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HERÁCLITO

OS SENTIDOS QUE OS PAIS ATRIBUEM À POLÍTICA DE AMPLIAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL DE OITO PARA NOVE ANOS.

RESUMO

Esta pesquisa objetiva compreender os sentidos que os pais atribuem à política de ampliação
do ensino fundamental de oito para nove anos e se desenvolve no município de Pindaí-Bahia
tendo sua realização obedecido aos pressupostos epistemológicos e metodológicos da pesquisa
qualitativa na perspectiva de Rey (1997; 2012). Trata-se de uma investigação focada na
constituição política do ensino fundamental de nove anos, no que tange aos propósitos das ações
que a determinam no contexto histórico e cultural do país, subsidiada pelas condições nas quais
se situa academicamente. As emoções que marcam as expressões dos participantes como ação
cognitiva são interpretadas processualmente ao longo da pesquisa, concorrendo para o
desenvolvimento de hipóteses na construção do modelo teórico sobre o objeto de estudo em
questão. São trazidos à reflexão núcleos de sentidos cuja interpretação se evolui na direção da
produção de considerações importante socialmente fomentando a discussão sobre as
possibilidades de construir a singularidade das escolas públicas por meio da participação de
seus segmentos. Esta alternativa se apresenta na tentativa de conquistar a autonomia necessária
ao gerenciamento democrático das demandas escolares. O modelo teórico construído é o
resultado das interpretações sobre os sentidos que os pais atribuem à política de ampliação do
ensino fundamental de oito para nove anos. Não significa, no entanto, que esta pesquisa tenha
a pretensão de esgotar a temática, mas, ao contrário, constrói elos a partir dos quais outros
modelos teóricos podem ser desenvolvidos, sem se preocupar com a verdade absoluta, mas com
a produção sucessiva de zonas de inteligibilidade.

Palavras-chave: Sentidos. Ensino fundamental. Gestão democrática. Educação

THE WAY THAT PARENTS ATTACH TO THE EXPANSION OF PRIMARY
EDUCATION FROM EIGHT TO NINE YEARS POLICY

ABSTRACT

This research aims to understand the meanings that the parents give to the extension of basic
education from eight to nine years and how this policy develops in the city of Pindaí-Bahia, the
realization obeyed epistemological and methodological assumptions of qualitative research
according the perspective of Rey (1997; 2012). According this author, his perpective is focused
on a political constitution of the nine-year elementary school, with respect to the goals of the
actions that determine his investigation in the historical and cultural context of the country,
subsidized by the conditions in which it is situated academically. The emotions that mark the
expressions of the participants as cognitive action are interpreted procedurally during the
research, contributing to the development of hypotheses in the construction of the theoretical
model of the object of study. It brings to reflection, groups of meaning, whose interpretation
grows toward the production of the considerations socially important, encouraging the
discussion about the possibilities of building the uniqueness of public schools through
participation of its segments.This alternative is an attempt to gain the necessary autonomy to
democratic management of the school demands . The constructed theoretical model is the result
of interpretations of the meanings that parents attribute to the policy of expansion of basic
education from eight to nine years.However, does not means that this research intend to exhaust
the subject, but builds links from which other theoretical models can be developed without
worrying about the absolute truth, but with the successive production of areas of intelligibility.

Keywords: Meanings. Elementary school. Democratic management. Education
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INTRODUÇÃO

Versar sobre os sentidos que os pais atribuem à política de ampliação do ensino
fundamental de oito para nove anos constitui o propósito desta dissertação. A escolha por esta
temática é resultado de diversas experiências profissionais e pessoais vividas no município de
Pindaí/Bahia atuando profissionalmente como professora, coordenadora e gestora escolar.
A prática acumulada em mais de vinte anos de atuação profissional provocou os
primeiros questionamentos sobre o funcionamento do ensino fundamental e sua articulação com
as políticas públicas nacionais, principalmente no que tange aos seus propósitos e ao projeto de
sociedade que estão a serviço. Entretanto, foi a ampliação da duração do ensino fundamental
de oito para nove anos o que causou maiores inquietações.
Na condição de professora da disciplina de Matemática do ensino fundamental II no
Centro Educacional de Pindaí (CEP), buscou-se compreender as alterações pedagógicas para o
planejamento do trabalho docente, pois segundo o Ministério da Educação e Cultura (MEC) a
ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos tem como objetivo:
[...] assegurar a todas as crianças um tempo mais longo de convívio escolar,
maiores oportunidades de aprender e, com isso, uma aprendizagem mais
ampla. É evidente que a maior aprendizagem não depende do aumento do
tempo de permanência na escola, mas sim do emprego mais eficaz do tempo.
No entanto, a associação de ambos deve contribuir significativamente para
que os educandos aprendam mais. (BRASIL, 2006, p. 17).

A preocupação com a garantia de maiores oportunidades de aprendizagem preenchia
o fazer pedagógico da escola. Entretanto, não se evoluía para ações que se mostrassem capazes
de promover maiores condições de aprendizagem, talvez porque não havia à disposição um
suporte pedagógico que fizesse a discussão progredir, ficando sempre em função das dúvidas e
incertezas sobre os rumos da educação. Observava-se, entre os professores, uma preocupação
ocultada pelos sentimentos de desconfiança, medo e ou indiferença. Esta situação era percebida
nas reuniões para realização de Atividades Complementares e nas conversas durante os
encontros na sala de professores.
Como Coordenadora Pedagógica das escolas municipais Aloysio Short e Jerônimo
Borges, no ano de 2008 – segundo ano de implantação do ensino fundamental de nove anos no
município – o sentimento era de confusão frente a uma determinação legal que se dizia
suficiente na política educacional de âmbito municipal. Embora o sistema de ensino tivesse sido
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criado através da Lei Municipal nº 77, de 14 de junho de 1999 (PINDAÍ, 1999) como pode ser
conferido no “ANEXO D” deste trabalho (PINDAÍ, 1999), este não estava em funcionamento,
pois seus conselhos não estavam em operação. Assim, as medidas para implantação do ensino
fundamental de nove anos no município de Pindaí/Bahia, tiveram como parâmetro a Lei Federal
nº 11.274 (BRASIL, 2006) e as orientações oferecidas pelos documentos até então publicados
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). A Bahia implantou a nova política de
organização do ensino em 2008 através da Res. CEE nº 60 (BAHIA, 2007).
Inicialmente, Pindaí pautou-se nas orientações dadas pelo MEC durante um encontro
com os Secretários Municipais de Educação no segundo semestre de 2006, em Brasília. Houve
uma preocupação imediata com o cumprimento da lei. A partir de 2007 o ensino fundamental
passou a ser organizado em nove anos sendo que o primeiro ano devia ser cursado pelas crianças
com seis anos completos ou a completar até o início do ano letivo, conforme a Lei nº 11.114
(BRASIL, 2005). A alteração reduziu-se aos aspectos burocráticos da organização escolar não
tendo sido, em nenhum momento, pauta das discussões pedagógicas de âmbito municipal,
exceto a título de informação. No espaço escolar ouviam-se as inquietações dos professores de
primeiro ano, a angústia dos diretores e as incertezas dos coordenadores. Os pais, cujo
conhecimento sobre a alteração na organização do ensino fundamental foi obtido no ato da
matrícula, não faziam parte das especulações correntes no âmbito escolar.
É importante ressaltar que não foi possível acessar nenhuma documentação que
regulamentasse a implantação do ensino fundamental de nove anos, devido a problemas de
organização do setor na Secretaria Municipal de Educação do Município de Pindaí, conforme
pode ser conferido no “ANEXO A” deste trabalho (PINDAÍ, 2014). Portanto, não se é possível
afirmar sobre sua existência, mas a sua inacessibilidade permite conjecturas que escapam ao
âmbito desta pesquisa.
Como gestora do Centro Educacional de Pindaí (CEP), uma das escolas nas quais
funciona o ensino fundamental II, nos anos de 2009 a 2012, foi possível observar a chegada de
alunos de outros estados brasileiros, como São Paulo e Minas Gerais, de crianças que estavam
inseridas no ensino fundamental de nove anos. No entanto, o CEP ainda tinha sua organização
pautada na duração do ensino fundamental em oito anos, pois, ao implantar o ensino
fundamental de nove anos, o município não excluiu imediatamente a forma de organização
anterior. As duas situações deixam de coexistir no ano de 2014, quando é totalmente extinta a
organização do ensino fundamental em oito anos, no município. Isso significa que as unidades
escolares, a exemplo do CEP, que funcionavam apenas com turmas do ensino fundamental II,
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receberam a primeira turma de 6º ano em 2011.
Entretanto, estas escolas recebiam alunos de outros estados que tinham em seu
histórico registros de um ensino fundamental em nove anos. Para resolver a questão, fazia-se
uma correspondência entre a série e o ano cursado pela criança, às escuras quanto aos
procedimentos legais que pudessem amparar a situação, conduzindo-a a uma série
correspondente, observando apenas a emissão dos históricos escolares. Os primeiros casos
foram motivos de pânico para as escolas, principalmente, porque os funcionários
administrativos não receberam nenhum tipo de formação a este respeito. Além disso, alguns
pais apresentaram sérias resistências por entender que seu filho ficaria com um ano de atraso,
chegando a não efetuar a matrícula. A pergunta sobre o tratamento pedagógico a ser dado a esta
criança e sobre os seus conhecimentos prévios era alvo de discussão nas reuniões de Atividades
Complementares entre professores, coordenadores e direção e na sala dos professores durante
os intervalos das aulas.
No âmbito administrativo da escola discutia-se muito sobre o respaldo legal para os
procedimentos realizados considerando um impasse a obrigatoriedade de oferta de vaga frente
à falta de documentação que disciplinasse o ato. A instância federal não dispunha de orientações
específicas, tendo deixado sob a responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino a
normatização da implantação e às unidades escolares autonomia para traçar o plano de
ampliação do ensino conforme suas peculiaridades, conforme orienta o MEC (BRASIL,
2009a).
As dificuldades vivenciadas ao longo destas experiências levam a presumir que o
processo de implantação do ensino fundamental de nove anos no município de Pindaí não foi
normatizado pelo respectivo sistema de ensino e muito menos comtemplado por um plano de
implantação desta política.
Embora em todas as situações vividas as inquietações tenham sido proeminentes, em
nenhuma delas os pais foram protagonistas. O cenário de dúvidas e incertezas era criado no
contraste entre as possibilidades da escola, na sua conjuntura organizacional e pedagógica, e os
comandos legais. Se nem os professores, os coordenadores e os gestores detinham o
conhecimento necessário sobre tal alteração, como poderiam desejar que os pais
compreendessem aquilo que eles mesmos ainda careciam de maiores informações? Como
poderiam oportunizar o questionamento dos pais sobre algo que não tinham condição de
responder? Como poderiam interessar-se pelos sentimentos dos pais a esse respeito se não
conseguiam administrar seus próprios sentimentos? Vale ressaltar que as escolas municipais,
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em Pindaí, dispõem de colegiados e costumam fazer reuniões bimestrais para os quais os pais
são convidados a participar. Entretanto, parecem ser instâncias de participação tuteladas cuja
existência prevê a legitimação de decisões prontas, advindas de órgãos superiores. Além disso,
em nenhuma das experiências vividas foi possível observar este assunto como pauta, podendo
afirmar que os pais foram personagens negados nas decisões sobre o futuro da educação de seus
filhos.
Assim, estudar os sentidos que os pais atribuem à política de ampliação do ensino
fundamental de oito para nove anos tem a pretensão de investigar como estes pais são afetados
por esta política educacional já que participam do processo educacional das crianças, no
contexto, estudantes das escolas, sujeitos imediatos do processo de escolarização. A produção
de sentidos se dá pela relação que os pais mantém com os outros pais e com os eventos
envolvidos na ampliação da duração desta modalidade de ensino. A importância de se conhecer
suas impressões a este respeito respalda-se em Reis (2010) ao afirmar que o pronunciamento
dos pais sobre a educação dos filhos é uma necessidade atual desejada tanto pela escola como
pelos próprios pais, sendo a parceria entre ambos imprescindível para o sucesso da educação.
Trata-se, portanto, de um estudo orientado pela ideia de que os sentidos que os pais atribuem à
política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos constituem uma fonte
fornecedora de elementos para a intensificação do debate sobre os propósitos desta política na
conjuntura da gestão democrática escolar.
Nesta perspectiva, este estudo tem por objetivo geral compreender os sentidos que os
pais atribuem à política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos. De modo
mais específico, a pesquisa que culminou com esta dissertação visou a: a) dimensionar os
argumentos que fundamentam o surgimento da proposta do ensino fundamental de nove anos
como política pública educacional considerando seu contexto histórico, cultural, social e legal
em âmbito nacional, estadual (Bahia) e Municipal (Pindaí); b) investigar as indicações das
pesquisas realizadas sobre esta temática até o momento atual e c) favorecer a produção de
informações que expressem os sentimentos dos pais sobre a política de ampliação do ensino
fundamental de oito para nove anos.
Vygotsky (1987, p. 275) define sentido em Pensamento e Linguagem como “um
agregado de todos os fatos psicológicos que surgem em nossa consciência como resultado da
palavra”. Segundo o autor, o sentido tem uma formação dinâmica e não se trata de um elemento,
mas de um sistema no qual diferentes aspectos se interagem fazendo-se fixar na consciência
como resultado da palavra, mas que logo se separa dela.
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A categoria sentido é também desenvolvida por Leontiev (2004) que ressalta a sua
dimensão subjetiva, entendendo-a como uma relação criada na vivência das pessoas. Deste
modo, os sentidos são as percepções dos sujeitos construídas a partir de suas relações sociais e
das atividades que desenvolvem. E, finalmente, Rey (1997) define sentido como sentido
subjetivo, portanto, inseparável da subjetividade. Segundo este autor, o sentido “se separa da
palavra e se delimita em espaços simbolicamente produzidos pela cultura, que são as referências
permanentes do processo de subjetivação da experiência humana” (REY, 2012, p. 20-21). Sua
produção se dá num sistema subjetivo particular, inacessível a processos padronizados alheios
à subjetividade.
A noção de sentido está, assim, associada à noção de subjetividade. Na perspectiva de
Rey (2012), a subjetividade é um sistema complexo1 constituído por unidades de sentido
subjetivos que se legitimam pela capacidade de transcender a toda e qualquer influência de
outros sistemas da realidade. A subjetividade é a via de expressão, por meio dos sentidos, dos
aspectos objetivos da vida social.
Entender a subjetividade como um sistema complexo significa considerar que a
realidade não está posta, mas que é caracterizada por uma diversidade de aspectos objetivos
cuja organização se dá de forma sistêmica permanentemente comprometida com as tensões de
seu próprio processo de desenvolvimento. Assim, os sistemas complexos não são visíveis ao
pesquisador, sendo necessária a promoção de diferentes oportunidades de expressão dos
sujeitos, implicados com o estudo, para que seja possível construir a forma como se organizam.
Neste estudo, sentido é tido como impressões do sujeito resultante das suas relações
sociais, das experiências pessoais e das atividades que desenvolve de modo que sua expressão
seja permitida pela subjetividade. O sentido é, assim, produzido pelo sujeito historicamente
constituído, pois se dá a partir das relações que este estabelece com as pessoas e com os fatos
ao seu redor. É, portanto, dotado de uma pessoalidade que não se restringe aos aspectos
puramente pessoais, mas que se constitui na relação com outras pessoas e com os
acontecimentos no seu entorno.
As possibilidades de canalização das impressões dos pais sobre a política de ampliação
do ensino fundamental de oito para nove anos é dada por meio da participação 2, tanto a
1

