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OS EFEITOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 
NOVE ANOS: UM ESTUDO EM MUNICÍPIOS CATARINENSES 
Rute da Silva – UFSC 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo demonstrar o estudo da implementação do 

Ensino Fundamental de nove anos em municípios de Santa Catarina, analisando 

também seus possíveis efeitos na educação infantil. Essa novidade no âmbito da 

Educação Básica suscitou muitas dúvidas e questionamentos, especialmente entre os 

pesquisadores e professores da Educação Infantil, uma vez que a incorporação das 

crianças de seis anos na escolarização obrigatória tem desdobramentos políticos e 

pedagógicos nessa etapa da educação. Indagamos sobre os significados e efeitos da Lei 

n° 11.274/06, que dispõe sobre a ampliação do Ensino Fundamental de nove anos e a 

reorganização da Educação Infantil. 

De fato, como pretendemos mostrar, a medida governamental ratifica um 

movimento de inclusão de crianças de seis anos no Ensino Fundamental, desencadeado 

já nos anos de 1990, com a reforma educacional e seus mecanismos indutores, tais 

como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério (FUNDEF). 

Para além desses aspectos relacionados à política educacional e à ampliação do 

Ensino Fundamental para nove anos no Brasil e em municípios catarinenses, interessa-

nos na análise dos efeitos desses aspectos na Educação Infantil averiguar se a 

implantação dos nove anos de ensino nas escolas de Ensino Fundamental: tem ampliado 

as vagas para a Educação Infantil; está ou não fragilizando o direito da criança, que 

completa seis anos de idade no decorrer do ano letivo, por estar matriculada na 

Educação Infantil; como vem sendo realizada a devida articulação entre essas duas 

etapas da Educação Básica; como se dá a prática da avaliação do ensino e aprendizagem 

das crianças diante desse contexto de mudanças. 

 

METODOLOGIA 

Para Mainardes (2007), assim como a análise de trajetória nas pesquisas 

referentes à política educacional tem sido incipiente, a noção da existência de um ciclo 

de políticas está presente em poucos estudos. Dessa forma, para a compreensão da 

implantação do Ensino Fundamental de nove anos, utilizamos a abordagem do “ciclo de 
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políticas”1 de Stephen Ball e Richard Bowe. Para os autores, a política, desde sua 

construção pelo governo até chegar nas escolas, passa por três contextos principais: o 

da influência, o da produção de texto e o da prática. O contexto dos efeitos, 

expandido e incluso no ciclo abordado pelo autor, aqui, sobretudo será explorado.  

Para o processo de investigação deste trabalho elaboramos  um questionário que 

foi enviado às nove secretarias municipais de educação de Santa Catarina e 

complementados em algumas situações por visitas e entrevistas com técnicos 

responsáveis por essas secretarias. As cidades foram selecionadas a partir dos seguintes 

critérios: tamanho populacional (grande, médio e pequeno porte); redes de ensino que já 

haviam ampliado o Ensino Fundamental para nove anos; número de matrículas na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental; e índice de desenvolvimento da Educação 

Básica. O roteiro para a realização do questionário encontra-se organizado a partir dos 

seguintes blocos: caracterização das redes de ensino, organização da Educação Infantil, 

organização do Ensino Fundamental de nove anos e efeitos do Ensino Fundamental de 

nove anos para a Educação Infantil. Além do questionário, analisamos os documentos 

das respectivas redes de ensino e dos conselhos municipais de educação, que ajudaram 

na compreensão do fenômeno a ser investigado. Os documentos foram analisados a 

partir das seguintes categorias: organização do tempo e espaço, infraestrutura, proposta 

pedagógica e formação de professores. O critério de escolha por municípios de portes 

variados justifica-se pela riqueza de peculiaridades concernentes a cada um deles, de 

modo que suas características particulares, diferente importância política e econômica 

no estado, tenderiam a enriquecer a análise dos dados, oferecendo maior visibilidade aos 

efeitos dessa nova política na primeira etapa da Educação Básica. 

