, que, atualmente6, 

tramita no Congresso Nacional, trata do ensino fundamental em sua meta 2: 

universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda população de 6 a 14 

anos, criar mecanismos para o acompanhamento individual de cada estudante do 
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ensino fundamental e promover a busca ativa de crianças que estão fora da escola, 

em parceria com as áreas de assistência social e saúde. 

           Em outras palavras, o objetivo dessa política pública afirmativa de 

equidade social, como já foi mencionado em outros momentos desse trabalho, é 

assegurar a todas as crianças, um tempo mais longo de convívio escolar, maiores 

oportunidades de aprender e, com isso, uma aprendizagem mais ampla, alterando o 

cenário educacional. 

           Porém, a busca por assegurar que todas as crianças sejam 

efetivamente contempladas com esse tempo a mais e com qualidade implica refletir 

sobre o conceito de criança que se está falando, hoje, em nossa sociedade e o 

modo como as alterações nessa apreciação passam a (re) definir, orientar e (re) 

significar a prática pedagógica. 

           Outra Lei pertencente ao marco regulatório que fundamenta essa 

ampliação do Ensino Fundamental é a Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005, que 

alterou a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394/96, de 20 de 

dezembro, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo 

sobre a duração de nove anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória 

a partir dos seis anos de idade.  

           Nesse direcionamento, temos a Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 

2006, que instituiu a ampliação do ensino fundamental para nove anos de duração, 

com matrícula obrigatória das crianças de seis anos de idade, demarcando o ano de 

2010 como prazo para a implantação em todos os sistemas de ensino, na medida 

em que for sendo universalizado, o ensino fundamental abarcará o atendimento na 

faixa etária de 6 a 14 anos.  

           Desse modo, o município pode ter um sistema próprio ou vincular-se 

ao sistema estadual. Se estiver vinculado ao sistema estadual, deverá apresentar ao 

Conselho Estadual sua proposta de ampliação do ensino fundamental para a devida 

normatização. Caso seja sistema municipal, é preciso verificar e cumprir as normas 

estabelecidas pelo Conselho Municipal de Educação – instância local de 

normatização. Vale lembrar que os Conselhos têm a função discutir 

democraticamente com a comunidade escolar e com os demais segmentos 

vinculados diretamente à educação na perspectiva de aprovação de pareceres e 

resoluções referentes à ampliação do ensino fundamental de nove anos (BRASIL, 

2006).  
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           A partir das informações acima levantadas, é pertinente destacar que 

o Ministério da Educação, mediante nota técnica de esclarecimento sobre a 

matrícula de crianças no ensino fundamental e na educação infantil (BRSIL, 2012, 

p.4), enfatizou que os sistemas de ensino tiveram tempo mais que suficiente para o 

alinhamento e o ajuste a esse novo marco regulatório que envolve, não mais um 

Ensino Fundamental de oito anos com a criança de sete anos de idade e sim um 

Ensino Fundamental de nove anos com a matrícula obrigatória da criança aos seis 

anos de idade.  

           Somado a esse quesito, o mesmo documento aponta que, caso o 

município que já tenha ampliado o ensino fundamental para nove anos, os pais 

deverão exigir a matrícula dos filhos que tenham seis anos de idade completos até o 

início do ano letivo no respectivo sistema de ensino. 

            Nessa perspectiva, com relação à implantação do ensino 

fundamental no Sistema de Ensino do Municipal de Londrina7, o Conselho Municipal 

de Educação de Londrina (CMEL), traz na Deliberação de nº 003 de 07 de 

dezembro de 2007, usando das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis8 e 

considerando a Indicação nº 03/07 que fundamenta essa Deliberação e a ela se 

incorpora: 

 
Capitulo – I. Dos objetivos e da Organização, no art. 4.º - O 
Ensino Fundamental de nove anos será oferecido nas unidades 
municipais por meio de propostas pedagógicas que contemplem o 
direcionamento a ser dado no processo educativo, em termos de 
concepções de ensino e aprendizagens, desenvolvimento humano e 
reorganização do tempo e do espaço escolar e seus respectivos 
artigos; 
Capitulo – II. Proposta Pedagógica, no seu art. 15 – destacar que 
compete a cada unidade escolar municipal, ao elaborar sua 
proposta pedagógica, explicitar toda a estrutura de Ensino 
Fundamental de nove anos, em que deve contemplar: 
I – As concepções de infância, de desenvolvimento humano e de 
ensino e aprendizagem;  
III – a seleção e organização dos conteúdos na diferentes áreas do 
conhecimento e atividades pedagógicas; 
IX – A articulação da educação infantil com o ensino fundamental 
assegurando a continuidade do processo de ensino e 
aprendizagem. 

                                                 
7
 Em que se o objetiva o foco do nosso trabalho. 

8
 Estas Leis são: a Constituição Federal de 1988, Leis federais tais como: nº 9.394/96, nº 11.114/04 e 

nº 11.274/06; e nos pareceres co CNE/CEB nº 24/2004, 06/2005, 18/2005, 39/2006, 41/2006, 
05/2007, 07/2007, e na Lei Municipal nº 9.012/02, modificada pela Lei 10.275/07, ouvida as Câmaras 
de Legislação e Normas e Educação Básica.  
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Capitulo – III. Dos profissionais, vale destacar o que traz no art. 
17 – O professor para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental 
deverá ter a formação em nível superior, em curso de licenciatura de 
graduação plena, em instituições de ensino superior, admitida, como 
formação mínima, a oferecida em nível médio, na modalidade 
Normal superior.  
 No Art. 18 – A Secretária Municipal de Educação promoverá a 
formação continuada de seus profissionais assegurando a qualidade 
de ensino nas questões de aprendizagem.   
Enquanto no Capitulo – IV.  Disposições transitórias e Finais, no 
seu art. 21 – A Secretária Municipal de Educação subsidiará o 
processo de implantação do Ensino Fundamental de nove anos nas 
unidades municipais (CMEL, 2007, p.4)9. 
 

            Considerando o que foi exposto acima, outro aspecto que merece um 

breve debruçar é o fato de como a deliberação nº 03/2007, de 07 de dezembro de 

2007, do Município de Londrina, traz os apontamentos para a implantação do ensino 

fundamental com nove anos de duração, essas e outras questões que abordam o 

processo de implantação, compreendido como uma transição será situada a seguir. 

    

2.1.1.1 Percurso de implementação  

 

                        O Ministério da Educação (MEC), buscando fortalecer o debate sobre 

a infância na Educação Básica, especialmente com relação à ampliação do ensino 

fundamental para nove anos, envida esforços no sentido de buscar assegurar que o 

cumprimento da Lei nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, que instituiu o ensino 

fundamental de nove anos de duração com a inclusão das crianças de seis anos de 

idade, não se configure medida meramente administrativa. 

            Dessa forma, o MEC, por meio da Secretaria de Educação Básica 

(SEB), do Departamento de Políticas de Educação Infantil e Ensino fundamental 

(DPE) e da Coordenação-Geral do Ensino Fundamental (COEF), cumprindo seu 

papel de indutor de políticas quanto ao programa de implantação do ensino 

fundamental obrigatório de nove anos com o início aos seis anos de idade, tem 

desenvolvido ações no sentido de apoiar os sistemas de ensino. 

            Desse modo, foram publicados documentos objetivando não só 

atualizar as informações sobre o programa, mas também responder as dúvidas e 

questionamentos dos sistemas de ensino acerca da ampliação do ensino 

                                                 
9
 Não que os demais artigos e parágrafo único não sejam importantes, mas pelo fato de se tratar de 

uma questão que remete a nossa amostra da pesquisa realizada. 
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fundamental para nove anos, cumprindo, assim, o seu papel no acompanhamento 

permanente desse processo de transição do ensino obrigatório de oito para nove 

anos de duração. 

            As normas expedidas pelo Conselho Nacional de Educação, em 

conjunto com a Câmara de Educação Básica, que regulamenta e orienta a 

ampliação do ensino fundamental para nove anos de duração, editadas até 2012, 

visa possibilitar as adequações necessárias para a inclusão da criança de seis anos, 

a saber, são:  

            Parecer CNE/CEB nº 24/ 2004, de 15 de setembro de 2004, 

(reexaminado pelo parecer CNE/CEB 6/2005), elaborado a partir da realização de 7 

seminários regionais, finalização e distribuição do documento “Ensino Fundamental 

de 9 anos – orientações gerais”, da realização de encontro nacional e seminário 

internacional, participação em seminários, fóruns, encontros organizados pelas 

secretárias de educação, levantamento Censo/INEP dos dados de implantação do 

programa e publicação de critérios para solicitação de recurso. 

           Parecer CNE/CEB nº 6/2005, de 8 de junho de 2005: Reexame do 

parecer CNE/CEB nº 24/2004, que visa o estabelecimento de normas nacionais para 

a ampliação do ensino fundamental para nove anos de duração. Esclarece que “nas 

redes públicas estaduais e municipais não deve ser prejudicada a oferta e a 

qualidade da educação Infantil, preservando-se sua identidade pedagógica”.  

           A esse respeito, o documento Passo A Passo Do Processo de 

Implantação (BRASIL, 2009, p. 7) por meio do parecer (2005) aponta a seguinte 

afirmativa: 

 
                                      Os sistemas de ensino e as escolas deverão compatibilizar a nova 

situação de oferta e duração do Ensino Fundamental a uma 
proposta pedagógica apropriada a faixa etária de seis anos, 
especialmente em termos de recursos humanos, organização do 
tempo e do espaço escolar, considerando, igualmente, material 
didático, mobiliário e equipamentos, bem como os reflexos desta 
proposta pedagógica em políticas implementadas pelo próprio 

Ministério da Educação. 
 