A utilização do termo complexo ocorre para dar ideia de profundidade e de interligação entre os elementos que
compõem a realidade. A complexidade da realidade se apresenta na integração e desintegração do universo como
defende Morin (2007) e faz parte tanto da ciência como da realidade, comprometendo o acesso total à suas
representações.
2
Na literatura há distinção entre participação social e participação Popular. A primeira refere-se à participação
ocorrida nos espaços como Conselho Escolar, sendo entendida como procedimento metodológico político por
quem a promove. A participação é o veículo de controle, fiscalização, acompanhamento e implementação das
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participação no âmbito escolar como a participação em movimentos e associações em prol das
políticas públicas. No âmbito escolar, entretanto, ela se dá pelo Conselho Escolar, aqui
entendido como aquele que:

[...] se constitui na própria expressão da escola, como seu instrumento de
tomada de decisão. O Conselho Escolar, similarmente ao Conselho
Universitário, representa a própria escola, sendo a expressão e o veículo do
poder da cidadania, da comunidade a quem a escola efetivamente pertence. Os
Conselhos Escolares na educação básica, concebidos pela LDB como uma das
estratégias de gestão democrática da escola pública, tem como pressuposto o
exercício de poder, pela participação, das comunidades escolar e local. (LDB,
art. 14). Sua atribuição é deliberar, nos casos de sua competência, e aconselhar
os dirigentes, no que julgar prudente, sobre as ações a empreender e os meios
a utilizar para o alcance dos fins da escola. O conselho existe para dizer aos
dirigentes o que a comunidade quer da escola e, no âmbito de sua
competência, o que deve ser feito. (BRASIL, 2004a, p. 36).

O Conselho Escolar permite que os dirigentes tenham acesso aos anseios da sociedade
e, para tanto, precisa representar a diversidade e a pluralidade de opiniões da comunidade. Uma
vez considerado no Conselho Escolar, os sentidos que os pais atribuem à política de ampliação
do ensino fundamental de oito para nove anos se incorporam aos pensamentos de seus demais
componentes e ganham poder de representação, passando a interferir nos processos decisórios
da unidade escolar.
O acesso dos pais ao Conselho Escolar se constitui, assim, por meio da participação,
direito adquirido pelos brasileiros através da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), na
condição de princípio inerente à democracia, garantido no campo educacional pela Lei nº 9394
(BRASIL, 1996), que prevê a consideração da família e da comunidade como cooperadoras na
promoção da educação, art. 41. Por meio da participação, os pais acessam o Conselho Escolar
e através deste ativa o processo democrático de gestão.
Segundo o documento de referência da primeira Conferência Nacional de Educação
(CONAE),
[...] a gestão democrática dos sistemas de ensino e das instituições educativas
constitui uma das dimensões que possibilitam o acesso à educação de
qualidade como direito universal. A gestão democrática como princípio da
políticas públicas e garante uma relação mais próxima entre os governos e a sociedade civil. A segunda, refere-se
à participação ocorrida em instâncias mais independentes como nos movimentos sociais, associações e sindicatos.
Neste estudo, entretanto, o termo participação, envolve ambas as formas: social e popular, pois sua abordagem se
dá no âmbito das políticas públicas e não apenas da escola. Assim, Participação é aqui entendida, na perspectiva
de Lima (2000), como elemento da prática democrática presente nas diferentes instâncias gestacionais da coisa
pública.
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educação nacional sintoniza-se com a luta pela qualidade da educação.
(BRASIL, 2011. Documento Final, p. 59).

A gestão democrática é, assim, o alvo das organizações civis que primam pela
promoção da educação. O princípio da gestão democrática não se restringe à práticas
participativas e descentralização do poder, mas é uma forma de colocar em prática os princípios
da democracia e de assegurar a superação das desigualdades sociais; uma forma de vencer o
autoritarismo. A gestão democrática é aqui entendida na perspectiva de Lima (2000, p. 22):

A gestão democrática é uma forma de gerir uma instituição de maneira que
possibilite a participação, transparência e democracia. Na gestão democrática,
a participação de cada sujeito é fundamental e o reconhecimento de suas ideias
e sua contribuição deve ser independente do nível hierárquico.

Vale ressaltar, entretanto, que a oferta de espaços de participação não é suficiente. Para
Gadotti (2014) é preciso criar planos estratégicos de participação. É preciso, antes de chamar à
participação, formar os participantes. A população precisa conhecer os mecanismos de
funcionamento do Estado, sobre as diferentes instâncias de poder, pois a participação corrobora
com o paradigma da escola cidadã para o qual o sentimento de pertencimento é essencial.
A visão de que a escola pública pertence ao público, e, portanto, ao cidadão, implica
uma concepção democrática na qual as pessoas exercem o poder sobre seus pertences por meio
da participação. É este envolvimento que confere compromisso à construção do projeto
educacional coletivo, pois se trata de algo que tem sentido para a vida das pessoas. Esse
entendimento pode fazer a comunidade querer participar da vida escolar por fazer perceber que
ela afeta suas vidas. Uma escola alheia aos interesses da comunidade não faz sentido para os
que a frequentam. Neste sentido, Hora (2002, p. 59) afirma que:
A necessidade de promover a articulação entre a escola e a comunidade a que
serve é fundamental. O entendimento de que a escola não é um órgão isolado
do contexto global de que faz parte, deve estar presente no processo de
organização de modo que as ações a serem desenvolvidas estejam voltadas
para as necessidades comunitárias.
E Souza (2009, p.125):

A gestão democrática é como um processo político no qual as pessoas que
atuam na/sobre a escola identificam problemas, discutem, deliberam e
planejam, encaminham, acompanham, controlam e avaliam o conjunto das
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ações voltadas ao desenvolvimento da própria escola na busca da solução
daqueles problemas. Esse processo, sustentado no diálogo, na alteridade e no
reconhecimento às especificidades técnicas das diversas funções presentes na
escola, tem como base a participação efetiva de todos os segmentos da
comunidade escolar, o respeito às normas coletivamente construídas para os
processos de tomada de decisões e a garantia de amplo acesso às informações
aos sujeitos da escola.

Deste modo, é preciso considerar que a simples participação dos pais no Conselho
Escolar não garante que sejam percebidas as formas como suas vidas são afetadas por aquele
contexto, mesmo porque eles não estão ali sob a perspectiva de qualquer tipo de investigação
nem mesmo este é o objetivo da escola. Entretanto, a divulgação dos apontamentos de uma
pesquisa científica com este foco oferece elementos para a discussão sobre a necessidade de
entendimento de que este segmento precisa ser ouvido nas unidades escolares com a
sensibilidade suficiente para entender seus anseios, expectativas e frustrações. Além disso,
significa que os pais são afetados pelas condições de educação a que os filhos têm acesso e que
nutrem interesse sobre seus rumos, podendo, ainda, contribuir para a realização de seus
objetivos.
A metodologia que ampara este estudo tem seu suporte na Epistemologia Qualitativa
(REY, 1997; 2012) que, segundo o próprio autor, “defende o caráter construtivo-interpretativo
do conhecimento, o que de fato implica compreender o conhecimento como produção e não
como apropriação linear de uma realidade que se nos apresenta” (REY, 2012, p. 5). A escolha
pela Epistemologia Qualitativa entretanto, não supõe a sua superioridade frente aos demais
métodos de pesquisa, mas denota a escolha de um caminho científico que pudesse melhor
contemplar a dimensões do objeto de estudo – os sentidos que os pais atribuem à política de
ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos.
A pesquisa se delineia a partir de um grupo de participantes formado após as seguintes
etapas: a) levantamento de informações documentais em articulação com os acontecimentos
históricos que contribuíram para a constituição legal do ensino fundamental de nove anos nas
instâncias federal, estadual e municipal; b) pesquisa bibliográfica sobre as publicações
referentes a esta temática nos anais da Associação Nacional de Pesquisa em Pós-graduação e
Pesquisa em Educação (Anped) e nos Periódicos do banco de revistas avaliados pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), no período de 2006 a
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2012 e c) construção do cenário de pesquisa (REY, 2012) através da realização de uma palestra3
direcionada aos pais ou responsáveis por crianças matriculadas no primeiro ano do ensino
fundamental de nove anos e aos pais ou responsáveis por estudantes da 8ª série do ensino
fundamental de oito anos que possuem irmãos no primeiro ano, da rede pública e particular do
município de Pindaí.
A realização destas etapas no desenvolvimento desta pesquisa foi importante para o
conhecimento do seu objeto e para situá-lo neste estudo como uma questão de relevância social
considerável. As demandas educacionais geradas pela política de ampliação do ensino
fundamental de oito para nove anos ocupam as discussões dos contextos escolares, do nível
local ao global, e esta pesquisa pode oferecer elementos para novas investigações nas academias
que versam sobre a educação.
O grupo de participantes que compõe a pesquisa é composto por três mães e duas avós
pertencentes ao sistema de ensino do município de Pindaí/Bahia. A escolha por estes sujeitos
ocorreu após a instalação do cenário de pesquisa (REY, 2012) oportunizado por uma palestra
sobre a instituição legal do ensino fundamental de nove anos para a qual foram convidados
todos os pais ou responsáveis por crianças matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental
de nove anos da rede pública e particular e todos os pais ou responsáveis por estudantes da 8ª
série do ensino fundamental de oito anos com irmãos no primeiro ano. Ao final da palestra,
foram convidadas cinco pessoas entre os presentes e que, naturalmente, correspondiam às
condições estabelecidas, para participarem voluntariamente do momento empírico no qual
seriam produzidas as informações sobre a temática. Então, prontamente três mães e duas avós
se disseram desejosas por fazer parte desta pesquisa por se sentirem afetadas diretamente pela
política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos, estando na
responsabilidade de crianças nas condições já especificadas.
As informações produzidas no momento empírico foram promovidas através da
conversa interativo-provocativa (NUNES, 2011) e do completamento de frases (REY, 2012).
Embora os instrumentos não sejam prioridade neste tipo de abordagem, foram necessários para
o registro das informações produzidas.
As análises das informações produzidas tem como respaldo as orientações de Rey
(2007; 2012) que apontam para a produção de indicadores considerados na construção de um
modelo teórico capaz de permitir que sejam visualizadas informações ocultas aos sujeitos
3