 

O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS EM SANTA CATARINA 

Na primeira década dos anos 2000, destacamos três situações acerca da 

implantação do ensino fundamental de nove anos em Santa Catarina: a) redes 

municipais com a implantação da escola em ciclos, o que implicava acrescentar mais 

um ano de escolarização no Ensino Fundamental; b) redes municipais com crianças de 

seis anos matriculadas no Ensino Fundamental de nove anos; e c) redes que incluíam 

crianças de seis anos na 1ª série do Ensino Fundamental, mantendo-o, no entanto, com 

oito anos de duração. Essa última situação era a que prevalecia não só aqui, mas nas 

                                                 
1 A abordagem do “Ciclo de Políticas” baseia-se nos trabalhos de Stephen Ball e Richard Bowe, 
pesquisadores ingleses da área de políticas educacionais.  
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diversas regiões do Brasil, em função, sobretudo, do aumento de recursos 

proporcionados pelo FUNDEF, conforme já explicado anteriormente. Observamos que 

essa era já tão recorrente, que a primeira versão incorporada pela Lei no 11.114/05 

apenas falava da inclusão das crianças de seis anos, sem ampliar os anos de 

escolarização obrigatória. Posteriormente, com a promulgação da Lei no 11.274/06, que 

permanece até hoje, aliou-se a entrada aos seis anos com a ampliação para nove anos de 

escolarização. 

Os dados estatísticos, entretanto, nos revelam que a inclusão das crianças de seis 

anos no ensino fundamental agora ampliado, tem se dado a passos lentos. As políticas 

locais de diferentes municípios e estados das regiões brasileiras têm demonstrado que, 

apesar de a legislação determinar o prazo de 2010 para o cumprimento da Lei no 

11.274/06, de acordo com Censo do INEP de 2008, quase metade das matrículas ainda 

está no Ensino Fundamental de oito anos. Para tanto, das 32.086.700 matrículas no 

Ensino Fundamental em todo o território brasileiro, 48,17% são em escolas e redes que 

ainda não ampliaram o Ensino Fundamental para nove anos. Os indicadores nacionais e 

regionais expressam que o estado de Santa Catarina se inclui entre os estados que ainda 

não conseguiram sequer alcançar a média nacional de 48%, almejada pela nova diretriz 

do MEC.  

Como poderíamos entender o descompasso entre a Legislação Federal e a 

situação no estado de Santa Catarina, considerando que cabe aos dois sistemas – 

estadual e municipal – a sua implementação? Essa situação poderia resultar em 

processos apressados e aligeirados de adoção dessa política pelos sistemas municipais 

de educação? Ainda que dotados de certa autonomia, as responsabilidades educacionais 

incumbidas aos municípios, via diretriz do MEC, exigem do sistema uma série de ações 

político-pedagógicas e administrativas consistentes e objetivas. Acompanhar mais de 

perto esse processo torna-se essencial para que seja possível compreender mais 

intensamente como as questões legais, administrativas e pedagógicas envolveram o 

cumprimento dessa nova medida nas redes municipais de educação catarinenses. 

As medidas, refletidas nos modos de governação, na coordenação das políticas e 

da ação pública em educação encontram-se intimamente relacionadas a mecanismos de 

regulação. Para Barroso (2005), apoiado nos estudos de Maroy e Dupriez (2000), 

Reynaud (2003), Bettencourt (2004), entre outros, a regulação como modo de 

coordenação dos sistemas educativos 
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é um processo constitutivo de qualquer sistema e tem por principal 
função assegurar o equilíbrio, a coerência, mas também a 
transformação desse mesmo sistema. O processo de regulação 
compreende, não só, a produção de regras [...] que orientam o 
funcionamento do sistema, mas também o (re)ajustamento da 
diversidade de ações dos atores em função dessas mesmas regras. [...] 
A regulação do sistema educativo não é um processo único, 
automático e previsível, mas sim um processo compósito que resulta 
mais da regulação das regulações, do que do controle direto da 
aplicação de uma regra sobre ação dos regulados (BARROSO, 2005, 
p. 733-734). 

 

Compreendemos que o Ensino Fundamental de nove anos no âmbito dos 

municípios catarinenses2 passou, sobretudo, por modos de governação. Nesse sentido, 

consideramos importante analisar o processo de regulação e a produção de regras por 

meio de dispositivos legais que subsidiaram a implementação dessa política nessas nove 

redes de ensino municipais investigadas. Nessa perspectiva, os municípios, como entes 

federativos, têm a sua atividade e as suas políticas moldadas por normas e cultura 

específica. 