                      Já a Resolução CNE/CEB 2005, de 3 de agosto de 2005, define 

normas nacionais para a ampliação do Ensino fundamental para nove anos de 

duração. Em seu primeiro artigo, define a antecipação da obrigatoriedade de 

matrícula no ensino fundamental aos seis anos de idade, implicando, então, na 
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ampliação da duração do ensino fundamental para nove anos. Seu segundo artigo 

determina que a organização do ensino fundamental de nove anos e da educação 

infantil adotará a seguinte nomenclatura: 

 

        Tabela 05: Idade e Nomenclatura 

Etapa de ensino Faixa etária prevista Duração 

Educação Infantil 

Creche 

Pré-escola 

 

Até 5 anos de idade 

Até 3 anos de idade 

4 e 5 anos de idade 

 

Ensino fundamental 

Anos iniciais 

Anos finais 

Até 14 anos de idade 

De 6 a 10 anos de idade 

De11a 14 anos de idade 

       9 anos 

       5 anos 

       4 anos 

Fonte: MEC- 2006 

 

                        Enquanto o Parecer CNE/CEB nº 18/2005, de 15 setembro de 2005, 

apresenta orientações para a matrícula das crianças de seis anos de idade no 

ensino Fundamental obrigatório, em atendimento à Lei nº 11.114/2005, que altera os 

artigos 6º, 32º, 87º da Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB, 1996). Pela importância e complexidade da medida, diversas 

questões de ordem interpretativa e de orientação têm sido apresentadas ao 

Conselho Nacional de Educação (CNE). Essas, em sua maioria, são provenientes de 

cidadãos, dirigentes de órgãos e instituições públicas e privadas do sistema de 

ensino, e visam avaliar a incidência da medida, em termos de tempo e abrangência, 

bem como os direitos, as responsabilidades e as competências implicadas (BRASIL, 

2005). 

            Assim, a antecipação da idade de escolaridade obrigatória é uma 

medida que incide na definição do direito à educação e do dever de educar, como 

reza o Título lll da Lei nº 9.394/96, do qual consta o art.6º ora modificado. Esse título 

amplia direitos do cidadão e deveres, exigindo providências das famílias, das 

escolas, das mantedoras públicas e privadas e dos órgãos normativos e de 

supervisão dos sistemas de ensino, conforme a Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação. 

            O Parecer CNE/CEB nº39/2006, de 8 de agosto de 2006, traz as 

consultas sobre situações relativas à matrícula de crianças de seis anos no Ensino 
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Fundamental, bem como consultas acerca da interpretação correta das alterações 

promovidas na Lei nº 9.394/96 (LDB/1996) pelas recentes Leis nº 11.114/2005 e nº 

11.274/2006. O referente parecer trata o presente processo de consulta do 

Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil (MIEIB) “decorrente de 

situações que vêm ocorrendo em alguns estados na matrícula de crianças de seis 

anos no Ensino Fundamental”. (p.1) 

            Afirma ainda o consulente que o “nosso entendimento é que a 

educação infantil permanece sendo a etapa da educação básica que atende 

crianças até seis anos completos, sendo que teremos uma pequena variação de 

meses em função da data do inicio do ano letivo” (BRASIL, 2006, p.1).  

            O Parecer CNE/CEB nº 45, de 7 de dezembro de 2006, apresenta a 

consulta referente à interpretação da Lei Federal nº 11.274/2006, que amplia a 

duração do ensino fundamental para nove anos e que versa sobre a forma de 

trabalhar nas séries iniciais do ensino fundamental. O Presidente do Conselho 

Municipal de Educação de Jataí, Goiás, encaminhou, em 11/4/2006, consulta à 

Câmara de Educação Básica sobre interpretação da Lei Federal nº 11.274, de 6 de 

ferreiro de 2006, que amplia o Ensino Fundamental para a duração de nove anos e, 

simultaneamente, sobre a forma de se trabalhar nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental.  

            A consulta sobre a forma de como trabalhar nas séries iniciais ou 

anos iniciais desdobra-se em questões que merecem destaque, sobretudo no que 

tange a inserção da criança com seis anos de idade. É preciso garantir, no primeiro 

ano, que o trabalho seja voltado para as especificidades das crianças de seis anos, 

preservando, principalmente, o tempo destinado ao brincar, pois decorrente da 

ampliação do Ensino fundamental para nove anos, é de todo o interesse pedagógico 

que atue um único professor para que ocorra o tratamento interdisciplinar dos 

conteúdos (BRASIL, 2006). 

                Conforme o Parecer CNE/CEB nº 7/2007, de 1º de fevereiro de 

2007, elaborado com bases nas Leis nº 11.114/2005 e nº 11.274/2006, que tratam 

do ensino fundamental de nove anos e da matrícula obrigatória de crianças de seis 

anos no ensino fundamental; não deve restar dúvida acerca da idade cronológica 

para o ingresso no ensino fundamental com duração de nove anos, uma vez que a 

criança necessita ter seis anos completos ou a completar até o início do ano letivo. 
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               Por conseguinte, o Parecer CNE/CEB nº 4/2008, de 20 de fevereiro 

de 2008 reafirma a importância da criação de um novo ensino fundamental, com 

matrícula obrigatória para crianças a partir dos seis anos completos ou a completar 

até o início do ano letivo. Nesse parecer fica explícito o ano de 2009 como o último 

período para o planejamento e organização da implantação do ensino fundamental 

de nove anos em que os sistemas de ensino tiveram o prazo estipulado até o ano 

letivo de 2010 para implantar.  

               Neste contexto, reiteram normas, a saber: o redimensionamento da 

educação infantil; estabelece o 1º ano do ensino fundamental como parte integrante 

de um ciclo de três anos de duração denominado “ciclo da infância”. Ressalta os três 

anos iniciais como um período voltado à alfabetização e ao letramento no qual deve 

ser assegurado também o desenvolvimento das diversas expressões e o 

aprendizado das áreas de conhecimento. Resta saber se de fato esses 

apontamentos têm se efetivado. 

            Nessa perspectiva, ao analisar os documentos expedidos pelo 

Conselho Nacional de Educação junto ao Ministério da Educação que visam 

regulamentar a ampliação do ensino fundamental para nove anos de duração, 

verifica-se que o Estado do Paraná elaborou um documento legal que traça uma 

direção com embasamento nas leis e orientações do MEC para a implantação do 

mesmo. Vale ressaltar que essas informações são de grande valia para o trabalho 

em questão, visto que o nosso objeto de estudo está pautado especificamente na 

rede de ensino do Município de Londrina. 

            Dessa forma, a deliberação nº 03/06, aprovada em 09 de junho de 

2006, pela Câmara de Ensino Fundamental (CEF), do Estado do Paraná, traz no seu 

bojo as normas para a implantação do ensino fundamental de nove anos de duração 

no sistema estadual de ensino do Paraná a partir das normas proferidas pelo MEC. 

           Com base nessas informações, o Conselho Estadual de Educação 

do Paraná (2006) delibera: 

 
                                   Art. 1º - O Ensino Fundamental de nove anos é obrigatório no 

sistema estadual de ensino do Estado do Paraná, com matrícula a 
partir dos seis anos de idade, assegurando a todas as crianças, um 
tempo mais longo de convívio escolar. Que a implantação gradativa 
do ensino fundamental será efetivada mediante o dever do Estado; 

                                   Art.2º No Estado do Paraná o ensino fundamental está pautado em 
princípios presentes nos Planos Nacional e Estadual de Educação, 
objetivando a formação básica do cidadão (PARANÀ, 2006, p.13). 
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            A partir das informações acima levantadas, torna-se pertinente 

destacar que, quanto ao processo de implantação na rede de Ensino do Município 

de Londrina, a Câmara de Educação Básica, em conjunto com Câmara de legislação 

e normas do Conselho Municipal de Educação de Londrina – CMEL, em estudo das 

alterações promovidas pela Lei Federal – Lei 11.114/2005 e Lei 11.274/2006, no 

que se refere à temática em discussão, apresenta como o Ensino Fundamental com 

duração de nove anos, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Londrina, tem 

sido implantado conforme ilustra o quadro a seguir: 

        Tabela 06: Situação da Implantação do Ensino Fundamental de 9 anos nas 

Escolas da Rede Municipal de  Londrina 

2008 Pré 
(Nascidos em 
2002) 

1ª Série  
(Nascidos em 
2001) 

2ª Série 
(Nascidos em 
2000) 

3 ª Série 
(Nascidos em 
1999) 

4ª Série 
(Nascidos em 
1998) 

 

 
2009 

Última etapa 
da E.I 
(Nascidos em 
2003) 

1º Ano 
(Nascidos em 
2002 e 
01/01/2003) 

2º Série 
(Nascidos em 
2001) 

3º Série 
(Nascidos em 
2000) 

4º Série 
(Nascidos em 
1999)  

 
 
2010 

Última etapa 
da E.I 
  (Nascidos 
em 2004) 

1º Ano 
(Nascidos em 
2003 E 
01/01/2004 

2º Ano 
(Nascidos em 
2002 E 
01/01/2004) 
 

3º Ano 
(Nascidos em 
2001) 

4º Ano 
(Nascidos em 
2000) 
 

 
 
2011 

Última etapa 
da E.I 
(Nascidos em 
2005) 

1º Ano 
(Nascidos em 
2004 e 
01/012005) 

2º Ano 
(Nascidos em 
2003 e 
01/01/2004 

3º Ano 
(Nascidos em 
2002 e 
01/01/2003) 

4º Ano 
(Nascidos em 
2001) 

 

2012 

Última etapa 

da E.I. 

(Nascidos em 

2006) 

1º Ano 

(Nascidos em 

2005 e 

01/01/2006) 

2º Ano 

(Nascidos em 

2004 e 

01/01/2005) 

3º Ano 

(Nascidos em 

2003 e 

01/01/2004 

4º Ano 

(Nascidos em 

2002 e 

01/01/2003 

     
2013         

 

 

 

1º Ano 
(Nascidos em 
2006 e 
01/01/2007) 

2º Ano 
(Nascidos em 
2005 e 
01/01/2006) 

3º Ano 
(Nascidos em 
2004 e 
01/01/2005) 

4º Ano 
(Nascidos em 
2002 e 
01/01/2003) 

Fonte: Plano Decenal de Educação do Município de Londrina (2008-2018 p.33) 

 

            Observa-se, assim, que o Sistema de Ensino da Rede Municipal de 

Londrina se apropriou do amparo legal sobre a implantação do ensino fundamental 

de nove anos de duração, especificamente do Parecer CNE/CEB nº 6, de 08 de 

junho de 2005, quando orienta que os sistemas de ensino deverão fixar as 

condições para a matrícula de crianças de seis anos no Ensino Fundamental quanto 
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à idade cronológica: que tenham seis completos ou que venham a completar seis 

anos no início do ano letivo. 