A palestra refere-se à atividade de criação do cenário de pesquisa cuja pauta constitui-se dos aspectos legais da
política de ampliação do ensino fundamental para nove anos, apresentados e discutidos no capítulo III desta
dissertação, e teve por título Ensino Fundamental de Nove Anos: Constituição e perspectiva política
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estudados. Trata-se de um processo hipotético produzido a partir de ideias e reflexões que se
articulam entre si.
Os indicadores são organizados em núcleos de sentido que reúnem as hipóteses que
estruturam o modelo de produção teórica e orientam o conhecimento sobre a configuração
subjetiva da política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos. A construção
da configuração subjetiva é paulatina ao processo de desenvolvimento da pesquisa e representa
uma realidade em construção que, embora determinada pelas delimitações da pesquisa, denota
uma fonte inesgotável de produção científica.
Entre os autores que contribuíram para a realização deste estudo, destaca-se Fernando
González Rey, docente titular do Centro Universitário de Brasília, através de suas publicações:
Epistemología Cualitativa y Subjetividad (1997) e Pesquisa Qualitativa e Subjetividade: os
processos de construção da informação (2012). Suas vertentes sustentam a fundamentação
metodológica deste estudo garantindo a sua cientificidade e credibilidade acadêmica.
Ao clássico Max Weber (1979; 1981; 1983; 2006), sociólogo alemão, deve-se a
discussão sobre a concepção de Estado, política e sociedade que pautam este estudo,
contribuindo para a compreensão sobre a forma como o homem se organiza socialmente e como
mantém as relações de poder. Estado, política e sociedade constituem o tripé que norteia o
debate sobre o ensino fundamental de nove anos na condição de política pública educacional
constituída a partir de um contexto social, político, cultural e econômico do país cujas
pretensões se reproduzem junto às pressões internacionais.
Para as discussões sobre gestão democrática e participação são trazidas para este
estudo as contribuições do professor catedrático da Universidade de Minho, em Braga,
Portugal, Licínio Lima (2000) como crítico da gestão democrática enquanto fenômeno político
capaz de criar e de recriar ações cada vez mais democráticas no cotidiano escolar. Gestão
democrática ganha destaque neste estudo por convergir para a possibilidade de democratização
da gestão da escola capaz de fundamentar a dimensão participativa, afastando-se das tradições
corporativas e clientelistas como argumentam Gadotti (2014) e Antunes (2002).
Para dimensionar a importância da participação dos pais nos processos decisórios da
escola são considerados os apontamentos de Vitor Paro (1992; 1997; 2000; 2001; 2007). Os
obstáculos e as potencialidades da parceria entre pais e escola, apresentadas na sua discussão,
permitem entender suas possibilidades e desafios, sendo os sentidos que os pais atribuem à
política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos indicativos para a
intensificação dessa abertura.
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As referências mencionadas correspondem ao eixo central que embasa esta pesquisa.
Entretanto, muito autores têm participado de pesquisas sobre o ensino fundamental de nove
anos, entre estes ressaltam-se aqueles que publicaram nos anais da Anped e nos Periódicos do
banco de revistas avaliados pela Capes, no período de 2006 a 2012, considerados neste estudo.
Muitas de suas abordagens são mencionadas ao longo desta dissertação na ordem das discussões
levantadas de modo que muitos contribuíram para a construção do modelo teórico a que este
estudo se dedica.
Ademais, ressalta-se a contribuição deste estudo para a qualificação profissional do
pesquisador assim como para a releitura das experiências pessoais e profissionais vividas no
âmbito do município de Pindaí-Bahia. A contribuição desta pesquisa estende-se ainda ao campo
das Ciências da Educação no sentido de que estas nutram em seu bojo preocupações com os
conhecimentos subjetivos dos atores educacionais cuja construção histórica se sustenta nas
relações mantidas entre si e com aquilo que acontece ao seu redor. No aspecto social, pretendese que este estudo ofereça subsídios para o fortalecimento do potencial da escola pública para
gerir democraticamente seu espaço, considerando os pais como aliados indispensáveis para o
seu crescimento no que tange ao cumprimento de seus papéis.
Com o propósito de apresentar a estrutura deste trabalho, informa-se que, além dessa
introdução que se propõe a situar o objeto de estudo e suas implicações para a pesquisa, essa
dissertação compõe-se de quatro capítulos mais o bloco de textos reservado às considerações
finais. O primeiro capítulo refere-se ao suporte teórico-metodológico que contribui para o
percurso de produção dos sentidos que os pais atribuem à política de ampliação do ensino
fundamental de oito para nove anos. Para este fim, são evidenciados os pressupostos
epistemológicos da pesquisa qualitativa na perspectiva de Rey (1997; 2012) por entender que
esta possua maiores possibilidades de apreender as dimensões da diversidade de elementos
objetivos sem, contudo, pretender tornar finitas suas aberturas para a investigação.
O segundo capítulo apresenta a contextualização do ensino fundamental de nove anos
na condição de política pública educacional considerando as pressões internacionais e a sua
constituição legal nas instâncias federal, estadual (Bahia) e municipal (Pindaí). Trata-se do
levantamento de informações junto aos documentos oficiais desde a década de 1970, atentando
para a conjuntura política do Estado brasileiro que assenta em seu modelo administrativo o
direcionamento das ações educacionais gestadas pelo projeto de sociedade em vigência no país.
Para tanto, foram imprescindíveis as contribuições weberianas na definição dos conceitos. As
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leis trazem além das orientações para implantação da política em questão, propósitos e
pretensões nem sempre vislumbradas diretamente.
O terceiro capítulo dedica-se à apresentação da produção acadêmica sobre o ensino
fundamental de nove anos no período de 2006 a 2012 com pretensão de situar esta temática no
universo da Ciência. Trata-se de uma revisão bibliográfica que subsidia a pesquisa sobre os
sentidos que os pais atribuem à política de ampliação da escolaridade nesta etapa da educação
básica, na perspectiva de fornecer ferramentas para a construção do perfil das políticas
educacionais que se efetivam nas escolas públicas, contribuindo para a discussão panorâmica
da educação no país.
O quarto capítulo reserva-se à constituição dos núcleos de sentidos produzidos a partir
da conversa interativo-provocativa (NUNES, 2011) e do completamento de frases (REY, 1997).
As compreensões acerca dos sentidos que os pais atribuem à política de ampliação do ensino
fundamental de oito para nove anos são discutidas à luz do aporte teórico que melhor conduziu
a produção de zonas de inteligibilidade.
Por fim, o último bloco de texto é reservado à apresentação das considerações finais a
respeito da pesquisa. São retomadas as questões orientadoras do estudo e feitas as considerações
sobre a forma como elas foram abordadas pela pesquisa e como se mostraram no decorrer desta,
considerando as circunstâncias processuais da produção do conhecimento e as conclusões
teóricas a que deram lugar.
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CAPÍTULO I

PERCURSO METODOLÓGICO

Este capítulo tem por objetivo apresentar os elementos que fundamentam
epistemologicamente a pesquisa qualitativa na perspectiva de González Rey (1997; 2012),
procurando evidenciar a satisfação de seus pressupostos às exigências metodológicas do objeto
de estudo desta pesquisa – os sentidos que os pais atribuem à política de ampliação do ensino
fundamental de oito para nove anos. Há uma preocupação em elucidar a impossibilidade de
desenvolvimento desta investigação sob a ótica positivista ao mesmo tempo em que se busca
discriminar o processo de produção do conhecimento de caráter construtivo-interpretativo. A
atividade de criação do cenário de pesquisa (REY, 2012), a seleção dos sujeitos participantes,
os instrumentos de produção da informação, assim como os procedimentos de análise das
expressões dos sujeitos e a produção processual do conhecimento são alvos de dedicação neste
ponto dessa dissertação.

Pressupostos epistemológicos da pesquisa qualitativa

Esta pesquisa propõe uma análise do ensino fundamental de nove anos na perspectiva
dos pais cuja intenção é construir a configuração de sentidos sobre esta modalidade de ensino
e suas relações com os propósitos desta política pública na conjuntura da gestão democrática.
A metodologia que ampara este estudo pauta-se na Epistemologia Qualitativa, assim
denominada por González Rey (1997; 2012). Segundo o autor, “a Epistemologia Qualitativa
defende o caráter construtivo interpretativo do conhecimento” (REY, 2012, p. 5, grifos do
autor), o que pressupõe a compreensão do conhecimento como produção. Não se trata, portanto,
da apreensão da realidade na forma como ela se apresenta, mesmo porque o acesso ao real “é
sempre parcial e limitado a partir de nossas próprias práticas” (REY, 2012, p. 5). Assim,

A realidade é um domínio infinito de campos inter-relacionados independente
de nossas práticas; no entanto, quando nos aproximamos desse complexo
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sistema por meio de nossas práticas, as quais, nesse caso, concernem à
pesquisa científica, formamos um novo campo de realidade em que as práticas
são inseparáveis dos aspectos sensíveis dessa realidade. (REY, 2012, p. 5).

Deste modo, a realidade não é pré-existente às ações do pesquisador, ela se constrói e
se modifica também neste contato.
O caráter construtivo-interpretativo do conhecimento (REY, 2012) refere-se ao
conhecimento como uma produção humana e não como uma forma categoricamente organizada
para conhecer uma realidade dada. Não existe uma correspondência linear entre o conhecimento
e a realidade na pesquisa sob os auspícios da Epistemologia Qualitativa. O conhecimento se
constrói sucessivamente por meio das tensões ocorridas no trânsito entre o pensamento do
pesquisador e os múltiplos eventos empíricos durante o processo investigativo. Ou seja, não
existe uma realidade fixada com a qual o conhecimento produzido possa ser relacionado
linearmente. Rey (2012, p. 7) afirma:

Portanto, não existe nada que possa garantir, de forma imediata no processo
de pesquisa, se nossas construções atuais são as mais adequadas para dar conta
do problema que estamos estudando. A única tranquilidade que o pesquisador
pode ter neste sentido se refere ao fato de suas construções lhe permitirem
novas construções e novas articulações entre elas capazes de aumentar a
sensibilidade do modelo teórico em desenvolvimento para avançar na criação
de novos momentos de inteligibilidade sobre o estudado, ou seja, para avançar
na criação de novas zonas de sentido.

As “zonas de sentido” são definidas por Rey (2012) como os espaços de
inteligibilidade construídos, permanentemente, a cada tensão; inconclusas por não esgotarem a
questão que significam. O conhecimento, então, gera espaços de inteligibilidade capazes de
fazer surgir tanto outros espaços de ação sobre a realidade como outras possibilidades de
movimento dentro dela.
Para Rey (2012), existem três atributos essenciais à metodologia qualitativa, a saber:
a)

O caráter teórico: ao entender que a realidade não é algo externo, mas constituída

e constitutiva pelas ações do pesquisador, as atividades realizadas pelo cientista em função da
pesquisa passam a ser as ferramentas de construção de espaços da realidade como
conhecimento. Trata-se de espaços complexos que se multiplicam, pelas interferências dessas
atividades, em vários espaços de inteligibilidade que por mais amplos que sejam, são limitados
por estas mesmas ações. Deste modo, “rompe-se a expectativa racionalista de que o mundo
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pode ser conhecido de forma completa e progressiva pela razão humana” (REY, 2012, p. 9). A
racionalidade é o veículo que permite a construção dos sistemas complexos de inteligibilidade.
b)

A legitimação do singular como instância de produção do conhecimento

científico: as informações do caso singular se legitimam pelo que representam para o modelo
teórico em construção. É preciso considerar a pesquisa como uma produção teórica, ou seja,
uma construção permanente de modelos de inteligibilidade que dão consistência a um problema
por meio da atitude pensante do pesquisador. Trata-se, assim, de um processo dinâmico.
c)

O ato de compreender a pesquisa como um processo de comunicação, um

processo dialógico: “a comunicação é uma via privilegiada para conhecer as configurações e os
processos de sentido subjetivo que caracterizam os sujeitos individuais e que permitem
conhecer o modo como as diversas condições objetivas da vida social afetam o homem” (REY,
2012, p.13). A comunicação é o canal através do qual os participantes da pesquisa se
transformam em sujeitos implicados com o problema pesquisado.
Atendendo aos pressupostos mencionados, a investigação sobre os sentidos que os pais
atribuem à política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos tem em seu bojo
a concepção de que o estudo da produtividade subjetiva do sujeito assim como da forma como
se articula com os diferentes processos e experiências sociais prescinde da implicação da pessoa
estudada com o cenário de pesquisa. Havendo esta implicação, de acordo com os estudos de
Rey (1997; 2012), os instrumentos usados são apenas ferramentas de registro.
Para tanto, é preciso que se tenha claro que a variedade de aspectos presentes nos
fenômenos sociais se apresenta de forma complexa nas relações que estabelecem entre si e que
o sistema, também complexo, capaz de expressar por meio de sentidos subjetivos tal
multiplicidade de aspectos denomina-se subjetividade, conforme Rey (1997). Assim, não
existem categorias a priori nas quais os comportamentos sociais possam ser enquadrados. Os
comportamentos sociais expressam sentidos subjetivos que são representados pela
subjetividade, na condição de sistema. Sentido subjetivo é definido pelo autor como “a unidade
inseparável dos processos simbólicos e as emoções em um mesmo sistema, na qual a presença
de um desses elementos evoca o outro, sem que seja absorvido pelo outro” (REY, 2003, p. 127).
Assim sendo, sentido subjetivo é a unidade que sintetiza a multiplicidade dos aspectos presentes
nas atividades da vida humana, em seus diversos campos.
A categoria de sentido facilita a explicação de que as emoções 4 expressas através da
subjetividade individual resultam da convergência e da confrontação de elementos de sentido
4