Referente ao critério “data de ingresso”, considerado um dos aspectos mais 

polêmicos da discussão, 8 municípios determinaram que a matrícula no 1º ano do 

Ensino Fundamental com duração de nove anos deverá ser feita às crianças com seis 

anos completos ou que venham a completar no início do ano letivo. Um município 

apresentou encaminhamento contrário à orientação do Conselho Nacional de Educação - 

CNE. Nesta rede, a criança deverá ter seis anos completos ou a completar no decorrer 

do ano letivo. Torna-se importante observar que esse talvez tenha sido o aspecto sobre 

o qual o CNE3 mais teve que se pronunciar, emitindo orientações que buscassem 

esclarecer a questão. Esse descompasso com a legislação nacional revela que, em nível 

local, essa nova política educacional vem sendo implantada, permitindo que crianças 

com menos de seis anos de idade sejam matriculadas no Ensino Fundamental de nove 

anos. Voltaremos a tratar dessa questão quando examinarmos os efeitos do Ensino 

Fundamental de nove anos e, em especial, a problemática da idade na Educação Infantil. 

                                                 
2 Santa Catarina é uma das 27 unidades federativas do Brasil, localizada no centro da região Sul do país. 
Dos 293 municípios presentes no estado, Florianópolis destaca-se como capital e centro administrativo. A 
maior parte das cidades são pequenas. Possuindo uma área de 95.442,9 km e com uma população 
estimativa de 5.866.487 hab., o estado é atualmente governado por Luiz Henrique da Silveira, pertencente 
ao partido PMDB. 
3 O CNE publicou um total de quatro pareceres que focaram a data de corte, dos quais destacam-se: 
Pareceres CNE/CEB nº 18/2005, nº6/2005,  nº 5/2007e no 4/2008.   
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No tocante a organização curricular o Ensino Fundamental de nove anos exige 

das secretarias de educação investimentos na organização e adequação dos espaços 

físicos, distribuição de materiais adequados e reorganização de propostas e projetos 

pedagógicos que assegurem o pleno desenvolvimento das crianças e o alcance dos 

objetivos pertinentes a essa nova etapa da Educação Básica. 

Em se tratando da infraestrututra, indiscutivelmente pesquisadores, professores e 

demais profissionais da área da educação reconhecem a influência do espaço físico nas 

múltiplas dimensões cognitivas, artísticas, rítmicas, etc. a serem desenvolvidas pelas 

crianças e pelos adolescentes no espaço escolar. A esse respeito Zabalza (1998, p. 236) 

afirma que: “o espaço na educação é constituído como uma estrutura de oportunidades. 

É uma condição externa que favorecerá ou dificultará o processo de crescimento pessoal 

e o desenvolvimento das atividades instrutivas”. Além desse olhar, o autor reconhece 

ser a escola o lugar privilegiado no qual se tem acesso à cultura, constituindo-se como 

cenário formador onde hábitos, atitudes e conhecimentos são abordados de maneira 

explícita. 

Do conjunto de informações obtidas nesse quesito com as SMEs, constatamos 

que ações mais frequentes relacionaram-se com a aquisição de brinquedos e outros 

materiais de cunho pedagógico (1º), adaptação de mobiliário (2º) e adaptação de salas 

(3º), conforme pode ser observado no Gráfico: 

 

Gráfico 1 − Organização da infraestrutura 
Fonte: Pesquisa de Campo. 

Verificamos que muitos são os desafios em torno da devida infraestrutura a ser 

organizada para a ampliação do Ensino Fundamental nas respectivas redes pesquisadas. 



 6 

Como mostramos, apenas um município declarou construir novas salas, sendo a quase 

totalidade de espaços reorganizados ou já existentes. Certamente o problema não está na 

adaptação de espaços ociosos existentes, desde que esses atendam às necessidades de 

uma educação de qualidade. O problema parece ser quando essa adaptação se dá em 

espaços partilhados com grupos etários de idade mais elevada, cujas necessidades de 

organização de espaço são distintas daquelas das crianças pequenas. 

No que diz respeito ao desenvolvimento de uma proposta curricular para o 

Ensino Fundamental de nove anos, os dados que coletamos até o momento da pesquisa 

nos apontam para uma forte focalização na classe dos seis anos. Isso parece nos indicar 

que o Ensino Fundamental de nove anos tem sido feito de modo gradual, com ações 

também parciais relacionadas, sobretudo, ao novo grupo de crianças. Em nossa pesquisa 

procuramos saber se as redes estavam de fato reestruturando o Ensino Fundamental, 

construindo uma nova proposta que considerasse nove anos de escolarização obrigatória 

ou, caso contrário, que estratégias, do ponto de vista curricular, estariam adotando. 