           De tal modo, como se observou, o sistema de ensino 

supramencionado, no ano de sua implantação (2009), adotou como data corte os 

nascidos até o dia primeiro de janeiro dos respectivos anos indicados acima.  

           A esse respeito, a deliberação 03/2007 (CMEL) no “art.9º pondera 

que: 

No ano da implantação, serão matriculadas no Ensino Fundamental 
de nove anos as crianças com seis anos de idade completos ou a 
completar até o dia 01 de janeiro do ano letivo a ser cursado, 
estando subordinadas as normas de freqüência e aproveitamento 
Esse mesmo documento, no art. 9º, § 1º, advoga que, no ano de 
2010, serão matriculadas no Ensino Fundamental de nove anos as 
crianças com seis anos completos ou a completar até 31 de março 
do ano letivo a ser cursado (p.2). 
 

           É oportuno ressaltar que o documento não apresenta o que objetivou 

essa mudança, apenas evidencia que foi um plano em caráter emergencial. Outro 

aspecto a ser destacado refere-se à questão da matrícula da criança que não 

completa seis anos até a data prevista pelo documento. Nessa perspectiva, deve ser 

ressaltado que, a respeito dessa questão, a Câmara de Educação Básica (2012), 

por meio de nota técnica de esclarecimento sobre a matrícula de crianças de quatro 

(4) anos na Educação Infantil e de crianças de seis (6) anos no Ensino Fundamental 

de nove anos, aponta: 

 

                                    [...] No que se refere à matrícula inicial na pré-escola e no Ensino 
Fundamental, respectivamente, aos quatro anos e aos seis anos de 
idade, praticamente todos os países envolvidos no MERCOSUL 
adotam o dia 31 de março como a data de corte para finalização das 
matrículas e efetivo início do ano civil escolar. A adoção dessa 
mesma data facilita sobremaneira o trânsito de alunos entre os seus 
diversos países (BRASIL, 2012, p.3). 

 

  Nessa perspectiva, considerando o que foi exposto acima, o Conselho 

Municipal de Educação de Londrina (CMEL) nº 03/2007 acrescenta que, em 

conformidade com o conjunto de leis que ampara a ampliação do Ensino 

Fundamental para nove anos de duração no município de Londrina, o ano letivo de 

2009 foi considerado como o período de transição, pois essa transição vem se 

configurando de forma progressiva com o objetivo de não provocar situações 
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pedagógicas de perda de identidade do último ano da educação infantil ou do ano 

inicial do ensino fundamental. 

            Contudo, sob a óptica de que a criança passa a ser vista como um 

sujeito histórico e cultural, o cuidado para que não haja perda de identidade exige 

que o professor compreenda o conceito de criança na atualidade, bem como busque 

as novas configurações históricas impostas à infância. Desse modo, no entender de 

Franco (2010, p.30), para compreender a criança, precisa-se, inicialmente, refletir 

sobre o que ela é. Essa reflexão demonstra que não é fácil definir e, muito menos, é 

possível entender um conceito sociohistórico deslocado de sua realidade. 

            Nesse direcionamento, questionamos: afinal, de qual criança 

estamos falando? Que criança é essa que começa a ganhar espaço e atenção? 

Trata-se de um novo modelo de infância? Será que de fato a criança no contexto 

escolar é entendida como ser individual, com vontades e pensamentos singulares?  

Com base nessas indagações, a questão intrigante é: que necessidade a criança de 

seis anos de idade, inserida no ensino fundamental com nove anos de duração, 

traz? 

            Observa-se, então, quão importante é refletir, entre outros aspectos, 

sobre a concepção de infância/criança sobre a óptica de novos olhares. No intuito de  

compreender esse ciclo da infância, bem como quem é essa criança, é interessante 

resgatar algumas reflexões fundamentadas por estudiosos que contribuirão para tal 

compreensão. 

                    

2.1.1.1.1 Um resgate histórico sobre a infância: breve contextualização   

 

           Tecer um breve diálogo teórico conceitual acerca da(s) concepções 

de criança/ infância construídas ao longo da história torna-se, para nós, um desafio, 

uma vez que não há uma definição unívoca do significado da expressão em 

discussão. Considerando o exposto, para compreendermos as configurações 

impostas à infância que, em decorrência das transformações cultural, política, 

econômica, histórica e social, vêm sofrendo diversas alterações, buscou-se, no 

primeiro momento, analisar o conceito tendo como base alguns teóricos, bem como 

no dicionário Aurélio. Nele, a palavra infância está, no primeiro momento, designada 

como sendo oriunda do latim infantia, que significa ”incapacidade de falar”, que 
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define o período da vida do homem que vai do nascimento até a puerícia (grifo 

nosso). 

           Cabe aqui registrar também que a definição que se dá à infância, 

segundo o Dicionário Aurélio, é: 

 

[Do latim infantia] S. F. 1. Período de crescimento, no ser humano, 

que vai do nascimento até a puberdade; meninice, puerícia. 2. As 
crianças. 3. Fig. O primeiro período da existência duma instituição, 
sociedade, arte, etc. 4. Psicol. Período da vida que vai do 
nascimento à adolescência, extremamente dinâmico e rico, no qual 
o crescimento se faz, concomitantemente, em todos os domínios, e 
que segundo os caracteres anatômicos, fisiológicos e psíquicos, se 
divide em três estágios; a primeira infância, de zero a três anos; a 
segunda infância de três a sete anos; e a terceira infância, de sete 
anos até a puberdade. 5. Pop. Ingenuidade, simplicidade: aquele 
senhor é de uma infância (DICIONÁRIO AURÉLIO, 1999, p. 942). 
 
 

           Nesse contexto, observa-se que o conceito ou a ideia que se tem da 

infância foi sendo historicamente construída e que a criança, por muito tempo, não 

foi vista como um ser em desenvolvimento, “com características e necessidades 

próprias, e sim como um adulto em miniatura”, como assinala Ariès (1981) com o 

seguinte comentário: 

 

                        [...] No mundo das fórmulas românticas, a até o fim do século XIII, 
não existem crianças caracterizadas por uma expressão particular, e 
sim homens de tamanho reduzido. Essa recusa em aceitar na arte a 
morfologia infantil é encontrada, aliás, na maioria das civilizações 
arcaicas (ARIÈS, 1981, p. 51). 

 

           É pertinente destacar que a infância sempre existiu desde os 

primórdios da humanidade, mas a sua percepção enquanto construção e categoria 

social, dotada de uma representação, aparece a partir dos séculos XVll e XVlll. 

Sobre a datação do surgimento da infância, Ariès (1981, p. 65) nos aponta que: 

 

A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua 
evolução pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia 
dos séculos XV e XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento 
particularmente numerosos e significativos a partir do fim do século 
XVII no momento em que a estrutura social vigente (mercantilismo) 
provocou uma alteração nos sentimentos e nas relações frente à 
infância (ARIÈS, 1981, p. 65). 
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                        Nesse sentido, percebe-se que o advento da infância se deu de forma 

fragmentada, pois, ao estar inserida em uma sociedade em constante 

transformação, a criança, vista na época como um ser frágil e insignificante, acabava 

sendo vítima de uma complexidade social. 

                 Dessa forma, para compreender o processo histórico da 

infância/criança na atualidade, é necessário buscar as configurações históricas 

impostas à infância no decorrer da história, o que torna essencial retomar as ideias 

de Ariès. 

                 Pelo exposto até o presente momento, observa-se que as crianças 

não tinham muito valor para a sociedade da época. Como aponta Ariès (1981): 

 

                                      A transmissão dos valores e dos conhecimentos, e de modo geral, a 
socialização da criança, não eram, portanto nem asseguradas nem 
controladas pela família. A criança se afastava logo de seus pais, e 
pode-se dizer que durante séculos a educação foi garantida pela 
aprendizagem, graças à convivência da criança com os adultos. 
(ÁRIÈS, 1981, p. 10). 

 
 

                 Dentro dessa concepção, percebe-se que a infância não era 

valorizada, ou, ainda, não recebia a devida importância. Essa desvalorização da 

criança segue até os séculos XV, XVI e XVII, com o estabelecimento de uma nova 

ordem social, a partir da qual começaram a ser notadas mudanças consideráveis ao 

sentimento da infância.  

            Nesse direcionamento, sua concepção foi sendo elaborada de 

maneira articulada a toda uma conjuntura, como demonstrou Ariès (1981): 

 

                                     Foi no século XVII que os retratos de crianças sozinhas se tornaram 
numerosos e comuns. Foi também nesse século que os retratos de 
família, muito mais antigos, tenderam a se organizar em torno da 
criança, que se tornou o centro da composição [...]. Também no 
século XVII, a cena de gênero deu a criança um lugar privilegiado, 
com inúmeras cenas de infâncias de caráter convencional (ARIÈS, 
1981, p.65) 

 
 

            Assim, dentro dessa nova visão, com relação a esse novo sentimento 

de infância, Kramer (1987) afirma que:  

                                     

                                      O sentimento moderno de infância corresponde a duas atitudes  
contraditórias que caracterizam o comportamento dos adultos até 
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hoje: uma considera a criança ingênua, inocente graciosa e é pela 
“paparicação” dos adultos, e outra surge simultaneamente à 
primeira, mas se contrapõe a ela tomando a criança como um ser 
imperfeito e incompleto, que necessita da ‘moralização’ e da 
educação feita pelos adultos (KRAMER, 1987, p.18).    

                                       

            Essas informações ajudam a entender que, em que pese a ênfase 

dada a descoberta da infância no meado do século XVII e o novo sentimento de 

infância que surgiu, não podemos perder de vista que o sentimento de indiferença, 

de imaturidade, de ingenuidade com relação à infância permanece até os dias 

atuais.  