Neste estudo, emoções é o termo usado para referir-se à força que impulsiona as expressões dos seres humanos.
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oriundos das relações sociais que o sujeito estabeleceu ao longo de sua história. Os sentidos
subjetivos presentes nos comportamentos sociais transcendem as influências lineares de todo e
quaisquer aspectos da realidade, podendo ser uma via de ocultamento. Entretanto, a
subjetividade se desdobra e se desenvolve no interior dos processos objetivos que caracterizam
a realidade, sendo mais uma via de expressão de como as organizações sociais afetam as
pessoas. Assim, tanto os sujeitos como os espaços compartilhados por eles constituem a
subjetividade social que se apresenta nas “representações sociais, nos mitos, nas crenças, na
moral, na sexualidade, nos diferentes espaços em que vivemos etc. e está atravessada pelo
discurso e produções de sentido que configuram sua organização subjetiva” (REY, 2012).
Os espaços sociais compartilhados pelos sujeitos geram formas de subjetividade
expressas nas diferentes atitudes de quem os compartilha, vindo a constituir a subjetividade
individual dos frequentadores destes espaços. Assim, a subjetividade individual é socialmente
constituída e aparece por meio dos sentidos subjetivos cuja significação é dada por meio dos
processos de construção e de interpretação do pesquisador. Nesta perspectiva, ambas –
subjetividade individual e social – fazem parte de um mesmo sistema e suas contradições e
convergências produzem sentidos que contribuem tanto para o desenvolvimento do indivíduo
quanto da sociedade, contínua e infinitamente.
As implicações epistemológicas e metodológicas da pesquisa qualitativa não excluem
a possibilidade de analisar qualitativamente dados quantitativos, nem tão pouco representa uma
simples oposição ao modo positivista de se fazer ciência. Mas, expressa-se como uma opção
para adentrar nas dimensões que podem não ser acessíveis pelo modelo quantitativo,
entendendo, ainda, seus limites quanto às dimensões que podem não ser alcançadas
qualitativamente.

A perspectiva epistemológica da pesquisa e o ensino fundamental de nove anos

A exposição dos pressupostos epistemológicos da pesquisa qualitativa na perspectiva
de Rey (1997, 2012) justifica-se pela necessidade de entender que o ensino fundamental de
nove anos, temática desta pesquisa, analisado sob o ponto de vista dos pais, constitui um
elemento simbólico produzido pelas circunstâncias culturais atuais do Brasil capaz de produzir
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emoções que interferem no curso social da história do indivíduo uma vez que está relacionada
a um aspecto importante da realidade que afeta a vida dos brasileiros – a educação escolar.
Deste modo, a variedade de emoções associadas a tal objeto é incapaz de ser compreendida por
processos padronizados e externos que desconsiderem a produção de sentidos. Ao contrário,
exige que seja assumido o caráter construtivo interpretativo do conhecimento (REY, 2012) na
medida em que se trata de uma construção social na qual estão implicados tanto os sujeitos de
pesquisa – pais de alunos do ensino fundamental de nove anos – quanto o pesquisador –
professora do ensino fundamental de nove anos.
O caráter construtivo interpretativo do conhecimento (REY, 2012) permite que as
informações produzidas sobre o ensino fundamental de nove anos constituam um processo de
construção de zonas de inteligibilidade legitimado pela continuidade e permanência de sua
produção a ponto de constituírem modelos compreensivos sobre esta modalidade de ensino,
conforme afirma Rey (2012, p. 6):

Quando afirmamos o caráter construtivo-interpretativo do conhecimento,
desejamos enfatizar que o conhecimento é uma construção, uma produção
humana, e não algo que está pronto para conhecer uma realidade ordenada de
acordo com categorias universais do conhecimento.

A ocorrência da pesquisa em Pindaí, um município de pequeno porte localizado na
Serra Geral, sudoeste do Estado da Bahia, com 15.628 habitantes sendo 4.319 da zona urbana
e 11.309 da zona rural, segundo as informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) sobre o censo demográfico realizado em 2010, revela-se uma instância singular de
produção científica marcada, primeiramente, por pertencer a um Estado cujo Conselho Estadual
de Educação “situa-se entre os mais retardatários em relação ao pronunciamento sobre a
matéria” – ensino fundamental de nove anos - (SILVA; SCAFF, 2009, p.13). E, em segundo
lugar, por ter se antecipado à regulamentação estadual embora seu Sistema Municipal de
Ensino, criado através da Lei Municipal nº 77 (PINDAÍ, 1999), como se pode observar no
“ANEXO D” deste trabalho, não estivesse em operação no momento da implantação da política.
Além disso, neste município, coexistem as duas formas de organização do ensino fundamental,
em oito e em nove anos, constituindo assim um espaço propício à provocação de expressões
dotadas de sentido, por parte dos pais.
O contexto articulado que singulariza o espaço de pesquisa permite a fundamentação
da Epistemologia Qualitativa como uma opção de tratamento das informações legitimada pelos
aspectos teóricos da investigação, como afirma Rey (2012, p. 11):
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A reinvindicação epistemológica do singular na construção do conhecimento
representa, na realidade, uma opção epistemológica diferente que permite
compreender a pesquisa qualitativa como um processo de construção
altamente dinâmico, no qual as hipóteses do pesquisador estão associadas a
um modelo teórico que mantém uma constante tensão com o momento
empírico e cuja legitimidade está na capacidade do modelo para ampliar tanto
suas alternativas de inteligibilidade sobre o estudado como seu permanente
aprofundamento em compreender a realidade estudada como sistema.

A singularidade do município de Pindaí/Bahia como espaço de pesquisa tem seu valor
garantido pelo que representa para o modelo teórico em desenvolvimento no decorrer deste
estudo. Este é, portanto, um espaço capaz de permitir a construção contínua e permanente de
modelos de inteligibilidade que dão consistência à subjetividade dos pais na expressão de
sentidos sobre a política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos.

Os instrumentos de produção da informação

Embora o espaço de pesquisa, por si só, implique tanto os sujeitos estudados como o
pesquisador, é necessário que seja construído um cenário de pesquisa (REY, 2012) para que os
participantes desse processo investigativo sejam envolvidos pela problemática do ensino
fundamental de nove anos. O envolvimento permite que sejam expressas, por diferentes vias de
comunicação, as configurações e os processos de sentido subjetivo que caracterizam
individualmente os sujeitos permitindo o conhecimento do modo como as diversas condições
objetivas dessa política educacional afetam as pessoas. Trata-se, portanto, de um processo
dinâmico de investigação no qual há sempre a necessidade de definir e redefinir os
procedimentos metodológicos de produção da informação cuja intenção é enriquecer a
representação sobre o modelo teórico em construção.
O cenário de pesquisa (REY, 2012) é o espaço construído para o desenvolvimento da
pesquisa destinado a promover o envolvimento das pessoas com a temática em estudo no qual
a decisão de participar ou não é facultada; as pessoas conhecem a pesquisa e seu contexto, se
familiarizam com o pesquisador e se envolvem subjetivamente com o estudo. Rey (2012, p. 83)
defende que:
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Entendemos por cenário de pesquisa a fundação daquele espaço social que
caracterizará o desenvolvimento da pesquisa e que está orientado a promover
o envolvimento dos participantes na pesquisa. É precisamente no processo de
criação de tal cenário que as pessoas tomarão a decisão de participar da
pesquisa, e o pesquisador ganhará confiança e se familiarizará com os
participantes e com o contexto em que vai desenvolver a pesquisa.

A atividade empregada para criar o cenário de pesquisa (REY, 2012) é uma palestra
direcionada aos pais5 de crianças matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental de nove
anos e aos pais de estudantes da 8ª série que possuem irmãos matriculados no ensino
fundamental de nove anos, da rede municipal e ou particular de ensino. A pretensão desta
atividade é apresentar, honestamente, o contexto histórico e político no qual foram gestadas as
alterações legais que ampliaram a duração do ensino fundamental. O material da palestra está
exposto no segundo capítulo dessa dissertação e constitui um levantamento documental que
serviu de base para este estudo, pois os documentos constituem uma rica fonte de informações
sobre o comportamento das pessoas num determinado tempo, dada a sua contextualização
histórica e cultural, conforme afirma Cellard (2008, p. 295):

[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo
pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em
qualquer reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois
não é raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios da atividade
humana em determinadas épocas. Além disso, muito freqüentemente, ele
permanece como o único testemunho de atividades particulares ocorridas num
passado recente.

Ao permitirem a visualização das dimensões temporais, sociais, políticas e culturais,
os documentos dão abertura ao processo de compreensão dos movimentos em prol da evolução
do pensamento das instituições educacionais brasileiras sobre a organização do ensino
fundamental numa dinâmica processual contextualizada. No caso deste levantamento
documental, considera-se apenas os documentos publicados oficialmente, em especial as leis,
que dispõem sobre a educação básica e, especificamente, sobre o ensino fundamental.
A escolha por documentos oficiais dá-se em virtude da sua confiabilidade e do fato de
representar os procedimentos aos quais a educação brasileira se submeteu ao longo do tempo.
Sua natureza jurídica, favorece a compreensão dos registros como tradutores reais de
expressões do pensamento educacional brasileiro num dado momento de sua história. A década
de 1970 é considerada como marco inicial deste estudo, por entender que a gestação do ensino
5

Entende-se por pais todos os responsáveis pela vida escolar das crianças.
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fundamental de nove anos iniciou-se com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº
5692 de 11 de agosto de 1971 (BRASIL, 1971).
Deste modo, a pauta da palestra obedeceu à sequência cronológica das ações que
contribuíram para a elaboração da proposta política de ampliação do ensino fundamental de
oito para nove anos e a sua implantação no cenário nacional, considerada na extensão do global
ao local, buscando, assim, enxergar as relações entre o propósito político e a sua materialização
nos documentos e leis federais, estaduais e municipais.
Sob esta perspectiva, as informações transmitidas na palestra põem em foco o Estado
da Bahia e o município de Pindaí/BA e resultam da análise das determinações legais em
concomitância com os fatos políticos e sociais que contribuíram para com sua ocorrência.
Enfim, a palestra pautou-se na apresentação de elementos que pudessem contribuir para a
discussão sobre os propósitos da política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove
anos, sem, objetivar, no entanto, esgotar suas possibilidades investigativas. Mas, ao contrário,
fomentar os argumentos que fazem deste tema pauta das discussões acadêmicas.
A evidência da temática nas discussões acadêmicas exige uma análise mais profunda
sobre o ensino fundamental de nove anos. Nesta tentativa, faz parte dos procedimentos de
pesquisa sobre os sentidos que os pais atribuem à política de ampliação do ensino fundamental
de oito para nove anos o estudo das publicações feitas nos anais da Associação Nacional de
Pesquisa em Pós-graduação e Pesquisa em Educação (Anped) e em Periódicos avaliados pelas
Capes, no período de 2006 a 2012. O recorte temporal, escolhido propositalmente, coincide
com o ano de publicação da Lei 11.274 (BRASIL, 2006) que ampliou o ensino fundamental de
oito para nove anos e segue pelos anos subsequentes a este evento por entender que, a partir de
então, a academia brasileira começou a focar suas discussões nos processos de avaliação
relativos à universalização desta política.
A opção pela escolha dos trabalhos publicados na Anped e nos Periódicos avaliados
pela Capes justifica-se pela relevância nacional destes na produção científica no contexto
educacional ampliada pela facilidade de acesso virtual. No caso dos Periódicos avaliados pela
Capes acrescenta-se o fato de serem publicações validadas por uma fundação na esfera do
Ministério da Educação no Brasil.
Os trabalhos publicados na Anped foram localizados através da página da Associação,
considerando os Grupos de Trabalho (GT) 05 e 13 que tratam do Estado e Políticas
Educacionais e do Ensino Fundamental respectivamente e as Reuniões Anuais 29 (2006), 30
(2007), 31 (2008), 32 (2009), 33 (2010), 34 (2011) e 35 (2012). A localização dos trabalhos
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publicados em Periódicos avaliados pela Capes deu-se por meio da página do Portal dos
Periódicos da Capes através do link de busca avançada com indicação do primeiro e do último
dia de cada ano.
A expressão “Ensino fundamental” foi o descritor exato e único utilizado para selecionar
os artigos online, escolhido graças à sua capacidade de reunir os títulos que anunciassem todas
e quaisquer abordagens sobre a temática. A partir desta primeira seleção, os critérios foram se
definindo conforme as dificuldades foram se apresentando de modo que, dos 326 trabalhos
identificados pela presença do descritor no seu título, foram filtrados 7,05%, o correspondente
a 23 trabalhos para análise de suas nuances e perspectivas. Este número foi encontrado por meio
da leitura dos resumos e/ou introduções dos artigos cuja epígrafe revelava implicação com o
ensino fundamental de nove anos na condição de política pública educacional. A solução
apresentada por este critério considerou como justificativa a linha políticas públicas e gestão da
educação a qual a investigação acerca dos sentidos que os pais atribuem ao ensino fundamental
de nove anos está relacionada, para selecionar apenas os trabalhos que centram sua perspectiva
de análise no ensino fundamental como política pública educacional. Seguiu-se, então, a leitura
acurada dos 23 trabalhos completos a fim de identificar suas nuances e perspectivas na
totalidade de suas proposições.
O manuseio dos dados exigiu, desde o primeiro momento de sua manipulação, que
fossem consideradas as abordagens quantitativas e qualitativas para que sua análise tivesse
maior representatividade. Assim, foram identificados em todos os trabalhos a especificidade do
foco da pesquisa, as abordagens metodológicas, as técnicas de pesquisa, os autores mais citados,
os sujeitos envolvidos e as principais conclusões evidenciadas. Primeiro, organizados em
quantidades e, em seguida, analisados qualitativamente tendo os apontamentos levantados sido
postos frente aos propósitos do ensino fundamental de nove anos na condição de política
pública.
Embora as conclusões evidenciadas pelos pesquisadores considerados tenham sido
muito importantes para situar a política do ensino fundamental de nove anos no âmbito das
discussões acadêmicas, estas não fizeram parte da pauta da palestra – atividade escolhida para
criar o cenário de pesquisa - sob a justificativa de que poderia inibir as expressões dos
participantes depois de perceberem suas expectativas confirmadas ou refutadas, podendo até
dificultar a formação do grupo de sujeitos participantes da pesquisa.
A escolha pela palestra como atividade criadora do cenário de pesquisa (REY, 2012)
deu-se em virtude da sua condição de possibilitar um clima de comunicação e de participação
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capaz de envolver os presentes. Entretanto, houve de se ter o cuidado para que, as opiniões do
palestrante não influenciassem os participantes. Assim, a pauta foi construída com informações
que garantissem a lisura da pesquisa. Ao final da palestra foi dada abertura aos presentes para
participarem com questionamentos e contribuições ao tema. A instalação do cenário de pesquisa
(REY, 2012) foi seguida pela conversa interativo-provocativa (NUNES, 2011) com cinco
pessoas – duas mães de crianças matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental de nove
anos, duas avós responsáveis pelos netos também matriculados no primeiro ano do ensino
fundamental de nove anos e uma mãe de estudante da última série do ensino fundamental em
oito anos, professora da rede pública municipal que, apesar de não possuir filhos matriculados
no primeiro ano, fez questão de participar da pesquisa - que se manifestaram desejosas de
conversarem sobre a temática, constituindo, assim, o grupo de sujeitos participantes da
pesquisa.
Segundo Nunes (2011, p. 63, grifos do autor) “as conversas interativo-provocativas
têm por objetivo a livre expressão dos sujeitos da pesquisa”, sendo que a escolha por este
procedimento atende ao entendimento de que