Buscamos saber, então, das relações entre o PPP da escola e da proposta curricular em 

curso, uma vez que todas essas escolas estão com dois currículos em ação – aqueles 

relacionados ao antigo Ensino Fundamental de oito anos, em extinção, e ao novo. Essa 

necessidade se torna mais evidente se considerarmos que não se trata apenas da “classe” 

ou “sala” de seis anos no Ensino Fundamental, mas sim de reestruturar em sua 

totalidade essa etapa da Educação Básica. Implica, portanto, mais do que revisão de 

currículos, das práticas pedagógicas ou de aspectos administrativos. 

Sobre essa questão, o CNE também se manifestou pelo Parecer4 nº 4/2008, 

apontando como imprescindível reafirmar alguns princípios e normas para o Ensino 

Fundamental de nove anos. Destaca que: 

 

O Ensino Fundamental ampliado para nove anos de duração é um 
novo Ensino Fundamental, que exige um projeto político pedagógico 
próprio para ser desenvolvido em cada escola (CNE/CEB/MEC n. 4, 
2008, p. 2). 

 

Apesar de importante, observamos que a maioria das redes não elaborou 

propostas curriculares considerando o Ensino Fundamental de nove anos, mas sim 

informou ter reorientado a ação pedagógica com as classes de 1º ano, ou seja, de seis 

                                                 
4 Referências também são feitas ao projeto político-pedagógico nos pareceres CNE/CEB nº 18/2005 e nº 
7/2007. 
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anos. Percebemos de forma contundente que o foco das propostas pedagógicas e 

curriculares da maioria das redes tem sido a classe de seis anos, e não o Ensino 

Fundamental na sua totalidade. Somente duas redes evidenciam uma preocupação 

curricular com a totalidade do Ensino Fundamental, configurando as diferenciações 

nesse processo. No entanto, é especificamente uma delas que realiza uma mudança mais 

efetiva por meio da organização por ciclos no Ensino Fundamental. Indo ao encontro 

inclusive do que indica o Parecer nº 05/07 do MEC/CNE/CEB e também as diretrizes 

do MEC: 

 

[...] lembramos que os sistemas, neste momento, terão a oportunidade 
de rever currículos, conteúdos e práticas pedagógicas não somente 
para o primeiro ano, mas para todo o ensino fundamental. A criança 
de seis anos de idade que passa a fazer parte desse nível de ensino não 
poderá ser vista como um sujeito a quem faltam conteúdos da 
educação infantil ou um sujeito que será preparado, nesse primeiro 
ano, para os anos seguintes do ensino fundamental. Reafirmamos que 
essa criança está no ensino obrigatório e, portanto, precisa ser atendida 
em todos os objetivos legais e pedagógicos estabelecidos para essa 
etapa de ensino (MEC, 2006, p. 8, grifos meus). 

 

Diante da focalização na classe dos seis anos, podemos atribuir também as 

influências exercidas sobre as redes de ensino pelo documento “Ensino Fundamental de 

nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade”, produzido 

pelo MEC. Por mais que o documento orientador do MEC aborde a importância da 

preocupação com as crianças de maior idade, as orientações pedagógicas são expressas 

em grau muito maior às crianças de seis anos. Isso é anunciado no próprio título do 

documento e acriticamente vem sendo operacionalizado pelas redes municipais por 

meio de suas normatizações, orientações e consequentemente práticas desenvolvidas 

nesse período de transição e de reorganização da Educação Básica. 

As mudança normativas e legais provocam debates, questionamentos, pesquisas, 

estudos e processos de (re)acomodação dos atores escolares e dos órgãos centrais que 

compõem os sistemas de ensino. Dessa forma, a nova política que amplia o Ensino 

Fundamental para nove anos passa pelo desafio de garantir uma política de formação 

continuada de professores condizente com esse novo panorama educacional, que, além 

de ampliar, inclui a criança de seis anos no Ensino Fundamental. Para Kramer (2006): 

 

Este cenário político apresenta na formação de professores um dos 
mais importantes desafios para a atuação das políticas educacionais. A 
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progressiva democratização da educação infantil e do ensino 
fundamental gerou – como política – a inclusão recente das crianças 
de 6 anos na escolaridade obrigatória. Formar professores para lidar 
com crianças pequenas é uma tarefa nova na história da escola 
brasileira e, para muitos, desconhecida e até mesmo menos nobre; ter 
crianças com menos de 7 anos na escola parece surpreender ou 
impactar gestores e pesquisadores (KRAMER, 2006, p. 804). 