           Dessa forma, segundo Ariès (1981, p. 276): 

 

                                   Hoje, nossa sociedade depende e sabe que depende do sucesso de 

seu sistema educacional. Ela possui um sistema de educação e uma 
consciência de sua importância. Assim, o extraordinário 
desenvolvimento da escola no século XVII foi consequência dessa 
nova preocupação dos pais com a educação das crianças (ARIÈS, 
1981, p.276) 

 

           Como aponta Cordeiro e Coelho (2007), a partir dessas informações, 

conseguimos verificar que a nova visão atribuída à criança faz emergir uma 

mudança significativa nas famílias:  

                                 

Com a consolidação do protótipo de família em fim do século XlX, a 
responsabilidade dos genitores passou a assegurar mais 
responsabilidade com o bem-estar das crianças, garantindo os 
direitos que lhes assistem e maiores cuidados físicos. Sendo assim, 
a noção de infância, passa pelo crivo dos conceitos técnicos e 
científicos [...]. Essa analise é respaldada e analisada a luz da 
Psicologia, da Sociologia, da Medicina, dentre outros campos do 
saber, passando a emitir um parecer a respeito dessa fase da vida 
humana, adquirindo estas constatações uma maior responsabilidade 
frente à sociedade (CORDEIRO; COELHO, 2007, p.5). 

  

           Nesse sentido, o mundo contemporâneo impõe novos paradigmas 

aos sujeitos neste início de milênio. As transformações econômicas, social e cultural 

ocorridas principalmente a partir da segunda metade do século XX provocaram 

profundos impactos na sociedade, alterando verdades consideradas absolutas e 

incitando questionamentos sobre o rumo tomado pela humanidade (CORDEIRO; 

COELHO, 2007, p.2).  
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                        De tal modo, essa conceituação, tal como se encontra na atualidade, 

é recente e seu surgimento está atrelado à noção de família e ao desenvolvimento 

da educação escolar a partir do século XVll, como foi apontado nesse trabalho.     

   Assim, ao adentrarmos na trilha da contemporaneidade, nos 

deparamos com uma série de mudanças em curso, formando novas conjunturas e 

desencadeando diferentes concepções e olhares sobre um mesmo fato ou 

acontecimento, sendo evidenciadas e processadas algumas rupturas significativas 

na ordem conceitual até então em vigência em decorrência do processo cultural, 

social, econômico e histórico. 

                De acordo com Kramer (2001, p. 23) a significação da infância 

fundamenta o valor atribuído à criança nos vários domínios da realidade social. As 

crianças das classes sociais dominadas (economicamente desfavorecidas, 

exploradas, marginalizadas, de baixa renda) são consideradas como “carentes”, 

“deficientes”, “inferiores”, na medida em que não correspondem ao padrão 

estabelecido. 

                 Destarte, ao abordar questões da educação na infância, é importante 

ressaltar que se trata de um tema inesgotável, emergente e prioritário, pois nos 

remete a percorrer a história que se estende ao longo dos séculos. Contudo, a 

inserção concreta das crianças e seus papéis variam conforme as formas de 

organização de cada sociedade.  

                 Vê-se, assim, que a concepção de infância foi determinante para a 

elaboração de ações voltadas para a criança, uma vez que, decorrente do novo 

cenário historicamente construído, a criança começa a deixar aquela caracterização 

de ser substituível, anônima, sem um espaço determinado na sociedade, ganhando 

novos olhares e significâncias. 

                 Nessa perspectiva, como sinaliza Cordeiro e Coelho (2007) todos os 

acontecimentos que perpassam a história da infância serviram para estruturar uma 

nova caracterização da criança, tanto do ponto de vista sociológico, como um 

componente histórico-cultural moldada por condicionantes econômicos e políticos 

que atuam diretamente sobre ela; como os elementos que nos possibilitam encarar 

essa fase da vida humana como detentora de direitos, dotada de competências e 

capacidades a serem aprimoradas, tendo condições de exercer o seu papel como 

cidadã dentro de um processo evolutivo de socialização.  
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                 Diante dessa concepção, a inserção da criança de seis anos no 

ensino fundamental provoca uma série de indagações sobre o que e como se deve 

ensiná-las nas diferentes áreas do currículo (CORSINO, 2007). Isso nos possibilita 

refletir acerca das políticas públicas para a educação da infância. Assim, a primeira 

questão relevante se refere à própria criança (BRASIL, 2004): quem é ela? Que 

momento ela está vivendo? Quais são os seus direitos, interesses e necessidades? 

Sobre essas questões, Brasil (2004) aponta que: 

 

                                         O ser humano constitui um tempo de vida que se encontra em 
permanente construção social. Assim também e, ainda mais a 
criança. Ao longo dos tempos e em cada momento histórico, as 
concepções sobre a infância vêm se modificando (BRASIL, 2004, 
p.19). 

 
 

                       Um dos argumentos recorrentes sobre quem é essa criança tem 

motivado a considerar a infância em toda a sua dimensão, ou seja, nos aspectos 

afetivos, nas relações com o meio, com as outras crianças e adultos com quem 

convive; nos aspectos cognitivos, construindo conhecimentos por meio de trocas 

com parceiros mais e menos experientes e do contato com o conhecimento 

historicamente construído pela humanidade. 

                 Além desses dois aspectos, considera-se a dimensão social, ou seja, 

o fato de freqüentar não só a escola, como também outros espaços de interação 

como praças, clubes, festas populares, espaços religiosos, cinemas e outras 

instituições culturais; e, também, a psicológica, atendendo suas necessidades 

básicas, como, por exemplo, espaço para fala e escuta, carinho, atenção, respeito 

aos seus direitos, em que se configura o desenvolvimento integral da criança, como 

explicita Brasil (2005). 

                 Segundo Nascimento (2007, p. 62), para considerar a infância em 

toda a sua dimensão, é preciso olhar não só para o cotidiano das instituições de 

ensino, como também para os outros espaços sociais em que as crianças estão 

inseridas, sobretudo quando o cotidiano e o espaço envolvem algumas 

características das crianças de seis anos que as distinguem das de outras faixas 

etárias, como imaginação, curiosidade, movimento e o desejo de aprender aliados à 

sua forma privilegiada de conhecer o mundo mediante o brincar, que é próprio da 

criança.  
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                 No entendimento de Kramer (2006), as crianças devem ser atendidas 

nas suas necessidades, sendo elas a de aprender e a de brincar. Essas informações 

ajudam a entender que a concepção de criança é construída cultural, social e 

historicamente e que veio sofrendo diversas alterações percebidas no transcorrer 

dos tempos.  

                 Cada época tratou de proferir um discurso que revela em sua 

essência os ideais e expectativas depositadas na criança, tendo tais discursos 

consequências sobre esses indivíduos em formação.  

                Considera-se a infância eixo primordial para a compreensão da nova 

proposta pedagógica necessária aos anos/séries iniciais do ensino fundamental e, 

consequentemente, para a reestruturação qualitativa dessa etapa de ensino. Como 

afirma Kramer (2006), o reconhecimento do direito da criança à educação, 

especialmente o direito da criança de seis anos ao ingressar na primeira série do 

ensino fundamental, leva a uma série de conhecimentos, a saber: 

 

                  Primeiramente reconhecer as crianças como sujeitos de culturas e 
de história, sujeitos sociais. Ao mesmo tempo, reconhecer à 
singularidade das ações infantis e o direito a brincadeira, a produção 
cultural, próprias da Educação infantil, mas que também devem 
estar presente no Ensino Fundamental. Por último reconhecer que 
esses dois níveis de ensino são indissociáveis, visto que ambos 
possuem o objetivo comum de atuar com liberdade para assegurar a 
apropriação e a construção do conhecimento por todos (KRAMER, 
2006, p. 810). 

 
 

           Tudo isso faz com que a implantação do Ensino Fundamental com 

nove anos de duração também gere consequências diretas na questão da 

organização da proposta pedagógica, visto que receber a criança com seis ano no 

primeiro ano do ensino fundamental é uma tarefa nova na história da escola 

brasileira, uma vez que a criança com seis anos estava inserida no contexto da 

educação infantil. 

           Vale lembrar que a intenção aqui não foi de esgotar a discussão, mas 

traçar um breve panorama acerca das concepções historicamente construídas em 

torno do ser criança e da infância, tendo em vista que não existe um único conceito 

elaborado de criança e infância e sim análises contextualizadas. 
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

                         Buscou-se, neste momento, analisar e discutir os dados levantados 

por intermédio das entrevistas, comparando-os com os documentos norteadores, a 

luz do referencial teórico construído. Para tanto os dados se deu após a transcrição 

das entrevistas. As informações coletadas junto aos educadores permitiram analisar 

e compreender as indagações, os desabafos, as dúvidas e angústias no que tange a 

proposta do ensino fundamental com o ingresso da criança de seis anos de idade. 

 Seguindo os compromissos éticos de pesquisa, a organização e 

análises dos dados obtidos, submetidos à aprovação dos participantes das 

entrevistas, preservam o sigilo dos mesmos, bem como das instituições em que 

atuam. Desse modo, os nossos dezessete (17) participantes foram identificados com 

as letras do alfabeto e referidos como professores.  

           Destarte, no intuito de conhecer um pouco sobre cada professor 

participante da nossa amostra, faremos uma breve apresentação do perfil de cada 

um por meio de tabelas. 

           Quanto à faixa etária dos dezessete professores, a nossa amostra foi 

dividida em três grupos: 

       Tabela 8: Faixa etária dos professores entrevistados 

Faixa etária  Professores 

24 – 30 anos 05(L, T, P, V, A) 

30 – 40 anos 05(N, R S, M, F) 

40 – 50 anos 07(J, C, B, D, E, G, H) 

Fonte: Autoria própria 

 

           Conforme mostra a tabela, no aspecto da faixa etária, houve uma 

pequena variação no número de professores com idades aproximadas. Como se 

observou, não há uma regra, até mesmo porque são professores de contextos 

distintos, uma vez que tal diversidade se faz necessária. 

           No que se refere à formação, obtivemos o seguinte resultado: 

        Tabela 9: Formação dos professores entrevistados 

Magistério  Superior (pedagogia) Outros 

Professora A Professora A ----------------------- 
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Professora B ------------------------ Matemática 

Professora C Professora C ----------------------- 

Professora D Professora D ----------------------- 

Professora E ------------------------ Matemática 

Professora F ------------------------ História 

------------------------ Professora G ------------------------ 

------------------------ Professora J ------------------------ 

------------------------ Professora L ------------------------ 

Professora H Professora H  Ciências sociais 

------------------------ Professora M ----------------------- 

Professora N ------------------------  Letras 

----------------------- Professora P ------------------------ 

Professora R ------------------------ Letras 

----------------------- ---------------------- Normal sup.Prof. S 

------------------------ Professora T ------------------------ 

------------------------ Professora V ------------------------ 

Fonte: Autora própria 

 

            Nesse aspecto, é relevante destacar que houve um número maior de 

professores que não possuem formação em Magistério10, sendo graduados em 

pedagogia, enquanto os demais professores, graduados em diferentes áreas, 

possuem formação em magistério. 