O instrumento representa apenas o meio pelo qual vamos provocar a expressão
do outro sujeito; isso significa que não pretendemos obrigar o outro a
responder ao estímulo produzido pelo pesquisador, mas facilitar a expressão
aberta e comprometida desse outro, usando, para isso, os estímulos e as
situações que o pesquisador julgue mais convenientes. O instrumento
privilegiará a expressão do outro como processo, estimulando a produção de
tecidos de informação, e não de respostas pontuais. (REY, 2012, p. 43).

A conversa interativo-provocativa é um instrumento criado e utilizado pelo professor
da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Dr. Cláudio Pinto Nunes, orientador
deste estudo, por ocasião da realização de sua pesquisa sobre os sentidos atribuídos por
estudantes de Pedagogia às ciências da educação e prática pedagógica6 para captar a natureza
interativa das conversas ocorridas naturalmente, independente do cenário de pesquisa (REY,
2012). A base conversacional deste instrumento garante a interação entre o pesquisador e os
sujeitos pesquisados uma vez que “define o caráter processual da relação com o outro como um
momento permanente da pesquisa”, afirma Rey (2012, p.49).
A conversa interativo-provocativa (NUNES, 2011) é, então, orientada por
questionamentos previamente elaborados, entretanto, sua condução dá-se na condição de
6

Mais informações sobre esta pesquisa podem ser encontradas no livro Ciências da Educação e Prática pedagógica:
Sentidos atribuídos por estudantes de Pedagogia. Ijuí: Editora Unijuí, 2009.
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conversação, na qual pesquisados e pesquisadora se envolvem num clima de produção de
informações. A conversa é gravada com o consentimento dos presentes e orientada pela pauta
a seguir, conforme pode ser conferido no “APENDICE A”, desta dissertação:
I)

Antecipação da idade (de sete para seis anos) da criança para entrar no ensino
fundamental e as impressões a respeito desta mudança.

II)

O posicionamento dos pais sobre a relação entre a ampliação da duração do ensino
fundamental e a antecipação da idade de ingresso da criança.

III)

O trabalho da escola a partir da nova organização do ensino no município de Pindaí.

IV)

As mudanças sugerida pelas Portaria nº 66 de 08 de novembro de 2013 (PINDAÍ,
2013) na qual está claro que as crianças que completarem seis anos até o dia 31 de
dezembro devem ser matriculadas no primeiro ano.

V)

As possibilidades de mais aprendizagem oferecidas pela ampliação do ensino
fundamental de oito para nove anos.

VI)

Pontos de inquietação na nova organização do ensino.

VII)

Expectativas e receios dos pais sobre o ensino fundamental de nove anos.

VIII)

O que mais surgir.
Para este estudo foi feita a opção por realizar a conversa interativo-provocativa

(NUNES, 2011) em grupo envolvendo todos os participantes da pesquisa em uma única
conversa. Tal escolha se deu por se entender que este procedimento permite que os participantes
tenham seus sentidos subjetivos implicados coletivamente, de modo que a ideia da interação e
da provocação não se dá apenas por meio do pesquisador com a utilização do roteiro com a
pauta da conversa, mas ela se dá também pela implicação de cada participante com a expressão
dos demais participantes da pesquisa. Para favorecer, ainda mais, o princípio da interação e da
provocação, foi empregada a técnica do complemento de frases, um procedimento que, segundo
Rey (2012, p. 59), constitui “uma rica fonte de indicadores e seu valor como instrumento está
na possibilidade de elaborar um sistema de hipóteses que se integram e marcam o curso da
produção de informação”.
A utilização de um segundo instrumento teve por objetivo descentrar o sujeito dos
sentidos subjetivos manifestados no instrumento anterior, oferecendo nova opção de
envolvimento visando à produção de novas informações, numa tentativa de melhor aproveitar
a sua infinita capacidade de produzir configurações de sentidos subjetivos, ainda que toda
pesquisa seja incapaz de apreendê-las na sua totalidade.
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O completamento de frases (REY, 2012) é um instrumento de indutores curtos
capaz de revelar sentidos muito diversos dos sujeitos sobre a temática estudada. Assim, logo
após a conversa interativo-provocativa (REY, 2012), cada participante recebeu folhas com
frases a serem completadas. Também foi entregue ao sujeito participante uma folha em branco
para o caso de desejar continuar seu pensamento. Conforme pode ser conferido no “APÊNDICE
B” deste trabalho, as frases a serem continuadas eram assim iniciadas:
I)

Queria saber...

II)

Lamento...

III)

Meu maior temor...

IV)

A escola...

V)

Possibilidade de sucesso...

VI)

Possibilidade de fracasso...

VII)

O futuro...

VIII) Seria melhor se...
IX)

Minha maior preocupação...

X)

Sonho...

XI)

O ensino fundamental de nove anos...

XII)

Educação...

XIII) Filho ...
XIV) Vai ser um problema se...
XV)

Os professores...

XVI) A infância...
XVII) Se pudesse eu faria...
XVIII) Considero que posso...
XIX) Os estudos dos meus filhos...
XX)

O passado...

XXI) Minha profissão...
XXII) A família...
XXIII) Sinto...
XXIV) Esforço-me diariamente para...
XXV) Minha opinião...
XXVI) O que ainda não foi dito...
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Conforme o exposto, esta pesquisa, desenvolvida sob a perspectiva da Epistemologia
Qualitativa de Rey (1997; 2012), não prescinde de exigências a priori sobre os procedimentos
utilizados na produção da informação centrando-se nas conversas interativo-provocativas
(NUNES, 2011) e no completamento de frases (REY, 2012) que tem por característica principal
as decisões do pesquisador nos momentos de sua ocorrência. Assim, mais importante que os
instrumentos são os processos de comunicação estabelecidos como primeira condição da
pesquisa, cujo pesquisador é o interlocutor imaginário.

Os pais, sujeitos da pesquisa

O modelo teórico em desenvolvimento por esta pesquisa não admite a utilização de
critério de amostragem na escolha dos sujeitos participantes da pesquisa, mas exige que o grupo
de participantes seja definido em função das necessidades no decorrer da investigação,
observadas após o envolvimento do pesquisador com as peculiaridades do seu contexto, pois a
própria seleção dos sujeitos envolve a elaboração de hipóteses por parte do pesquisador. Isto
significa que o número de participantes não está associado à legitimidade científica da pesquisa,
pois segundo Rey (2012, p. 112):

A legitimidade do conhecimento está associada ao desenvolvimento
progressivo de zonas de sentido em relação ao problema estudado e à forma
com que as novas categorias se articulam para aumentar a capacidade
heurística do modelo diante dos desafios que aparecem na pesquisa. A
legitimidade é, portanto, um processo intrínseco ao próprio desenvolvimento
da pesquisa que se define pela abertura e pelo seguimento de novas zonas de
sentido as quais, ampliam, progressivamente, a significação do modelo em
construção.

A singularidade é a única via que permite a construção de modelos teóricos no estudo
da subjetividade, sendo a pessoa uma unidade fundamental neste processo. A investigação das
características singulares nas expressões dos sujeitos conduz a conclusões para além do
singular, incompreensíveis se alheio às particularidades que o constituem. Assim, a opção por
um grupo de pesquisa formado por cinco participantes, deu-se como critério definido em função
do tempo de realização da pesquisa, o que dificulta a análise de indicadores muito numerosos.
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A importância da singularidade do indivíduo acende a necessidade da apresentação
sucinta das características pessoais dos sujeitos desta pesquisa e de algumas informações sobre
sua história de vida. Entretanto, ela é feita com nomes fictícios dados a fim de que seja
preservada a identidade dos participantes no processo investigativo:
1 – Rosa: 38 anos, casada, nível superior completo e professora da rede pública
municipal. Atua na profissão porque gosta da educação. Mãe de estudante matriculado na
última série do ensino fundamental em oito anos.
2 – Branca: 67 anos, casada, 2º grau7 completo, trabalhadora do lar e assume gostar
do que faz. Durante muitos anos prestou serviços à comunidade atuando como agente político
municipal. Avó de criança matriculada no primeiro ano do ensino fundamental de nove anos.
3 – Violeta – 35 anos, casada, 2º grau completo, trabalha como auxiliar de serviços
gerais e assume gostar do que faz. É mãe de criança matriculada no primeiro ano do ensino
fundamental de nove anos.
4 – Lis - 60 anos, casada, 1º grau incompleto, lavradora e assume gostar da profissão.
Durante muitos anos prestou serviços autônomos à comunidade auxiliando pessoas doentes em
viagens para outros estados. É avó de criança matriculada no primeiro ano do ensino
fundamental de nove anos.
5 – Roxa - 34 anos, casada, 2º grau completo, funcionária pública, assume gostar da
profissão que escolheu. Mãe de criança matriculada no ensino fundamental de nove anos.
As informações sobre os participantes da pesquisa têm a intenção de traçar o perfil de
cada um deles a fim de fazer entender que os sentidos por eles atribuídos à política de ampliação
do ensino fundamental de oito para nove anos foram expressos em situações de
comprometimento histórico e cultural a que cada um está submetido.

A produção de informação e os pressupostos de análise

O caráter construtivo-interpretativo do conhecimento sobre o qual esta pesquisa se
edifica exige que as informações produzidas empiricamente sejam epistemologicamente

7

Todos os participantes estudaram na vigência da Lei 5692/71, quando o ensino médio era denominado de segundo
grau e o ensino fundamental de primeiro grau.
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estudadas, de modo contínuo e permanente, a fim de que possam construir modelos de
inteligibilidade, o que significa dizer que: as tensões – convergências e contradições - entre o
momento teórico do pesquisador (seus aspectos subjetivos entre os quais estão suas concepções
teóricas) e a complexidade das informações produzidas empiricamente permitem a construção
progressiva de uma síntese teórica durante todo o processo de investigação cuja legitimidade
se dá, processualmente, pela capacidade de produzir novas zonas de sentido. Deste modo, não
há a pretensão de conhecer aspectos objetivos da realidade na forma como eles se apresentam,
muito menos de identificar o que seja a verdade irrefutável dos fatos. Os sentidos, as impressões
dos pais sobre a política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos não se
encontram nas aparências do momento empírico oportunizado pelo cenário de pesquisa, mas
nas suas diversas formas de organização não acessíveis diretamente, mas presentes nas
subjetividades que orientam o comportamento das pessoas, como afirma Rey (2012, p. 117):
Consideramos que a subjetividade, segundo a nossa definição e a forma com
que dela nos aproximamos, representa uma realidade complexa, impossível de
ser conhecida por categorias universais a priori que frequentemente
representam muito mais dogmas que construções científicas.