 

Indagados sobre a promoção de formação em serviço para a implementação das 

propostas pedagógicas ou do currículo para o Ensino Fundamental de nove anos, 

constatamos nos municípios pesquisados a escassa ou ausência de tempo destinada à 

formação. Este quadro revela fragilidades e a urgência de atuação no âmbito das 

secretarias municipais de educação para empreender a devida formação continuada, de 

modo a garantir tempo e espaço para qualificação necessária ao trabalho junto às 

crianças e aos adolescentes.  

A medida legal que estende o Ensino Fundamental passa obrigatoriamente pela 

formação inicial e continuada dos docentes, a promoção da qualificação e valorização 

profissional são fundamentalmente necessárias, sobretudo, nessa fase de mudanças na 

Educação Básica. Portanto, coadunando com as ideias de Martins (2007), 

 

não apenas crianças e jovens não podem, em hipótese alguma, 
sentirem-se excluídos do espaço público constituído no interior das 
escolas, mas os professores também devem sentir que são acolhidos 
em suas diferenças, problemas, resistências, impertinências, 
divergências e dificuldades (MARTINS, 2007, p. 13). 
 

É importante aqui destacar, que dentre as principais dificuldades e mudanças 

emergentes a partir da ampliação do Ensino Fundamental, os quesitos infraestrutura, 

proposta pedagógica e formação de professores foram os mais apontados pelas redes 

municipais durante o processo de implementação, exigindo a devida atenção dos 

gestores educacionais no tocante a esses aspectos. Concordamos com Goulart (2007) 

quando destaca que: 

 

As crianças precisam encontrar na escola pessoas e conhecimentos 
que lhes favoreçam a construção de significados ampliados para a 
vida. O trabalho escolar deve afetar as crianças – afetar no sentido de 
mobilizá-las pelo afeto, que nos transforma, nos modifica, 
fortalecendo a nossa dimensão humana, simbólica. Não faz sentido 
uma escola que fragiliza que cria desafetos. O que não nos afeta não 
promove mudanças em nós, já que aprender é mudar (GOULART, 
2007, p. 81). 
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Pensar em uma educação humanizada e de qualidade não se restringe somente às 

crianças que frequentam as escolas do Ensino Fundamental, a pequena infância também 

carece das ações valorizadas pela autora. Diante de tantas mudanças no contexto da 

Educação Básica, cabe investigar os efeitos da ampliação do Ensino Fundamental por 

meio da antecipação da escolarização obrigatória para a educação das crianças de zero 

até seis anos de idade, atendidas ou não na primeira etapa da Educação Básica. 

 

OS EFEITOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS   

Observamos que os diferentes processos de apropriação desta nova política, 

pelas redes municipais investigados evidenciaram efeitos para a educação infantil. 

Nesse sentido, o conjunto de documentos nacionais, regionais e locais, além das 

declarações tecidas pelo questionário, auxiliaram enormemente essa empreitada, 

instrumentalizando-nos para as análises das repercussões na interação com as políticas 

de Educação Infantil. Para Santos e Vieira (2006): 

 
é importante analisar a ampliação da educação fundamental para nove 
anos, considerando não apenas suas repercussões mais imediatas no 
campo do currículo e das práticas pedagógicas, mas também suas 
repercussões mais amplas nas interações com outras políticas, por 
exemplo, a educação infantil, neste caso, tendo como horizonte a 
questão da infância nas sociedades contemporâneas (SANTOS; 
VIEIRA, 2006, p. 788). 

 

Deste modo, compreendemos que a análise dos efeitos desta nova política para a 

educação infantil, é balizada por questionamentos importantes. Desse modo, 

interrogamos: a passagem das crianças de seis anos para o Ensino Fundamental tem 

significado novas vagas para a Educação Infantil? 

Para aprofundarmos nossa análise sobre essa questão, destacamos a seguir dados 

do INEP que nos permitem observar de forma mais apurada um comparativo da 

evolução das matrículas na Educação Infantil, entre os anos de 2007 e 2008, em Santa 

Catarina, tendo em consideração o atual contexto. 