            A explicação para a formação elevada em pedagogia, em detrimento 

à formação no magistério, está relacionada ao percurso formativo em vigência para 

atuar na educação básica, como aponta a Lei n. 9.394/96 (LDB), que determina: 

 

Art.. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-
se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 
plena, em universidades e institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 
educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal 
(p.25). 

 

                                                 
10

 Magistério com a letra inicial maiúscula , refere-se ao atual “curso de formação docente em nível 
médio- modalidade normal”. 
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            Quanto ao tempo de atuação no magistério, verificamos a seguinte 

situação: 

        Tabela 10: Tempo de atuação dos professores     

Tempo de atuação Professores 

0 – 05 anos 06 (A, F, L, M, P, V) 

06 – 15 anos 06 (G, H, N, R, S, T) 

Acima de 15 anos 05(B, C D, E, J) 

Fonte: Autora própria 

 

                  Nota-se que apenas cinco (5) professores possuem acima de 15 

anos de atuação, o que, de certa forma, evidencia a questão da formação, pois os 

referidos professores estão no grupo dos que informaram possuir formação inicial 

em magistério. 

                 Outro aspecto que pode estar atrelado a essa questão é a alteração 

que vem ocorrendo, nas últimas décadas, em relação à trajetória de formação 

desses profissionais. Há, de uns tempos para cá, um expressivo avanço no setor, 

das políticas públicas para a educação, que busca direcionar a formação para o 

nível superior com vistas ao incremento na formação do profissional, bem como 

atendendo aos indicadores de formação previstos por organismos internacionais a 

partir da Conferência em Jomtien, em 1990. 

                  Nesse sentido, visando conhecer e analisar o processo de ampliação 

do ensino fundamental com inclusão da criança de seis anos de idade busca-se a 

partir das falas dos dezessete professores participantes das entrevistas, identificar 

quais obstáculos as escolas enfrentam, que compreensão os docentes têm acerca 

do ingresso da criança de seis anos e quais mudanças significativas ocorreram no 

projeto de educação das referidas escolas. 

            É de suma importância esclarecer que os relatos transcritos, 

logicamente, perdem muito de sua espontaneidade e expressividade, já que, no 

papel, é praticamente impossível reproduzir o tom da voz, a gesticulação, o olhar, a 

expressão fisionômica dos entrevistados, que, em vários momentos da nossa 

conversa, foram percebidos. 
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           Desse modo, investigamos em quais obstáculos a escola se depara 

ao atender a criança de seis anos de idade inserida no primeiro ano do ensino 

fundamental de nove anos de duração.  

           Na análise dos resultados relacionados a essa questão, identificamos 

um dado que chama atenção: em um grupo de professores enfatizou-se que o 

principal obstáculo diz respeito à imaturidade da criança, pois, no entendimento 

desse grupo, a criança chega muito nova à escola e torna-se dependente do 

professor em todos os sentidos. Isso pode ser verificado nos seguintes relatos: 

                                               

                                      Vejo como principal obstáculo para a escola a questão da 
imaturidade da criança, pois elas não sabem nem pegar em um 
lápis, numa tesoura, ir ao banheiro sozinho, tomar água sem se 
molhar, a criança vem desprovida de qualquer conhecimento, não 
conhecem nem as cores básicas, não sabe nem a cor verde, por 
exemplo, elas chegam despreparadas, a imaturidade é muito 
grande, são bebezãos (sic), (profs. V, G, T, M, N, S, R e D). 

                                               
 

             Como se pode observar, o relato apresentado acima evidencia que 

os professores veem a imaturidade da criança como falta de habilidades, tendo uma 

relação estreita com a expectativa do docente em relação ao que é ensinado e/ou ao 

que deve ser aprendido. Como a criança não corresponde ao esperado, ela, por sua 

vez, é considerada imatura. 

           Valendo-se dos argumentos que caracterizaram a criança como um 

ser imaturo é importante salientar que o direito efetivo à educação das crianças de 

seis anos não acontecerá somente com a promulgação da Lei n.11.274, dependerá, 

principalmente, das práticas pedagógicas e do entendimento sobre quem são essas 

crianças. São crianças ou alunos? Nesse contexto, entende-se que a inserção da 

mesma no ensino fundamental de nove anos tornou-se uma questão que exige 

novas reflexões.  

           Segundo o Ferreira (1999, p.373), a palavra imaturidade se refere 

àquele que ainda não atingiu plenamente o desenvolvimento físico, emocional ou 

intelectual. Então, a questão da imaturidade, na compreensão do grupo de 

professores supracitado, aparece como sendo a criança que ainda não atingiu a 

maturidade. Ora, se o principal obstáculo fosse apenas à “imaturidade” da criança 

certamente sua absorção no ensino fundamental não teria trazido tantas 

preocupações. 
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           Ao que parece esses dados atestam as contradições que ora acenam 

para uma concepção de criança como, sujeito que produz a sua própria história, isto 

é, sujeito histórico; ora para uma concepção de criança incompleta, desprovida de 

conhecimento e imatura. Nesse sentido, a história da infância surge como 

possibilidade para muitas reflexões sobre a forma de como entendemos e nos 

relacionamos atualmente com a criança. 

           Kuhlmann (1998, p.33), a esse respeito, advoga a ideia de que pensar 

a criança no processo histórico em que está inserida significa não só considerá-la 

como sujeito construído culturalmente, mas compreender o que se entende por isso. 

Para tanto, é importante perceber que as crianças concretas, na sua materialidade, 

no seu nascer, no seu viver ou morrer, expressam a inevitabilidade da história e nela 

se fazem presentes, nos seus mais diferentes momentos, bem como a incompletude 

do ser.   

           É bem verdade que algumas crianças trazem na sua biografia 

experiência de uma pré-escola ou creche. Por outro lado, há aquelas que têm esse 

momento como o seu primeiro acesso à escola. Independente disso, cada criança 

possui modos de compreender e interagir com o mundo e com os seus pares. É 

dentro dessa concepção que se pretende ressaltar outros relatos. 

            Falando ainda sobre a questão dos obstáculos, outros professores 

destacaram que as limitações que as escolas enfrentam para atender essa criança 

de seis anos, ingressante no ensino fundamental de nove anos, vão além da 

imaturidade.  

           De acordo com os professores B, C e E, há também a questão da 

cobrança por parte das famílias na perspectiva da alfabetização, a idade corte, pois 

no primeiro ano, há uma turma mista, com diferentes idades, o que dificulta a prática 

de ensino. Além disso, esses docentes acreditam que os conteúdos são 

inadequados para a faixa etária. Um dado importante que aponta heterogeneidade 

intensa dificultando o trabalho do docente.    

            Outro dado apontado pelos professores é a precariedade da estrutura 

física da escola, bem como o seu despreparo para lidar com essa nova “clientela”. 

Para eles, a falta de estrutura física compromete a questão do brincar, que é tão 

importante para a criança, tendo em vista que ela chega à escola com a mentalidade 

de pré-escola e quer brincar, quer ir ao parque. Aspecto que não pode ser 

desprezado, conforme aponta Vigotsky (2007): 
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O brincar é uma atividade humana criadora, na qual a imaginação, 
fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades 
de interpretação, de exposição e de ação pelas crianças, assim 
como de novas formas de construir relações sociais com outros 
sujeitos, crianças e adultos (VIGOTSKY, 2007, p 116). 

 

           Além disso, o documento expedido pelo Conselho Municipal de 

Educação do Município de Londrina (CMEL), n. 03/2007, pondera que, em 

decorrência da inserção da criança com seis anos de idade no ensino fundamental 

com nove anos de duração, os educadores devem realizar um trabalho que priorize 

o lúdico: 

 

O 1º ano do ensino fundamental de nove anos deverá ser 
desenvolvido como processo de aprendizagem de forma lúdica, pois 
a principal atividade da criança nessa idade é o brincar, é por meio 
dele que ela vai se constituindo, precisando de uma educação de 
qualidade, compreendendo-a em suas especificidades, dando-lhe a 
oportunidade de ser criança (CMEL, 2007, p.4).  

 

           Observa-se que essa questão expressa uma preocupação no sentido 

de articular a educação infantil com o ensino fundamental, no intuito de assegurar a 

continuidade do processo de ensino e de aprendizagem por meio do brincar, porém, 

de acordo com as falas dos professores, nem todas as escolas estão organizadas no 

que se refere às estruturas físicas, aos ambientes e espaços adequados para tal. 

           Nesse contexto, verifica-se que a importância atribuída ao brincar 

reforça a ideia de que ele se constitui em um dos momentos mais prazerosos para a 

criança. Isso se deve ao fato de que “brincar é uma experiência de cultura 

importante não apenas nos primeiros anos da infância, mas durante todo o percurso 

de vida de qualquer ser humano. As crianças brincam e isso é o que as 

caracterizam” (KRAMER, 2007, p.15). 

           Com relação aos conteúdos inadequados para a faixa etária, 

apontado pelos participantes dessa pesquisa como obstáculo, de acordo com a 

deliberação 03/2007 do CMEL11, a ampliação do Ensino Fundamental para nove 

anos deve compatibilizar a nova situação de oferta com uma proposta pedagógica 

apropriada à faixa etária das crianças de seis anos de idade. Não se trata de 

transferir conteúdos ou atividades, mas de conceber uma nova estrutura de 

                                                 
11

 Conselho de Educação do Município de Londrina, n. 03/2007 
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organização dos conteúdos considerando o perfil de seus alunos. Razão pela qual 

cada unidade escolar é incumbida de organizar sua estrutura nos diversos aspectos.             

           É oportuno ressaltar que isso é caracterizado como responsabilidade 

da escola e uma desobrigação do mantedor (Município), no entanto, é ele quem 

pode promover condições adequadas, como, por exemplo, plano de carreira com 

condições de tempo para planejamento, formação continuada e em serviço.           