Rey (2012) apresenta duas categorias – sentido subjetivo e configuração subjetiva –
como modelos teóricos que permitem a representação da realidade em estudo envolvendo tanto
sua organização quanto sua processualidade cuja construção acontece somente no estudo da
singularidade de cada sujeito participante da pesquisa e dos espaços concretos de subjetividade
social por estes compartilhados. O autor entende que

As ideias que se vão integrando em um tecido dinâmico articulado pela
reflexão do pesquisador, onde diferentes aspectos da informação aparecem
articulados em uma construção teórica, é o que denominamos modelo, o qual
é um sistema que se desenvolve a partir da tensão permanente entre o
momento empírico e a produção intelectual do pesquisador, mas que se
constitui de significações produzidas não evidentes nos fatos. (REY, 2012, p.
119).

Assim, as categorias mencionadas são modelos envolvidos com as representações
teóricas, os valores, e as intuições do pesquisador aberto, portanto, às ideias novas e ou inéditas
que aparecem no cenário de pesquisa (REY, 2012). Tais modelos vão se desenvolvendo no
decorrer da pesquisa por meio das tensões às quais são submetidas a relação entre o momento
teórico do pesquisador e o momento empírico no qual as informações estão sendo produzidas.
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Nessa tessitura, as expressões dos sujeitos, produzidas através dos instrumentos de base
conversacional – a conversa interativo-provocativa (NUNES, 2011) e o completamento de
frases (REY, 2012) - oferecem indicadores para a produção de hipóteses, ideias e reflexões
sobre núcleos de sentido que definem o modelo teórico em desenvolvimento. Um processo vivo
de construção teórica que permite visualizar, indiretamente, informações ocultas aos sujeitos
em estudo. O processo de produção contínua e permanente destas hipóteses permite que a
configuração subjetiva sobre o ensino fundamental de nove anos seja construída como uma
representação teórica de uma realidade dinâmica e inesgotável expressa no contexto da
pesquisa.
Conclui-se, portanto, que a pesquisa se desenvolve considerando as características da
Epistemologia Qualitativa apresentadas por Rey (2012):
a) suas informações encontram-se no ambiente natural e apesar de serem apreendidas
por meio de instrumentos diversificados – conversa interativo-provocativa (NUNES, 2011) e
completamento de frases (REY, 2012) - a prioridade é dada à base conversacional para a
provocação da expressão dos sentidos que os pais atribuem à política de ampliação do ensino
fundamental de oito para nove anos, considerando o contexto de ocorrência de suas expressões;
b) a produção das informações se dá de modo provocativo na qual o papel do
pesquisador é decisivo a fim de que as circunstâncias nas quais ocorra a comunicação sejam
consideradas como elementos importantes de seu contexto. Assim, todas as oportunidades de
manifestação subjetiva dos pais sobre o ensino fundamental de nove anos sejam exploradas;
c) há, necessariamente, maior interesse pelo processo de ocorrência das expressões
sobre como o ensino fundamental de nove anos afeta os pais e como isso repercute socialmente
por meio dos comportamentos sociais dos sujeitos participantes da pesquisa do que pela forma
como os aspectos objetivos se apresentam.
d) as informações são analisadas, contínua e permanentemente, à medida que são
produzidas a fim de que sejam construídos indicadores que permitam a produção das hipóteses
que definam o modelo teórico em desenvolvimento. As categorias sentido subjetivo e
configuração subjetiva são usadas como modelos iniciais que se expandem em zonas de
inteligibilidade num processo de produção do conhecimento de caráter construtivointerpretativo (REY, 2012) vivo, dinâmico. Não há uma correspondência linear entre o modelo
teórico em desenvolvimento e os aspectos objetivos considerados, mas a representação teórica
da multiplicidade destes na vida social e na história de cada sujeito sintetizadas em unidades de
sentido expressas por meio da subjetividade.
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e) a análise das informações contempla o entendimento de que pais e pesquisadores
são sujeitos da pesquisa e que a configuração de sentidos construída ao longo do processo
investigativo representa teoricamente o contexto no qual ocorre o ensino fundamental de nove
anos no município de Pindaí, na perspectiva dos pais. Entretanto, não esgota suas possiblidades
de estudo, ao contrário abre espaços para a produção sucessiva de zonas de inteligibilidade.
Desta forma, o método de análise não é conduzido de modo a revelar a verdade
escondida nas expressões dos pais, mas de modo a permitir a produção de hipóteses sobre os
núcelos de sentido que os pais atribuem à política de ampliação do ensino fundamental de oito
para nove anos que relacionados entre si pela interpretação do pesquisador constituem
elementos para o modelo teórico em construção.
Para facilitar o processo de construção das zonas de inteligibilidade, as frases
construídas por meio do instrumento completamento de frases (REY, 2012) e que parecem
possuir indicadores de uma mesma configuração subjetiva são, inicialmente, organizadas em
blocos de sentidos nos quais as hipóteses produzidas nem sempre mantém uma relação direta
com os os núcleos de sentidos construídos na análise das expressões presentes na conversa
interativo-provocativa (NUNES, 2011). A evolução do processo de construção do modelo
teórico dá-se pela análise das frases produzidas pelos participantes e agrupadas conforme o
critério de similaridade, diferença ou oposição entre os elementos de destaque. As categorias
em evidência – sentido subjetivo e configuração subjetiva – são tencionadas com os momentos
sucessivos do pesquisador chegando à caracterização de zonas de inteligibilidade. As zonas de
inteligibilidade não constituem o produto final dessa pesquisa, mas o elo ao qual poderão estar
conectatas outras interpretações e possíveis modelos teóricos.
Como se pode observar, este capítulo dedica-se a detalhar a metodologia de abordagem
solicitada pelo objeto de estudo desta pesquisa bem como seu método de análise incluindo os
instrumentos e os objetivos a que atendem junto ao grupo de estudo cuidadosamente formado,
podendo ser assim sintetizado:


Os sentidos que os pais atribuem à política de ampliação do ensino fundamental

de oito para nove anos constitui o objeto de estudo desta pesquisa que se desenvolve sob a
perspectiva qualitativa sustentada pelos pressupostos epistemológicos construídos por Rey
(1997, 2012);


A pesquisa, realizada no município de Pindaí/Bahia, é legitimida pela

singularidade do contexto no qual se desenvolve a educação naquele município sendo os pais
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os sujeitos investigados, escolhidos por integrarem o segmento cuja participação tem sido
pouco evidenciada na discussão sobre a política do ensino fundamental de nove anos.


Os estudos sobre os documentos legais que versam sobre o ensino fundamental

de nove anos e a sua constituição política é alvo de contextualização histórica e cultural a partir
da década de 1970, constituindo a pauta da palestra – aitividade realizada para criar o cenário
de pesquisa.


As publicações feitas nos anais da Anped e em Periódicos avaliados pela Capes,

no período de 2006 a 2012, fazem parte das estratégias de investigação na tentativa de situar a
temática nas discussões acadêmicas.


A conversa interativo-provocativa (NUNES, 2011) e o completamento de frases

(REY, 2012) constituem os intrumentos utilizados na produção de informações, escolhidos sob
a justificativa de que dispõem de maiores possibilidades de acessar a subjetividade do sujeito e
provocar a suscetibilidade de emoções oriundas das suas relações históricas e culturais.


A produção do modelo teórico é orientada pela análise processual das expressões

dos participantes, considerando o contexto no qual elas são produzidas, organizadas através de
indicadores de sentido subjetivo e de configurações subjetivas cujas hipóteses se desenvolvem
continuamente, chegando à produção de zonas de inteligibilidade.


As considerações finais não possuem uma relação direta com os aspectos

objetivos considerados neste estudo, mas se constituem em zonas de inteligibilidade produzidas
cientificamente por meio das possibilidade de interpretação vislumbradas pela condição
intelectual do pesquisador em conexão com os momentos empíricos, capaz de dar vasão à
produção de outras zonas de inteligibilidade.
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CAPÍTULO II
O CONTEXTO POLÍTICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS
E SEUS PROPÓSITOS

Este capítulo tem por objetivo dimensionar os argumentos que fundamentam o
surgimento da proposta do ensino fundamental de nove anos como política pública educacional
considerando seu contexto histórico, cultural, social e legal em âmbito nacional, estadual
(Bahia) e Municipal (Pindaí). O Estudo traz para a discussão elementos que pretendem
intensificar o debate sobre os propósitos desta política, sem objetivar, no entanto, esgotar suas
possibilidades investigativas. Busca-se, ao contrário, favorecer a compreensão do contexto no
qual as determinações legais foram postuladas através de um olhar sobre a proposta política e
o projeto de sociedade que as concebe, estrutura e objetiva.
Os elementos que pretendem intensificar o debate sobre os propósitos da política de
ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos prescindem de um estudo dos
documentos, especialmente das leis que se referem à educação no âmbito nacional, estadual e
municipal, buscando estabelecer conexões com o contexto social, político e cultural do país,
incluindo as pressões internacionais. Nesta perspectiva, a concepção de Estado e o modelo sob
o qual ele se configura adquire uma dimensão de análise tão importante quanto a compreensão
das políticas públicas elaboradas para atender as suas demandas.
Sob este ponto de vista, o presente capítulo organiza-se de modo a evidenciar,
inicialmente, a construção do cenário político do Brasil frente às pressões internacionais e
nacionais, seguida da contextualização estadual e municipal, sem deixar de vislumbrar as
conexões que extrapolam seus limites políticos. E, finalmente, os elementos que pretendem
aguçar o debate acadêmico sobre a temática em foco neste estudo são apresentados à discussão.
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O contexto nacional e as pressões internacionais

Embora a instituição legal do ensino fundamental de nove anos tenha sido publicada
em 2006, através da Lei nº 11274 (BRASIL, 2006) o contexto político educacional do país
evidencia sua gestação desde a Lei nº 5692, de 11 de agosto de 1971 (BRASIL, 1971), que
apesar de declarar a matrícula da criança com idade mínima de sete anos na primeira série do
1º grau, em seu artigo 19, delega aos sistemas de ensino o poder de decidir sobre a entrada de
crianças menores de sete anos no ensino obrigatório, anunciando a intenção governamental de
estender o tempo da escolaridade relativa ao ensino fundamental.
Segundo Schneider e Durli (2010) o acordo entre o Ministério da Educação e Cultura
(MEC) e United States Agency Internacional for Development (USAID), publicado em 1966,
funcionou como sinalizador para a política de ampliação da escolaridade na medida em que
apontou para a baixa média de permanência do aluno na escola, ao lado do índice de
analfabetismo, como pontos indesejáveis ao progresso econômico do país, tendo exercido forte
pressão na elaboração da Lei nº 5692/71 (BRASIL, 1971). O discurso do Brasil-Potência8
incorporou-se aos objetivos do acordo fortalecendo este posicionamento sob a égide do
progresso e do desenvolvimento.
Enquanto o Brasil cuidava da reestruturação legal do ensino na tentativa de melhorar
as condições nacionais de competição junto ao mercado internacional, o mundo ocidental sofria
a crise do modelo social e econômico que sustentava o perfil da sua conjuntura políticoadministrativa, conforme as afirmações de Vieira (2011). O Estado do bem-estar social teve
seus limites evidenciados através de fortes críticas à ineficiência administrativa e ao
gerenciamento das instituições e das políticas sob a justificativa de que sua organização
tradicional e burocrática impedia a competitividade no mercado das confederações. Oliveira
(2011) posiciona a década de 1970 como o nascimento da consciência de que o
desenvolvimento econômico não dá conta dos problemas sociais, sendo necessárias não apenas
políticas econômicas, mas, sobretudo, políticas redistributivas9.