 

BRASIL 

CRECHE Variação PRÉ-ESCOLA Variação 

2007 2008 N % 2007 2008 N % 
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1.579.581 1.751.736 172.155 10,9 4.930.287 4.967.525 37.238 0,8 

SANTA CATARINA 

87.914 96.452 8.538 9,7 146.437 148.576 2.139 1,5 

Quadro 1 − Comparação de matrículas na Educação Infantil em Santa Catarina – 2007-
2008 
Fonte: MEC/INEP, Censo 2008. 

Os dados acima nos mostram que houve um aumento das matrículas na 

Educação Infantil, tanto no âmbito nacional quanto estadual. No entanto, podemos 

atribuir esse aumento à incorporação no Censo Escolar das creches conveniadas. 

Notamos no que diz respeito à pré-escola, considerando (conforme as metas do governo 

– Plano Nacional de Educação, Política Nacional de Educação Infantil) ser para a 

educação da faixa etária das crianças de 4 a 5 anos o estímulo para a ampliação das 

vagas, o pífio aumento em todo território nacional de 0,8% e no estado o aumento de 

somente 1,5%. 

Ainda, quanto ao crescimento das matrículas nas creches catarinenses, 

acreditamos que o estado acompanhou a tendência nacional, posto que a aprovação do 

Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), 

em substituição ao FUNDEF, teve um forte indutor para que a inclusão de muitas 

instituições de Educação Infantil, responsáveis também pelo atendimento das crianças 

de 0 a 3 anos, fosse incorporada ao Censo, bem como as de 4 a 5 anos, na perspectiva de 

receber convênios e recursos. 

Importante não se esquecer de que o documento “Política Nacional para a 

Educação Infantil” de 2006, ao discutir a inclusão das crianças de seis anos no Ensino 

Fundamental, já trazia uma ressalva a respeito dessa implicação administrativa prevista 

no relatório de 2006 (MEC/SEB, 2006). 

 

Essa opção colocada aos sistemas de ensino diminui a demanda para 
esta etapa educacional [Educação Infantil] e amplia a possibilidade de 
matrícula para as crianças de 4 e 5 anos. Para tanto, é imprescindível 
garantir que as salas continuem disponíveis para a Educação Infantil, 
não sendo utilizadas para o Ensino Fundamental e tampouco 
transformadas em salas de alfabetização (MEC/SEB, 2006, p. 6). 

 

No conjunto de indicadores de matrículas explicitado por Campos, Campos e 

Rocha (2007), para creches e pré-escolas, em instituições públicas, entre os anos de 

2005 e 2006, foram registradas as maiores taxas de declínio, o que inclui o pífio 1% 

(2006) de novas vagas para as crianças de 0 a 3 anos nas creches. 
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Podemos observar que, até o presente momento, não houve uma ampliação 

significativa de vagas para a Educação Infantil, indicando que a ampliação pode sim 

estar se convertendo apenas em deslocamento de matrículas da Educação Infantil para o 

Ensino Fundamental. A ausência de um forte e claro investimento formativo e 

estrutural, o que implica recursos financeiros, dá-nos esperanças de poucas alterações, 

ao menos no curto prazo. 

 Outra constatação relevante refere-se as crianças de cinco anos que vem 

sendo matriculadas nas escolas, embora o CNE, tenha emitido vários pareceres 

orientando para data corte5, a garantia da permanência de crianças que completassem 

seis anos, após o início do ano letivo lamentavelmente não se constituiu em realidade. 

Dados recentes do INEP no ano de 2008 mostram que Santa Catarina lidera o número 

de matrículas de crianças com menos de seis anos no Ensino Fundamental, na região 

Sul, com 330 crianças matriculadas, seguida pelo estado do Paraná, com 299, e pelo 

estado do Rio Grande do Sul, com 249 matrículas. 
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Gráfico 2 – Crianças com menos de seis anos matriculadas no Ensino Fundamental – 
Região Sul 
Fonte: INEP: Sinopse Estatística, 2008. 