           Com base nos resultados obtidos, verifica-se que os professores 

acreditam que os obstáculos relacionados à inserção da criança de seis anos de 

idade no ensino fundamental se resumem ao fato delas serem imaturas e 

desprovidas de conhecimentos. Tal conclusão pôde ser reafirmada quando 

investigamos a visão desses docentes acerca da inclusão da criança dessa faixa 

etária no ensino fundamental de nove anos.  

  É importante destacar que os entrevistados manifestaram uma 

diversidade de concepções acerca da entrada da criança de seis anos de idade no 

ensino fundamental de nove anos, como se pode observar a seguir. 

                 Na visão das professoras L e T, a inclusão da criança no ensino 

fundamental é uma “judiação” (risos e gesticulações com as mãos e cabeça). 

Segundo elas, a entrada da criança com seis anos no ensino fundamental é vista 

como uma “judiação” por entenderem que a criança com essa idade precisa de uma 

base, base essa que deve ser construída na educação infantil. 

            Cabe aqui sinalizar que, de acordo com o Dicionário Houaiss (2009), 

a expressão “judiação” é explicada como ato de judiar; de fazer alguém alvo de 

escárnio ou de maus tratos. Pelos discursos das professoras supracitadas, a 

sensação é de que o ingresso da criança nessa faixa etária no ensino fundamental 

com duração de nove anos se configura como ato de judiar. 

           Além dessa visão, das dezessete professoras entrevistadas, cinco 

(05) enfatizaram que, nas suas concepções, a criança nessa faixa etária deveria 

estar na educação infantil ou pré-escola pelo fato de serem imaturas e estarem 

despreparadas. Para esse grupo, é a pré-escola que as prepara, uma vez que o 

conteúdo do primeiro ano não contempla a realidade das mesmas, tornando-as, 

então, incapazes de acompanhar o ritmo. 

                  Tomando por base essas falas, o MEC pondera que:  
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                                  Deve levar em conta que o 1º ano dessa etapa de ensino deve ser 
um período privilegiado para o trabalho com diferentes dimensões do 
desenvolvimento humano, tendo como referencia a infância, deve ser 
uma ampliação do trabalho desenvolvido na educação infantil [...]. A 
possibilidade de a criança ingressar mais cedo no ensino 
fundamental não significa acelerar seu processo de saída, mas sim 
dar a essa criança maiores condições de ensino e aprendizagem. A 
educação infantil não é um pré-requisito para o acesso da criança ao 
ensino fundamental seja ele de oito ou de nove anos de duração 
(BRASIL, 2006, p.8). 

 

                 No entender de Kramer (2006), cabe à escola reconhecer esses 

sujeitos como capazes de aprender os diferentes conhecimentos acumulados pela 

humanidade e sistematizados como conteúdos pela escola, respeitando a 

singularidade da infância. 

Nesse contexto, os educadores E, F, H, M, N, R, P, V e A 

enfatizaram que, ainda que estejam enfrentando obstáculos, a inserção da criança 

nessa faixa etária no ensino fundamental deve ser vista como positiva, uma vez que 

significa um ganho importante.  “Pois anterior a obrigatoriedade da Lei 11.274, o 

acesso à escola não acontecia para todas as crianças, pelo fato de que não havia 

vaga para todos na pré-escola” (Profª. R) 

                 Ainda nesse direcionamento, os mesmos educadores destacaram 

que, “quanto mais cedo à criança ingressar na escola, inserir-se ao meio social, mais 

ela aprenderá, desde que sejam utilizadas as estratégias de ensino adequadas”. 

                 Com relação às estratégias de ensino adequadas para essa faixa 

etária, do ponto de vista teórico, o documento 03/2007 do CMEL preconiza, no art. 

15, que compete a cada unidade escolar municipal elaborar sua proposta 

pedagógica, explicitando toda a estrutura de ensino Fundamental de nove anos, 

contemplando a seleção e organização dos conteúdos nas diferentes áreas do 

conhecimento e atividades pedagógicas. Esse parece ser o ponto nevrálgico, pois a 

inserção não foi discutida e preparada com os profissionais, alimentando, assim, o 

projeto de educação. 

                 Outro dado importante são as considerações tecidas pela professora 

R no que diz respeito à sua visão sobre a inserção da criança no ensino 

fundamental. A professora infere, em sua fala, que não é contrária à entrada da 

criança no ensino fundamental, que considera uma conquista importante, mas 

aponta a necessidade do professor ter clareza em relação a essa “nova clientela”, 
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uma vez que não se trata de uma criança ‘pronta e acabada’. Assim, o professor 

precisa compreender como é essa criança que está vindo.  

            A professora P acrescentou que a inserção da criança com seis anos 

de idade no ensino fundamental pode ser vista por dois vieses, um positivo e um 

negativo. O positivo está relacionado aos benefícios que tal inserção traz, uma vez 

que, anterior à Lei, a criança só entrava com sete (07) anos, pois a pré-escola não 

era obrigatória e, posterior à Lei n.11.274, a criança é inserida com seis anos, o que 

possibilita trabalhar com as noções básicas de alfabetização, lateralidade, espaço, 

representando, assim, um ganho. 

            O negativo está associado à questão do brincar que, de certa forma, 

se perde. Mesmo que a proposta seja alfabetizar por meio do lúdico, aquele brincar 

espontâneo ficou comprometido. Essa fala reforça o relato da professora R, que 

lembra que os professores que sempre atuam no 4º e 5º ano não aceitam assumir 

uma turma do primeiro ano, por exemplo, por considerarem que não conseguem, 

uma vez que, para eles, a escola não é para brincar. Isso evidencia a resistência ao 

lúdico.    

            Dentro desse contexto, percebe-se que a entrada das crianças de 

seis anos no ensino fundamental traz grandes desafios, principalmente, para os 

professores, tendo em vista que cada vez mais os profissionais da educação têm 

sofrido fortemente os desafios de políticas para a educação, que são definidas e 

implantadas, alheias à discussão com os profissionais.  

           Quanto às mudanças significativas alteradas no projeto de 

educação12, alguns docentes expressaram que atuam há pouco tempo na respectiva 

escola e, por isso, não tiveram acesso ao documento para averiguar, se houve ou 

não tais  mudanças. Em decorrência disso, não puderam contribuir. 

           Cabe aqui registrar que, em todas as escolas em que foram 

realizadas as entrevistas, nós encontramos professores iniciantes decorrentes do 

último concurso realizado recentemente na rede municipal. 

           Embora alguns professores não tenham conseguido identificar as 

possíveis mudanças, uma vez que, nove professores entrevistados expressaram 

que: 

Houve sim mudanças no plano de aula, passou-se a trabalhar com o 
lúdico, ensinar matemática com jogos, no currículo mudou o 

                                                 
12

 Projeto Político pedagógico. 
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planejamento, rotina de sala de aula, tudo teve que adaptar, virou 
uma bagunça até hoje estamos tentando nos adaptar a essa entrada 
da criança de seis anos. Houve mudanças no conteúdo também, 
apesar de não ter uma definição ao certo do que trabalhar com a 
criança de seis anos de idade. A escola passou a articular o 
contexto, e reformular a proposta pedagógica (profs. B, C, D, E, N, 
S, R, T, P). 
 

          Observamos que a fala é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que 

informa que houve atualização no planejamento, não se tem uma definição do que 

será trabalhado com a criança. 

                  Corroborando com essa ideia, o MEC afirma que o Ensino 

Fundamental ampliado para nove anos de duração é um novo Ensino Fundamental 

que exige um projeto pedagógico próprio para ser desenvolvido em cada escola.  

           Sendo então um requisito indispensável, a deliberação 03/2007 do 

CMEL, preconiza que os anos iniciais, destinados aos alunos de seis a dez anos, 

devem apresentar um projeto de educação que os considere em suas 

potencialidades e necessidades específicas e, ao mesmo tempo, que respeite suas 

histórias, seus saberes, suas expectativas, suas singularidades e formas diversas de 

ser e viver. 

           Além dessas colocações, outros professores comentaram que, 

embora não tenham realizado uma leitura aprofundada do documento da escola, em  

sua prática, não perceberam nenhuma mudança significativa em relação ao ensino 

de nove anos. Nota-se assim que, ao se referir as mudanças, os professores 

deixaram escancaradas as janelas de seus diferentes mundos. Em outras palavras a 

partir das falas e gesticulações dos professores foi possível desvelar, conhecer e 

compreender melhor suas realidades. 

           A sala de aula é um mundo onde as contradições, os problemas, a 

insegurança e a certeza estão sempre presentes. Esse foi um dos motivos por que 

buscamos levantar a visão dos professores, já que entendemos que essas questões 

permeiam seus fazeres pedagógicos no interior da sala de aula.  

           Por isso, buscamos saber, também, se há um momento em que a 

escola discute a questão da formação continuada visando à nova realidade do 

Ensino Fundamental com o ingresso da criança de seis anos de idade. Os 

professores, A, B, C, D, E e H informaram que as respectivas escolas, no que diz 

respeito à formação continuada, discutem com frequência questões voltadas para o 
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conteúdo de matemática e português, letramento, inclusive no ano que antecedeu a 

implantação do Ensino Fundamental de nove anos. 

           Com base nessas informações, outros professores expressaram que 

são oferecidos cursos, mas que tratam do genérico e não dessa questão em 

específico. Esse aspecto vem aparecendo constantemente, pois os professores 

reclamam da carência do saber-fazer pedagógico com essa faixa etária. Essa 

deficiência está relacionada com o generalismo da formação inicial desses docentes, 

ou seja, com a graduação, uma vez que tal aspecto era contemplado no magistério 

técnico, bem como na formação continuada, também genérica. Ainda nesse 

direcionamento acrescentaram que os cursos ofertados pela Secretária de Educação 

do Município contemplam apenas alguns professores das diferentes escolas, assim, 

não são todos os professores que participam, é selecionado um determinado grupo. 