8

Brasil-Potência refere-se ao projeto de desenvolvimento do país, pautado na economia, capaz de transformá-lo
em uma grande potência mundial cujo início deu-se no mandato do Governador Ernesto Geisel (1974-1979).
9
Existem três tipos de políticas públicas: distributivas, redistributivas e regulatórias. As distributivas têm seus
objetivos ligados à oferta de equipamentos e serviços públicos financiados pela sociedade como um todo, através
do orçamento público, beneficiando pequenos grupos de diferentes estratos sociais; as redistributivas têm seus
objetivos ligados à redistribuição de renda, beneficiando os estratos sociais de baixa renda, por meio do acesso à
serviços e equipamentos financiados pelos estratos sociais mais altos ou pelo orçamento público; as políticas
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Dada a polissemia do termo política é necessário esclarecer que, neste estudo, atende
à conceituação weberiana de reino do poder e da força (WEBER, 2006). A força e o poder são
instrumentos à disposição dos políticos cuja utilidade é legitimada a partir de um dilema ético.
O dilema se constitui nos contextos nos quais estão inseridos os diferentes sujeitos políticos e
o sujeito da ação. Para Weber (2006), a política revela uma natureza diabólica na conexão que
estabelece entre a natureza de seus meios (violência, força e poder) e as convicções pessoais e
sociais do sujeito político (profissional ou não). A ação política emerge da relação entre as
convicções e o sucesso que dela se espera; do conflito entre a ética e a eficiência. O político
profissional que prima apenas por um destes aspectos restringe seu potencial político por não
conseguir transformar seus princípios em possibilidades reais. Assim, a demanda da política é
o desenvolvimento da capacidade de decidir com equilíbrio entre estes dois polos, segundo a
perspectiva weberiana.
Na busca pelo melhor entendimento do processo de enfraquecimento do Estado do
bem-estar, Apple (1999) esclarece que, após a Segunda Guerra Mundial, capital e trabalho10
começaram a se relacionar harmonicamente. A lógica do mercado e do lucro passou a ser o
principal fundamento do trabalho, enquanto que os trabalhadores começaram a receber
benefícios sociais nunca antes contemplados. Na década de 1970, então, estas vantagens
começaram a ser questionadas a partir de manifestações como a luta pela igualdade social e
sexual, o que provocou o surgimento de novas concepções de família, comunidade e nação.
Neste contexto, surgiu a proposta de restruturação econômica e administrativa do
Estado movidas por duas forças propulsoras: o neoliberalismo e o neoconservadorismo
(APPLE, 1999). Ambas estabeleceram uma aliança e buscaram a hegemonia popular através de
conexões com trabalhadores e cidadãos diversos apresentando como ferramentas para a
restruturação estatal o controle fiscal e a descentralização. Os gastos públicos e a burocracia
foram identificados como os grandes vilões do Estado do bem-estar social, como aponta Vieira
(2011).
É importante ressaltar que Estado, neste estudo, atende à concepção denotada por
Weber (2006) segundo a qual o Estado é uma manifestação histórica da política cuja construção
pauta-se na complexidade das atividades sociais que permitem a formação das organizações
institucionais. E, a partir destas organizações, o Estado é definido por Weber (2006) como uma
regulatórias objetiva criar normas para a implementação dos serviços e o funcionamento de equipamentos. No
caso, o ensino fundamental de nove anos trata-se de uma política distributiva e regulatória.
10
Trabalho atende à definição weberiana de trabalho burguês: aquele que oferece condições de sobrevivência,
mas não dá sentido à vida; trabalho como ofício, que serve a lógica produtivista do capitalismo.
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forma moderna de agrupamento político, caracterizado pelo fato de deter o monopólio da
violência e do constrangimento físico legítimo sobre um determinado território. Neste ponto, o
uso da força é determinante, sendo a violência um instrumento específico do Estado: "se só
existissem estruturas sociais de que a violência estivesse ausente, o conceito de Estado teria
também desaparecido [...]" (WEBER, 2006, p. 56).
Desta forma, o Estado consiste numa relação de dominação do homem sobre o homem,
baseada no uso da violência legítima. Na aplicação do constrangimento legítimo sobre um
território, o Estado apoia-se nas leis, na força militar e numa administração racional, que lhe
permite intervir em domínios diversos. Segundo Weber (2006), as leis só existem quando existe
a probabilidade de que a ordem seja mantida pelo uso da força, com a intenção de obter
conformidade com a ordem ou de impor sanções pela sua violação. Neste sentido, o Estado é
também uma instituição econômica que gere as finanças públicas ou as empresas
nacionalizadas, e intervém em diversos domínios tais como educação, saúde, economia ou
cultura.
Com o Estado do bem-estar social em crise, ganha corpo a ideia de que a interferência
estatal na prestação de serviços à população deveria ser diminuída. O Estado, então, começa a
adotar a lógica de mercado, reconfigurando a sua atuação. A privatização e a terceirização de
serviços passam a compor o cenário mundial. Cabe ao Estado a tarefa de gerenciar as políticas
públicas, nascendo assim o gerencialismo que, segundo Vieira (2011), tem por princípios: a
descentralização do poder, a transparência de governabilidade, o estabelecimento de metas e
objetivos claros, o atendimento aos interesses dos indivíduos, a redução e o controle dos gastos
públicos e um modelo de avaliação baseado no desempenho. Projeta-se assim uma sociedade11
democrática e plural que se desenvolve numa zona de conflitos, interesses e incertezas, onde os
cidadãos defendem suas posições ideológicas.
Gerencialismo é o termo utilizado neste estudo para referir-se ao modelo adotado pelo
Brasil para empreender a reforma do Estado. No âmbito da discussão educacional, o
gerencialismo justifica a utilização de recursos da gestão empresarial na administração das
escolas públicas.
Assim, na perspectiva gerencialista, o Estado continua tendo o controle das políticas
públicas, mas a sua atuação é modificada pelo discurso das teorias tecnicistas empresariais
11

A sociedade, na concepção weberiana, se constitui nas relações sociais onde as convenções, as regras e os
padrões são construídos e transformados pelos indivíduos. Assim, suas motivações e os sentidos que atribuem à
relação com o outro interferem nas constituições sociais podendo vir a desmoronar caso as motivações e os sentidos
sejam mudados. O indivíduo, seus méritos e fragilidades, é o grande responsável por tudo o que existe.
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(BALL, 1998). O foco passa a ser o resultado, ou seja, eficiência 12 e qualidade13 absorvem as
preocupações do Estado dentro de uma perspectiva puramente econômica. Os mecanismos
internacionais estabelecem metas para os países, pressionando o seu funcionamento pela lógica
capitalista.
O discurso de eficiência, qualidade e produtividade passaram então a fazer parte das
políticas públicas educacionais e, consequentemente, da vida escolar. Conforme afirma Silva
(1995), essa é uma linguagem empresarial, de cunho econômico, assim como a lógica do
gerencialismo. A materialização destas ideias deu-se através de várias formas sendo a Gestão
da Qualidade Total14 uma delas, afirma Silva (1995).
O entendimento do campo de atuação do Estado assumido a partir da instauração do
sistema gerencialista pressupõe a compreensão do que sejam as políticas públicas. Nesta
perspectiva, Souza (2006) afirma que existem muitas definições, no entanto, todas elas, desde
as mais simples,

[...] guiam o nosso olhar para o locus onde os embates em torno de interesses,
preferências e idéias se desenvolvem, isto é, os governos. Apesar de optar por
abordagens diferentes, as definições de políticas públicas assumem, em geral,
uma visão holística do tema, uma perspectiva de que o todo é mais importante
do que a soma das partes e que indivíduos, instituições, interações, ideologia
e interesses contam, mesmo que existam diferenças sobre a importância
relativa destes fatores. (SOUZA, 2006, p. 25).

Souza (2006, p. 26) enfatiza que o conceito de política pública pode, assim, ser
resumido “como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o governo
em ação’ e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor

12

Eficiência é o mesmo que sucesso na perspectiva weberiana. É almejada pelo político que atua segundo a lógica
do poder; pelo político que persegue resultados. Para conquistar a eficiência, o sucesso, o político abdica de seus
princípios, sendo incapaz de lutar em prol de uma causa, ficando a serviço da perpetuação no poder.
13

Segundo Garvin (1992), o conceito da qualidade surgiu, após a revolução industrial, juntamente com a produção
seriada como uma função gerencial formal. Desde então o conceito evoluiu, tendo passado por várias fases:
Inspeção, Controle Estatístico da Qualidade, Garantia da Qualidade e Gestão Estratégica da Qualidade.
Neste texto, o conceito de qualidade considera o momento histórico sobre o qual se assenta o Estado Gerencial
referindo-se, portanto, à última fase da evolução do conceito apontada por Garvin (1992): Gestão Estratégica da
Qualidade. Trata-se, assim, do planejamento estratégico que prima pela oferta de serviços satisfatórios aos
interesses demandados, cuja execução é acompanhada por uma gerência controladora (que decide as prioridades,
os procedimentos e os recursos necessários) que pretende expandir seus padrões através da educação e do
treinamento, sendo compartilhada a reponsabilidade pelos resultados. Aqui se busca refletir sobre a construção de
um padrão que pode ser questionado judicialmente pela população e que se refere às melhorias do sistema de
ensino e à disponibilidade de recursos orçamentários para esta finalidade.
14

Gestão da qualidade total é o nome dado ao conjunto de estratégias administrativas que visa conscientizar as
instituições da necessidade da qualidade nos seus processos organizacionais.
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mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente)”. As metas e propostas
governamentais são traduzidas em programas, planos e projetos de cunho democrático que
trarão alterações na vida social.
No Brasil, no final da década de 1980, a queda do regime militar favoreceu a
introdução do discurso gerencialista no processo de transição política em que foram feitas
denúncias sobre a ineficiência da educação brasileira, culminando com a aprovação da nova
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394 (BRASIL, 1996), em 20 de
dezembro de 1996. Novamente, a ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos foi
sinalizada, em seu artigo 32, ao mencionar a duração mínima de oito anos para o ensino
fundamental.
As mudanças na forma de gerir o Estado brasileiro foram iniciadas efetivamente no
período governamental de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) amparado pela
sustentabilidade assegurada pelo Plano Real (OLIVEIRA, 2011). O modelo de descentralização
foi explicitado pelas privatizações sucessivas e as políticas públicas começaram a ser
intensificadas por meio de mecanismos de participação popular cuja abertura havia sido dada
pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e é fortemente abraçada pela sociedade
democrática que se quer construir.
Pereira (1997) afirma que a incorporação brasileira da gestão gerencial ocorreu em
1998 com a aprovação da Reforma Gerencial da Administração Pública, estando o povo
brasileiro convencido de que

[...] a Reforma Gerencial da administração pública é essencial, a curto prazo,
para reduzir os custos do Estado e completar o ajuste fiscal, e, a médio prazo,
para tornar o Estado mais eficiente, mas efetivo, melhor capacitado para
defender o patrimônio público, mais capaz de atender as demandas dos
cidadãos a um custo compatível com as restrições econômicas impostas pelo
dramático aumento da competição internacional envolvido no processo de
globalização. (PEREIRA, 1997, p. 45).

A iniciativa brasileira de condensar as convicções do gerencialismo num plano de
reforma estatal foi uma das primeiras no mundo, embora outros países como o Chile e o México
já tivessem se adiantado em algumas ações, afirma Pereira (1997, p. 112). Para o autor, a
Reforma Gerencial “além de uma reforma para a cidadania e a democracia, é uma reforma na
democracia, que supõe a existência do regime democrático” (PEREIRA, 1997
, p. 112). Isto significa dizer que esta nova concepção do modelo de Estado tem por
objetivo aumentar a eficiência e efetividade dos órgãos públicos na prestação de seus serviços,
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facilitar o acesso aos serviços e às informações e descentralizar as decisões de caráter público,
ou seja, havia que se repensar as políticas públicas brasileiras desde a sua concepção.
Como as experiências brasileiras com programas de acompanhamento e avaliação de
suas políticas públicas eram ainda muito tímidas, fazia-se necessário a abertura de canais de
acesso mais intenso às propostas políticas conforme aponta Leite (2008, p. 63):

Com o processo de democratização e com a implementação de uma
administração gerencial, a Reforma do Estado vem abrindo espaço para uma
demanda cada vez maior por avaliação das políticas públicas, originada tanto
da cúpula governamental, quanto da população que vem requerendo maior
visibilidade e transparência nos atos do governo.

O Brasil deve, assim, construir um sistema de avaliação nas esferas federal, estadual e
municipal capaz de funcionar e de fazer funcionar suas políticas públicas cuja direção seja da
responsabilidade dos gestores da sociedade, afirma Leite (2008). Neste sentido, Barroso (2005)
salienta que muitas ações foram iniciadas no contexto escolar como a eleição de diretores,
gestão colegiada, entre outras. Estas iniciativas tanto podem ser justificadas pela tentativa de
inibir o poder do Estado quanto pela necessidade de reestruturação política, pedagógica ou
filosófica e cultural, pois a intenção de melhor atender aos interesses e necessidades dos
cidadãos prescinde, inegavelmente, da “democratização do acesso à escola e participação da
sociedade civil no planejamento e acompanhamento da gestão escolar”, completa Leite (2008,
p. 59).
Em nome do Brasil, o MEC acrescenta às suas justificativas a necessidade de um
sistema de avaliação capaz de fazer funcionar as política públicas:

[...] tomar como ponto de partida a realidade brasileira que se deve apontar
para a existência dos seus diversos patamares desiguais e contraditórios.
Assim, ao lado da escola, com a estrutura curricular tal como foi considerada
anteriormente, existe, também, uma nova escola já em construção em vários
lugares do Brasil. Ela resulta de um amplo e recente movimento de renovação
pedagógica, pensando a necessidade de alçar o ensino a um patamar
democrático real, uma vez que o direito à educação não se restringe ao acesso
à escola. Este, sem a garantia de permanência e de apropriação e produção do
conhecimento pelo aluno, não significa, necessariamente, o usufruto do direito
à educação e à inclusão. (BRASIl, 2006, p. 11).

A citação faz referência ao nascimento de uma escola comprometida com a formação
da cidadania cuja construção se dá também por meio de políticas públicas de caráter inclusivo.
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O governo confirma esta opção ao dizer que o Ministério da Educação e Cultura (MEC)
pretende
[...] construir políticas indutoras de transformações significativas na estrutura
da escola, na reorganização dos tempos e dos espaços escolares, nas formas
de ensinar, de aprender, de avaliar, implicando a disseminação das novas
concepções de currículo, conhecimento, desenvolvimento humano e
aprendizado. (BRASIL, 2006, p.11).