 
Quanto à antecipação da escolarização, respeitando o ponto de vista legal e, 

sobretudo, o direito de serem atendidas, cuidadas e educadas em espaços e tempos 

estruturados de forma compatível e conveniente com a primeira etapa da Educação 

Básica, Mello (2007) afirma que: 

 
                                                 
5 Inclusive no dia 14, de janeiro de 2010, O CNE por meio da resolução nº1, definiu as diretrizes 
operacionais para a implantação do ensino fundamental de nove anos, desta forma no art. 2º estabelece e 
delimita que: “para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter 6 (seis) anos 
de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula”. 
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Assim, em lugar de encurtar a infância por meio de práticas educativas 
que antecipam a escolarização, é preciso aperfeiçoar o conteúdo e os 
métodos educativos para assegurar em cada idade da criança as 
vivências necessárias para o desenvolvimento da personalidade e da 
inteligência em formação já na infância pré-escolar. A compreensão 
de que a criança é capaz, desde que nasce, de estabelecer relações com 
o entorno e o entendimento de que o acesso rico e diversificado à 
cultura permite a reprodução das máximas qualidades humanas devem 
estimular o enriquecimento máximo das vivências propostas às 
crianças (MELLO, 2007, p. 91). 

 

Portanto, acreditamos ser equivocada a matrícula de crianças com menos de seis 

anos no Ensino Fundamental, ao contrário, faz-se fundamental, sobretudo, no atual 

momento de reorganização e busca pela qualidade da Educação Básica, investir numa 

política de fortalecimento da Educação Infantil que já atendia a essa faixa etária. 

Além da preocupação com os limites da data de corte entre as duas primeira 

etapas da educação básica, a articulação de ações entre a Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental é considerada louvável, sobretudo para a acolhida de forma 

mais adequada da criança que ingressa no Ensino Fundamental. Será que a 

implementação do Ensino Fundamental de nove anos pode favorecer essa 

discussão? 

A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, a partir do ingresso das 

crianças com seis anos de idade, requer indubitavelmente ações articuladas entre 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, envolvendo debates, planejamento, materiais 

adequados e formação docente, caracterizando-se, acima de tudo, por uma continuidade, 

e não ruptura. Compartilhando com esse ponto de vista, Lima (2006) afirma que: 

 

Com certeza, a experiência acumulada pela Educação Infantil em 
décadas de trabalho com a criança desta idade deve agora ser 
aproveitada pelo Ensino Fundamental. Desta forma, a educação 
escolar da criança de 6 anos envolve o conhecimento pedagógico tanto 
dos professores de Educação Infantil quanto dos professores dos 
primeiros anos do Ensino Fundamental. Modelos novos de formação 
continuada de professor também são necessários para se criar uma 
pedagogia adequada à infância. Este é o momento propício para se 
pensar a educação como uma prática humana voltada para a infância, 
incorporando os conhecimentos produzidos sobre a criança nas 
últimas décadas (LIMA, 2006, p. 15). 

 

Considerando a importância dessa integração, sobretudo no momento atual em 

que se implementa essa nova política, é imprescindível refletir como esse debate vem 

sendo concretizado. Para tanto, a necessária aproximação entre Educação Infantil e 
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Ensino Fundamental também foi considerada objeto de análise durante o processo de 

implantação do Ensino Fundamental de nove anos nos municípios pesquisados. 

Observamos e consideramos baixo o número de municípios (dentre os nove, 

somente quatro) que organizaram essas comissões; compreendemos que a sua 

constituição é extremamente importante para que se evitem rupturas na passagem da 

Educação Infantil para o Ensino Fundamental e se prossiga com os processos de 

aprendizagem. A busca pela articulação dos projetos pedagógicos entre Educação 

Infantil e Ensino Fundamental pode significar, em síntese, os primeiros passos para a 

desejada construção de um novo projeto político-pedagógico diante da ampliação do 

Ensino Fundamental e o consequente redimensionamento da Educação Infantil. 

Desta forma, reservar espaços para a participação dos professores e demais 

profissionais no processo de elaboração dessa política, bem como para a discussão e a 

expressão de ideias, opiniões e dificuldades durante o processo de implementação 

emerge como um elemento bastante significativo para toda a comunidade educacional, 

evidenciando um papel mais ativo por parte desses agentes diretamente envolvidos com 

as questões acerca do ensino−aprendizagem. Mainardes (2007, p. 123) lembra que a 

implementação de propostas de “cima-para-baixo” reforça a separação entre concepção 

e execução de políticas, “[...] bem como a idéia de que os professores são meros 

executores de planos e idéias de outros e despreparados para contribuir na construção de 

políticas”. 

O contexto atual requer tempo de olhar com mais atenção a essas crianças, olhar 

suas culturas, suas experiências, seu contexto e histórias de vida. 