             Nesse contexto, as professoras S e R foram enfáticas ao relatar que 

o Sistema de Educação do Município de Londrina “deve ter uma proposta mais clara 

com relação à implantação do ensino com nove anos de duração, principalmente no 

que tange ao primeiro ano no quesito o que trabalhar e como trabalhar com essas 

crianças”. Ressaltaram que a escola faz o que está ao seu alcance na medida em 

que as dificuldades se apresentam. A esse respeito, a professora R fez o seguinte 

desabafo: 

 
A questão da alfabetização mesmo até hoje a gente ainda enfrenta 
esse problema, o que fazer no primeiro ano? O que a gente percebe 
é que cada escola faz do seu jeito, segue as orientações, mas 
assume sua postura. Não tivemos uma formação continuada para 
todos os professores visando essa nova clientela. A formação 
continuada que temos refere-se à semana pedagógica que acontece 
todos os anos como de praxe, mas para atender essa criança só a 
semana pedagógica que acontece na escola não dar conta (Profª. 
R). 
 

            Quanto aos cursos oferecidos para discutir a inserção da criança na 

faixa etária dos seis anos, ”foi ofertado nos anos anteriores à implantação para os 

professores que atuavam na pré-escolar e os que iriam assumir a turma do primeiro 

ano do ensino fundamental, os demais professores ficaram à mercê” (Profª. R). No 

seu entender, esses cursos deveriam ser ofertados para todos os professores, até 

mesmo pelo fato de que todo ano acontece a rotatividade, isto é, no ano seguinte, 

outros professores podem assumir tanto a turma do pré como a do 1º ano.  
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            Nota-se, assim, que, mesmo sendo um ponto importante e que 

merece atenção, a questão da rotatividade de professores não foi considerada, o 

que mostrou como um equívoco, pois a reorganização da escola deve acontecer 

visando todos os anos do ensino fundamental e não apenas o do 1º ano. 

            Essa questão vem ao encontro da perspectiva da Secretaria de 

Educação, no Programa de Formação Continuada, ao afirmar que, nos anos 2007 e 

200813, a formação continuada privilegiou a especificidade do exercício docente em 

turmas que atendiam crianças de cinco (05) a seis (06) anos, ou seja, os professores 

da pré-escola e do primeiro ano. Contudo, será que nos anos posteriores à 

implantação, os professores não precisariam dessa formação continuada?  

            Tendo em vista essa realidade, é imprescindível levar em 

consideração que, a cada ano, outras crianças ingressam no ensino fundamental, o 

que nos leva a questionar: os professores são os mesmos que realizaram os cursos 

preparatórios em 2007 e 2008? 

            Conforme a Secretaria Municipal de Educação, baseada no parecer 

nº 4/2008 do Conselho Nacional de Educação, que se refere ao processo de 

formação continuada dos profissionais da educação, considera-se essencial que o 

professor do ciclo inicial de alfabetização do ensino fundamental com nove anos de 

duração esteja sintonizado com os aspectos relativos aos cuidados e à educação 

dessas crianças. É necessário romper com os paradigmas, desconstruir conceitos 

cristalizados, buscando (re) significar a visão de criança em um processo 

colaborativo com seus pares. 

            A partir dos discursos dos professores acerca da formação 

continuada, dada a necessidade de formação continuada, conseguimos entender  

um pouco o porquê das concepções de criança já manifestadas no início da 

pesquisa.    

            Justifica-se, então o desabafo de alguns professores quando 

relataram que, até o presente momento da realização das entrevistas, suas práticas 

se misturavam com o sentimento da dúvida: o que fazer no 1º ano? Que conteúdo 

trabalhar? Tendo em vista que não se tem uma proposta clara. 

                                                 
13

 As ações ocorridas no ano de 2008 – curso visando as práticas pedagógicas voltadas a 
implantação do ensino fundamental com 9 anos de duração ofertado pelo secretaria do município 
com 40 horas  realizadas no auditório do Colégio Marista- Londrina em, abril de 2008 para os 
professores que atendiam naquela ocasião crianças de 05 a 06 anos de idade. 
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            Com os dados apresentados ao longo dessa seção, obtivemos 

algumas pistas que possibilitaram compreender as inquietações que rondam o 

contexto escolar, sobretudo a sala de aula.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

           No discorrer deste trabalho, apresentou-se a trajetória percorrida e os 

resultados obtidos mediante as entrevistas realizadas com dezessete professores da 

rede pública, as discussões bibliográficas, análise e síntese. 

 Como já mencionado em outros momentos, essa pesquisa buscou 

investigar a implantação do Ensino Fundamental de nove anos, com a inserção da 

criança de seis anos de idade, na rede municipal de ensino da cidade de Londrina, 

localizada no Paraná. Para contemplar tal feito, selecionamos como lócus de 

pesquisa quatro (4) escolas do referido município. Analisando as leis, observamos 

que a implantação em Londrina se deu de forma gradativa, a partir do ano 2009, por 

meio do Conselho Municipal de Educação de Londrina e das atribuições conferidas 

por Leis, tais como: Constituição Federal de 1988, Leis nº 9.934/96 nº 10.172/01, nº 

11.114/05 e nº 11.274/06 e pareceres que regulamentam a expansão obrigatória do 

ensino fundamental de oito anos para nove anos de duração. 

           Desse modo, as constatações norteadas pela análise dos diversos 

documentos oficiais utilizados, bem como dos levantamentos realizados junto às 

instituições, permitiram conhecer como as escolas do município têm se organizado 

para atender a criança da faixa etária em questão, uma vez que a matrícula é 

obrigatória. 

           Nesse contexto, cabe aqui registrar que, por se tratar de processo 

recente, é certamente um grande desafio refletir acerca das políticas que ampliaram 

o ensino fundamental para nove anos de duração com a obrigatoriedade da 

matrícula da criança de seis anos de idade. Contudo, verificamos que tal tema é de 

grande interesse na educação, de modo geral, e de uma revitalização no que tange 

a busca por um ensino de qualidade, em que pese alguns percalços que se 

apresentam. 

  Diante disso, o MEC tem procurado um aprimoramento no sentido de 

melhorar a qualidade da educação por meio de política de educação que garanta a 

equidade social. No entanto, a pesquisa de campo confirmou que muito precisa ser 

feito para que, de fato, seja assegurado a todas as crianças um tempo mais longo de 

convívio escolar e oportunidades significativas de aprender, do contrário, significa 

antecipar o fracasso escolar.                                   
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           A partir das análises procedidas a respeito da implantação do Ensino 

Fundamental de nove anos na Rede Municipal de Ensino de Londrina, foi possível 

vislumbrar um cenário de questões que expressam a necessidade de um estudo 

mais aprofundado, pois tal tema é complexo, apresentando, ainda, inúmeros 

desafios a serem enfrentados. 

           Dentro desse contexto, tomando como parâmetro os objetivos 

elencados no início desse trabalho, com respaldo das análises dos documentos que 

fundamentam o mesmo, os resultados obtidos com a pesquisa de campo permitem 

delinear alguns apontamentos.  

           O primeiro se refere à implantação do ensino de nove anos na cidade 

de Londrina. Mapeando aspectos dessa realidade, constata-se que o Sistema 

Municipal de Londrina iniciou o ensino de nove anos sem preparação e criação das 

condições indispensáveis para assegurar o atendimento das especificidades da 

criança de seis anos. 

           Corroborando com essa ideia, os professores entrevistados 

apontaram a inexistência de um comprometimento por parte da Secretaria de 

Educação no que tange a uma proposta clara para trabalhar principalmente com o 

primeiro ano, sala em que são inseridas as crianças dessa faixa etária. No 

entendimento dos professores, a escola tem procurado atender as crianças dentro 

das possibilidades, no entanto, são muitos os desafios e obstáculos que tem 

encontrado. Mas afinal quais são essas possibilidades? 

           O segundo dado que merece destaque se refere à organização da 

escola. Por meio das afirmações dos sujeitos envolvidos na pesquisa, percebe-se 

que, apesar da proposta expedida pelo MEC exigir a reorganização das escolas em 

todos os seus aspectos antes da implantação do ensino Fundamental com nove 

anos, no município de Londrina, tais exigências não se efetivaram. De acordo com 

os apontamentos dos professores, as escolas não possuem estrutura física, 

recursos humanos, formação continuada e em serviço adequados, que saiam do 

generalismo e promovam o saber fazer para dar conta das necessidades que a 

criança nessa faixa etária apresenta. 

     Além disso, outro ponto que se observa é que, quando se trata das 

mudanças significativas alteradas no projeto de educação, um número expressivo de 

professores apresentou argumentos bastante contraditórios. 
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           Diante desse quadro, destaca-se, como exigência fundamental, o 

cumprimento do que se preconiza no documento, pois, segundo o mesmo, a SME 

deveria implantar e acompanhar o desenvolvimento da implantação do Ensino 

Fundamental na rede de ensino do município; o que não se confirmou nas análises 

dos dados obtidos, mediante as falas dos entrevistados. 

           Quanto à compreensão dos professores acerca de todo o processo 

que envolve a proposta pedagógica, em especial sobre a metodologia adequada 

para a criança nessa faixa etária, que anteriormente estava na educação infantil e 

agora se encontra no ensino fundamental, nota-se que grande parte dos professores 

não tem conhecimento sobre o que fazer e, assim, não sabe se deve alfabetizar ou 

não. Esse fato conduziu a diversas reflexões. No seu entender, as mudanças são 

recentes e, em decorrência disso, não só a escola está em fase de adaptação, mas 

também as crianças.  

     Outro aspecto importante a considerar, são as questões expostas 

pelos professores, que revelam que o trabalho educativo e formador está ainda 

muito fragilizado, pois muitos não sabem o que fazer com o novo primeiro ano. 

            Com relação à visão dos sujeitos participantes das entrevistas a 

respeito da entrada da criança de seis anos no ensino fundamenta com nove anos, 

constata-se que, em função de um conjunto de elementos, alguns professores 

consideram uma “judiação” a criança frequentar o Ensino Fundamental. Esse 

entendimento sustenta-se em uma concepção de criança incapaz, incompleta, 

imatura. 

          Subentende que essa imaturidade, nada mais é do que um obstáculo 

criado para justificar que a criança com seis anos não deve estar no Ensino 

Fundamental. No entanto, se olhar para cada estágio da vida como um ser com 

habilidades e recursos adequados às demandas do seu ambiente, certamente terá 

uma nova visão sobre o fenômeno da imaturidade. 

           Desse modo, os argumentos que caracterizam a criança como um ser 

imaturo, salientam uma visão equivocada, uma vez que não existe imaturidade para 

aprender, a criança aprende antes mesmo de ir à escola, pois a riqueza da formação 

humana é tratar o devir, a incompletude do ser. Para Dewey (2003), a “imaturidade” 

significa algo positivo e, não, simples carência ou vacuidade, tende-se a considerar a 

imaturidade como mera falta, ou ausência, para esse autor a primeira condição para 

haver crescimento é que haja imaturidade. 
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            Nesse contexto, o documento expedido pelo MEC (2009) enfatiza 

que cada idade possui uma forma de vida que tem valor, equilíbrio, coerência e que 

merece ser respeitada e levada a sério, pois o tempo todo, a criança tem de 

enfrentar situações novas e, portanto, deve-se incentivá-la. 

            Nesse ínterim, observa-se que, mesmo com as novas pesquisas que 

referenciam a infância como um sujeito histórico, observa-se que sua história ainda é 

construída pelo adulto mediante os valores, aprendizagens e experiências que se 

estabelecem a partir dessas relações e concepções. Isso justifica o fato de que a 

história da criança é registrada a partir do olhar dos adultos. 

             É evidente que essa discussão nos remete à necessidade de 

pesquisas na área que possam aprofundar e elucidar as questões da infância e as 

suas transformações, principalmente no que diz respeito às concepções da condição 

da criança enquanto ser social, sujeito ativo, uma criança concreta que ocupa um 

lugar na história através de relações sociais que estrutura a cada dia. Porém, por 

ora, esse não é o foco do nosso trabalho. 

            Dentre as dificuldades e mudanças emergentes a partir da ampliação 

do Ensino Fundamental, é importante destacar que os quesitos: falta de 

infraestrutura, proposta pedagógica clara e a necessidade de formação continuada 

dos professores foram os que mais se apresentaram. 

            Tomando como parâmetro os levantamentos apontados sobre as 

possíveis mudanças significativas no projeto de educação de cada escola, verifica-

se que metade dos professores entrevistados sinalizou que algumas adaptações 

vêm sendo feitas à medida que as dificuldades vão emergindo, principalmente no 

aspecto pedagógico com relação à criança pequena, pois não se tem claro como ela 

deve ser alfabetizada e, assim, cada escola adota o procedimento que considera 

mais adequado. 

             Além disso, nota-se que não houve debates no sistema de ensino 

visando a (re) elaboração da proposta pedagógica das escolas de modo que ela 

assegurasse às crianças de seis anos de idade pleno desenvolvimento em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual, social e cognitivo, como priorizam os 

documentos que regulamentam a ampliação do ensino fundamental. 

            Com relação à formação continuada o Plano Decenal de Educação 

do Município de Londrina (2008-2018, p. 37), explicita que fica a cargo do município 

a tarefa de oferecer a formação continuada que vise à implantação do Ensino 



 63 

Fundamental de nove anos, tal formação deve se efetivar dentro da unidade escolar 

e fora dela por meio de cursos, palestras, estudos, reflexões, planejamento e outros. 

Neste prisma, pôde-se perceber que, em se tratando da oferta de cursos, os 

professores revelaram que as iniciativas promovidas pela Secretaria Municipal de 

Educação têm deixado a desejar, pois não contemplam todos os docentes e esses 

cursos sempre são ofertados em horários não compatíveis. Diante disso, a formação 

continuada proposta pela SME para os docentes se revelou como precária, até 

mesmo pelo fato de não possuir obrigatoriedade.  

              Contudo, na perspectiva de atender todas as crianças ingressas no 

sistema de educação e, sobretudo, a criança de seis anos de idade, faz-se 

necessário construir um projeto de educação que torne a escola um espaço que 

garanta um ensino de qualidade, capaz de formar um sujeito cidadão de direitos, 

valendo-se, para tal, de uma educação que ultrapasse aquelas propostas 

cristalizadas. 

            Nesse sentido, o 1º ano deve ser um espaço de possibilidades ricas 

de aprendizagem para a criança, que entra na escola mais cedo. Essa entrada, de 

maneira alguma, deve ser vista como precoce, e, sim, como um respeito às suas 

necessidades educacionais a fim de melhorar seu desenvolvimento integral, para 

que ela cresça um sujeito capaz de articular os conhecimentos adquiridos na escola 

ao exercício da cidadania. 

            Ainda sobre os aspectos que puderam ser pontuados mediante a 

análise das respostas dos docentes entrevistados, constata-se que há um 

descompasso entre a legislação Federal e a situação do município no tocante à 

nova configuração do ensino Fundamental. Isso revela a fragilidade do planejamento 

do trabalho profissional da Educação, que tem por objetivo trazer a relevo a 

concepção de educação para o campo específico de atuação, sua intencionalidade e 

ações que serão realizadas para alcançar as finalidades, isto é, o foto do Projeto de 

Educação uma ferramenta política.  

  Considerando todo o exposto, observa-se que a preocupação com a 

ampliação do tempo de ensino obrigatório, no Brasil, não é recente, o que pode ser 

observado na legislação educacional ao longo da história da educação brasileira, 

como uma demanda da sociedade em virtude de transformações sociais, 

econômicas e políticas como aponta PARANÁ, SEED (2006). 
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  Com base no aporte teórico-metodológico adotado neste trabalho, 

nota-se a intenção em aumentar o tempo mais longo de convívio escolar não é uma 

novidade. Nesse sentido, LDB n.º 4024/61, estabeleceu quatro anos de escolaridade 

obrigatória que, posteriormente, foi ampliada para seis anos, por meio do acordo de 

Punta Del Este e Santiago, de 1970. Não obstante em 1971, a LDB n.º 5692 tornou 

obrigatório oito anos de escolarização.  

                        Nessa mesma direção, podemos citar, também, a LDB n.º 9394/96, 

que, embora mantivesse a obrigatoriedade de oito anos de escolarização, acenou 

para a possibilidade da ampliação para nove anos; e o Plano Nacional de Educação 

de 2001, que, em sua meta dois, propõe a implantação progressiva do Ensino 

Fundamental com nove anos de duração, através da inclusão das crianças aos seis 

anos de idade e, por conseguinte sendo promulgado pela Lei nº 11.274/06, como já 

apontado anteriormente. 

    Embora as leis estabeleçam um aumento no tempo de permanência 

na escola, entende-se que simplesmente aumentá-lo não garantirá o acesso aos 

bens culturais da humanidade, pois isso depende muito mais da qualidade do 

trabalho que é desenvolvido com a criança na sala de aula. Inclusive, em relação a 

esse trabalho docente, a pesquisa de campo mostrou que muitos não sabem e até 

resistem em alfabetizar por meio da ludicidade, do brincar, porque não acreditam 

que a criança aprende brincando. Contudo, é importante lembrar que a brincadeira é 

uma maneira privilegiada de as crianças se expressarem, representarem, 

compreenderem e transformarem o mundo, como elucida:  

                                  [...] educar crianças pequenas requer que o professor inclua e 
valorize os muitos “brincares” no cotidiano escolar [...] aos olhos das 
pessoas que não compreendem a importância do brincar para o 
desenvolvimento humano, as brincadeiras nas instituições de ensino 
podem dar a impressão de desorganização, bagunça, por isso, 
serem incompatíveis com o processo educativo. No entanto, a 
aprendizagem e a organização estão nas próprias brincadeiras. 
Nestas, as crianças criam situações que precisam solucionar 
entender, e isso não pode ser menosprezado pelos adultos, 
principalmente pelos professores, que têm na brincadeira a 
oportunidade de observar e intervir nas interações, propor novas 
situações, ensinar novas brincadeiras, potencializar a aprendizagens 
e ampliar as experiências (PARANÁ, SEED, 2010, p. 31). 

 

 Proporcionar um tempo maior e mais qualitativo a essas crianças 

esbarra não só nas concretas condições que os profissionais encontram para 

atuarem, mas, também, na formação docente, pois analisando os indicadores 
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explicitados pelos sujeitos que participaram dessa pesquisa, verifica-se que grande 

parte aponta para a necessidade de uma política de formação continuada. Além da 

inexistência de programas de qualificação para atuar nessa faixa etária, a própria 

concepção de criança vista como incapaz, que muitos professores possuem, impede 

que elaborem e concretizem práticas realmente significativas.  

 A existência dessas deficiências no panorama das escolas da Rede 

de Ensino do Município de Londrina confirma a necessidade de refletir e discutir 

questões mais concretas.  Neste prisma, a militância é pelos direitos da criança à 

educação de qualidade, no entendimento de que a garantia de uma educação de 

qualidade demanda de um Projeto de Educação próprio para essa “nova’ 

configuração do ensino Fundamental de nove anos, como foi apontado no 

transcorrer deste.                                

                        Desse modo, espera-se que outros trabalhos venham abordar as 

questões pontuadas que não foram aprofundadas nesse trabalho, pois, muito mais 

que alento e respostas, esse trabalho acentuou a inquietação inicial, pelo fato de ter 

confirmado algumas das hipóteses levantadas, isto é, as escolas do município não 

possuem uma organização condizente com as indicações dos documentos legais.  
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ANEXO 

 

Anexo – A Questionário de pesquisa de campo 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Questionário de pesquisa de campo 

 

 

BLOCO 01 PERFIL DO (A) PROFESSOR (A) 

 

Nome (optativo) 

Idade (ou faixa etária) 

Cidade onde Nasceu 

Formação  

Quanto tempo você atua como professor (a)? 

Em que ano/série você atua? 

 

BLOCO 02 – Concepção de infância/criança: 

 

1. Em que obstáculo a escola se depara no atendimento da criança de seis anos 

de idade inserida no ensino fundamental de nove anos? 

2. Qual a sua visão sobre a inclusão da criança se seis anos no ensino 

fundamental? 

 



 71 

Bloco 03 – Quanto o Projeto de educação para o ensino de nove anos: 

 

1. Quais as mudanças significativas que foram alteradas no projeto de educação 

( P.P.P) para a implantação do ensino fundamental com duração de nove 

anos? 

2. Em quais momentos a escola tem discutido a questão da formação 

continuada? 