 

O conhecimento profundo, dinâmico das crianças e dos professores da 
educação infantil – em diferentes contextos sociais, culturais e 
institucionais – possibilitaria enfrentar (e evitar) a dicotomia forte 
entre educação infantil e ensino fundamental, ou melhor, entre 
crianças e alunos! Eles e elas são sujeitos sociais, estão inseridos na 
cultura e têm o direito à brincadeira e a experiências culturais, como a 
literatura, o cinema, os museus, a pintura, a arte em geral (KRAMER, 
2003, p. 81). 

 

A categoria “infância” constitui-se, portanto, o elemento comum entre Educação 

Infantil e Ensino Fundamental. Dessa forma, seu conhecimento profundo evitaria 

dicotomias entre uma etapa e outra, proporcionando um estreitamento dos vínculos 

entre Educação Infantil e Ensino Fundamental, bem como um melhor e maior 
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acolhimento das crianças que agora mais cedo passam a frequentar as escolas de Ensino 

Fundamental. 

Diante da diversidade de propostas pedagógicas adotadas pelos municípios 

pesquisados e consolidadas nas classes de primeiro ano do Ensino Fundamental 

ampliado e das incipientes formas de articulação com a Educação Infantil, ainda nos 

interessa saber sobre as garantias de retenção ou não advindas por meio dos processos 

de avaliação. A avaliação no primeiro ano do Ensino Fundamental de nove anos: 

tem caráter de retenção? 

A orientação para o emprego de instrumentos variados às práticas avaliativas 

tem sido fortemente reiterada por documentos normativos e orientadores dedicados à 

implantação do Ensino Fundamental de nove anos. Essa ressalva tem sido enfatizada 

por viabilizar maior número e variedade de informações sobre os percursos de 

aprendizagens.  

Somente um município estabeleceu por meio de portaria não haver retenção 

das crianças e/u adolescentes que frequentaram regularmente o 1º ano do Ensino 

Fundamental. Os demais municípios não explicitaram em suas normativas a não 

retenção no primeiro ano do Ensino Fundamental de nove anos. Parece-nos que a 

ausência de uma normatização específica de avaliação para as classes de seis anos pode 

resultar em problemas e/ou dificuldades de ordem legal, em aspectos como transferência 

entre escolas de redes ou municípios diferentes. Consideramos preocupantes as 

experiências de retenção das crianças de 1º ano do Ensino Fundamental, afirmadas por 

essas três redes pesquisadas. Indubitavelmente, o caráter de não retenção deveria ser 

objeto de uma normativa explícita ou deveria estar previsto nas analisadas. Perante esse 

quadro, seguem os riscos de os altos índices de reprovação, já constatados no Brasil no 

início da escolarização obrigatória, não apenas permanecerem como também se 

intensificarem. Esperamos, contudo, que esse novo Ensino Fundamental contribua para 

a reversão desse cenário, assegurando esforços para compreender e ampliar os 

conhecimentos das crianças e dos adolescentes que agora têm seu tempo na escola 

ampliado. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES... 

Ampliar o entendimento das questões legais envolvendo o Ensino Fundamental 

de nove anos e seus efeitos para a Educação Infantil tornou-se, em muitos momentos, 

tarefa difícil pela complexidade que essa mudança envolve com a reestruturação da 

Educação Básica. Maior ainda se tornou o desafio de compreender esse processo para 
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essas duas etapas que se constituem por origens e histórias diversas e finalidades 

educativas delimitadas. A influência dessa política, sua produção, prática e seus efeitos 

confirmam que infelizmente se mantém uma focalização no Ensino Fundamental e que 

ainda convivemos com a promessa de “uma educação para todos”. As disputas e os 

embates envolvendo arenas, lugares e grupos de interesse ainda não têm sido suficientes 

a ponto de universalizar por completo no Brasil a Educação Básica. Lamentavelmente, 

por mais que se constitua como medida de justiça social, assegurando às crianças um 

tempo mais longo de convívio escolar, o Ensino Fundamental de nove anos é uma 

política focalizada que guarda potencialidades, mas também pode contemplar efeitos 

não desejáveis, especialmente às crianças que acessam, se encontram na lista de espera 

ou, de modo mais perverso, não acessam a primeira etapa da Educação Básica. 

Compreender de forma aprofundada as questões que envolvem essa nova política é o 

primeiro passo para que a busca da justiça social proclamada por essa política se amplie 

às políticas das demais etapas e, por que não, dos níveis da educação brasileira dos 

quais nossas crianças, jovens e adultos não podem prescindir. 
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