A proposta da construção de uma nova escola pautada em políticas públicas
educacionais capazes de gerir o tempo e o espaço escolar confirma a intenção latente da
implantação do ensino fundamental de nove anos já transformada em meta no Plano Nacional
de Educação (PNE), aprovado em 2001, através da Lei nº 10.172 (BRASIL, 2001), que também
sinalizou para a antecipação da idade mínima de entrada no ensino fundamental. Entretanto,
recomendou-se que as iniciativas pela implantação das novas medidas seguissem à efetivação
do processo de universalização do ensino para as crianças de sete a quatorze anos, previstas
para acontecer em 5 anos.
Em 2003, o Censo Escolar mostrou que a grande maioria das crianças entre sete e
quatorze anos encontravam-se matriculadas, motivando a volta à discussão em torno da
implantação do ensino fundamental de nove anos.

No Brasil atual a universalização do Ensino Fundamental com a duração de
oito anos está praticamente consolidada, chegando a cerca de 97% das
crianças. Isso permite que o Ministério da Educação planeje junto com estados
e municípios o atendimento de outras necessidades sociais na educação, como
incluir a população das faixas etárias não contempladas pelo Ensino
Fundamental. Responsável pela elaboração de orientação pedagógica e
indução de políticas públicas para a educação, o Ministério da Educação
desenvolve o Programa Ampliação do Ensino Fundamental para Nove Anos.
(BRASIL, 2004c, p. 3).

Além disso, os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep)/MEC mostraram que, das 159.861 escolas públicas brasileiras, 11.510
eram ofertantes do ensino fundamental de nove anos em 2003. Apesar do número reduzido de
iniciativas, estas escolas estavam distribuídas entre grande parte dos Estados Brasileiros, com
exceção apenas do Acre, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e
Sergipe (BRASIL, 2004c).
Em 19 de novembro de 2004 o MEC reuniu-se em Porto Alegre (RS) com os Ministros
da Educação do Setor Educacional do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) onde foi
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definida uma tabela de equivalência para reconhecimento de título e estudos no nível da
educação básica. O Brasil era o único país do MERCOSUL que mantinha o ensino obrigatório
em oito anos e incorporou à Nova Tabela de Equivalência do Protocolo de Reconhecimento de
Títulos e Estudos no Nível da Educação Básica (ensino fundamental e médio) não Técnico, a
ampliação do ensino fundamental tendo recebido recomendações dos ministros participantes
do bloco para tomar as providências que levassem à efetivação do que ali fora tratado, conforme
aponta o relatório do Parecer da Câmara da Educação Básica (CEB) nº 23/2005:

A Nova Tabela de Equivalência do Protocolo de Reconhecimento de Títulos
e Estudos no Nível da Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio) não
Técnico para os países membros e associados do Mercosul (Brasil, Argentina,
Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia) prevê uma dupla entrada em relação ao
Brasil: a atual, com Ensino Fundamental de 8 (oito) anos e Ensino Médio de
3 (três) anos; outra, em processo de implantação, com Ensino Fundamental de
9 (nove) anos e Ensino Médio de 3 (três) anos, totalizando 12 (doze) anos de
Educação Básica. (BRASIL, 2005, p. 1-2).

Assim, as leis 11.114/2005 (BRASIL, 2005) e 11.274/2006 (BRASIL, 2006) foram
medidas nacionais de ratificação da Tabela de Equivalência no país. A primeira, aprovada em
maio de 2005, alterou os artigos 6º, 30º, 32º e 87º da LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), ao
estabelecer a idade mínima de seis anos para matrícula no ensino fundamental delegando esta
responsabilidade aos pais. Entretanto, a duração de oito anos para a escolaridade obrigatória
fora mantida. Sua alteração aconteceu apenas em 06 de fevereiro de 2006 com o advento da
segunda lei mencionada, nº 11.274, alterando os artigos 29º, 30º, 32º e 87º da LDB 9.394/96
(BRASIL, 1996), cuja efetivação legal foi prevista até o ano de 2010.
O processo normativo de regularização da ampliação do ensino fundamental de nove
anos durou apenas um ano constando deste período o Parecer CNE/CEB nº 6/2005 (BRASIL,
2005) que visa a estabelecer normas nacionais para a ampliação da escolaridade obrigatória; a
Resolução CNE/CEB nº 3/2005 (BRASIL, 2005) que define normas nacionais que visam à
ampliação do ensino fundamental para nove anos e o Parecer CNE/CEB 18/2005 (BRASIL,
2005) que orienta a matrícula de crianças de seis anos de idade no ensino fundamental.
Concomitante aos procedimentos legais sugeridos pela XXVII Reunião de Ministros
da Educação, do Setor Educacional do MERCOSUL, o Brasil realizou encontros regionais para
mobilização das Secretarias de Educação e adesão às medidas apresentando como justificativas
o aumento do número de crianças no sistema educacional, o atendimento às classes populares
e a garantia de tempo mais longo como ampliação da oportunidade de aprendizagem.
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A política de encurtamento da idade de acesso ao ensino fundamental e alongamento
de sua duração se contextualiza também nas políticas educacionais da América Latina e Caribe:

En casi todos los países de América Latina y el Caribe se ha incorporado la
atención y educación de la primera infancia (AEPI) en las leyes, políticas y
programas. La AEPI se define generalmente como la educación que está
dirigida hacia los niños desde el nacimiento, o la edad de tres meses, hasta los
5 ó 6 años, dependiendo de la edad estipulada en cada país para el comienzo
de la educación básica. Este nivel de enseñanza se llama de diversas maneras
en los diferentes países, pero comúnmente se organiza en dos o tres ciclos, al
igual que la educación primaria. El último ciclo habitualmente se denomina
“preescolar” o “preprimario”, y los ciclos anteriores se llaman “parvulario”,
“inicial”, o “de la infancia”. (UNESCO, 2011, p.10).
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
completar al menos 12 años de escolaridad –el tiempo requerido para terminar
la primaria y la secundaria en la mayor parte de los países de la región–
constituye el capital educativo mínimo para alcanzar el bienestar. Esto se debe
a que esa cantidad de años de escolaridad se asocia a una probabilidad mayor
al 80% de conseguir un empleo con un ingreso que proporcione un nivel de
vida adecuado. (UNESCO, 2011, p. 14-15).

Segundo o documento da UNESCO (2011), o Brasil encontra-se entre um dos poucos
países deste bloco que manteve por mais tempo a educação básica em 11 anos, embora seja
reconhecida a sua dimensão territorial como um ponto negativo para a implementação e
coordenação de programas educacionais de caráter nacional.
Uma vez que o ensino fundamental de nove anos foi instituído legalmente através das
Leis nº 11.114 (BRASIL, 2005) e nº 11.274 (BRASIL, 2006), o MEC intensificou a jornada de
publicações sobre a implementação da referida política, merecendo destaques os documentos
cuja visualização é possível no Portal do MEC:

a)

Ensino Fundamental de Nove Anos: Orientações gerais (BRASIL, 2004b);

b)

Ampliação do Ensino fundamental para Nove Anos: Relatório do programa

(BRASIL, 2004c);
c)

Ampliação do Ensino fundamental para Nove Anos: Relatório do programa

(BRASIL, 2005);
d)

Ensino fundamental de nove anos: passo a passo do processo de implantação

(BRASIL, 2009a);
e)

A Criança de Seis Anos, a Linguagem Escrita e o Ensino Fundamental de Nove

Anos: Orientação para o trabalho com linguagem escrita em turmas de crianças de seis anos de
idade (BRASIL, 2009b).
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Sobre estes documentos, Schneider e Durli (2010, p. 203) afirmam que:
Tais orientações não deixam dúvidas: o primeiro ano do EF9A deve considerar como sua finalidade principal a alfabetização das crianças em um processo sistematizado. Conforme se salientou, o que não se percebe com clareza
é a direção que deve tomar a prática pedagógica, quais os procedimentos mais
adequados ao aprendizado dos alunos nessa faixa etária. Teme-se que a
sistematização dos processos de alfabetização e letramento leve ao descuido
das especificidades da infância. As crianças de seis anos, antes atendidas por
instituições de educação infantil voltadas às atividades do brincar, típicas da
infância, podem ser massacradas por práticas descontextualizadas e voltadas
exclusivamente às atividades de leitura e escrita. É necessário considerar, que
embora não pertencendo mais à etapa da escolaridade da educação infantil,
migrando para o ensino fundamental, essa criança não deixou de ter seis anos.

Também é possível verificar, através da leitura destes documentos, que o discurso da
qualidade, predominante no modelo de gestão gerencial, é atualizado através de uma abordagem
social:

É, assim, imprescindível debater com a sociedade um outro conceito de
currículo e escola, com novos parâmetros de qualidade. Uma escola que seja
um espaço e um tempo de aprendizados de socialização, de vivências
culturais, de investimento na autonomia, de desafios, de prazer e de alegria,
enfim, do desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões.
(BRASIL, 2004b, p. 11).

Nas minúcias dos textos, é possível verificar a implicação da abordagem social dada
ao discurso da qualidade por meio de:
I)

Objetivo: “melhorar as condições de equidade e de qualidade da Educação Básica”
(BRASIL, 2009a, p. 5).

II)

Preocupação: No plano de implementação do nove ensino fundamental é
imprescindível conter “estudos e medidas necessárias ao redimensionamento da
educação infantil, de forma a não prejudicar a oferta e a qualidade e preservando sua
identidade pedagógica” (BRASIL, 2009a, p. 11).

III)

Compromisso: “somente uma prática pedagógica autônoma garante as condições
para o exercício profissional competente e para a construção de uma educação
comprometida com a qualidade referenciada socialmente” (BRASIL, 2009b, p. 8).
Eficiência e produtividade são vocábulos ausentes nos textos. Mas, dá-se para

identificar implicitamente suas abordagens através de afirmações como: “Na perspectiva de
verificar se o direito ao aprendizado de competências básicas e gerais está garantido para cada
aluno, contamos, em nível nacional com dois instrumentos de avaliação relevantes” (BRASIL,
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2009a, p. 16) prova Brasil – para crianças do 5º e do 9º ano - e Provinha Brasil – diagnóstico
realizado no início do processo de aprendizagem para identificar insuficiências nas áreas de
leitura e escrita.
E, ainda: “Torna-se importante ressaltar alguns aspectos referentes à responsabilidade
dos sistemas de ensino, das escolas e dos professores ao proceder à ampliação do Ensino
Fundamental” (BRASIL, 2004b, p. 22); “É indispensável a elaboração de instrumentos e
procedimentos de observação, de acompanhamento contínuo, de registro e de reflexão
permanente sobre o processo de ensino e de aprendizagem (BRASIL, 2009a, p. 17).
Assim, reserva-se ao Estado a responsabilidade pelo controle através da verificação
dos resultados e aos sistemas, escolas e professores, a responsabilidade pelo processo de
implantação da política de ampliação do ensino fundamental de nove anos mantendo o discurso
neoliberal da sociedade.
Entretanto, segundo Azevedo (2003), parece não ter se desprendido da visão
compensatória na qual a qualidade da educação é objetivada através de intervenções do Estado
na promoção de programas de inserção/recuperação linguística para crianças desfavorecidas
socialmente.
Vale ressaltar que muitas questões sobre esta nova política educacional foram
decididas com atraso e outras ainda estão por decidir. Exemplos disso são as Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN), fixadas em 14 de novembro de 2010 através da Res. CNE/CEB
nº 07 (BRASIL, 2010)
, final do ano dado como limite para implantação da política.
Sobre as questões ainda por decidir vale mencionar a matrícula da criança de seis anos
no ensino fundamental: o Conselho Nacional da Educação (CNE), através da Câmara da
Educação Básica (CEB), publicou, em 14 de janeiro de 2010 (BRASIL, 2010), a Resolução nº
01, onde estabeleceu em seu art. 2º que para a criança ingressar no primeiro ano deveria ter seis
anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorresse a matrícula. Para regulamentar
a matrícula da criança da educação infantil, a Resolução nº 06, de 20 de outubro de 2010
(BRASIL, 2010) estabeleceu em seu art. 2º que a criança que completasse quatro anos até o dia
31 de março fosse matriculada na Pré-escola. Entretanto, tais resoluções foram suspensas em
vários Estados brasileiros em virtude de processos judiciais proferidos nos Autos da Ação Cível
Pública perante a Justiça Federal sob a alegação de que o critério cronológico não é suficiente
para determinar a data de corte para entrada das crianças na educação infantil e no ensino
fundamental. A decisão suspensiva da resolução atingiu, até o momento, todo o território de
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Minas Gerais, Ceará, Rio de Janeiro e Distrito Federal; e parcialmente os Estados de
Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia.

A inserção do Estado da Bahia e do município de Pindaí no ensino fundamental de nove
anos

Em atendimento à nova proposta educacional, os Estados brasileiros, através dos
Conselhos Estaduais de Educação (CEE), começaram a disciplinar a implantação do ensino
fundamental de nove anos. Entretanto, esta não foi uma ação imediata, de modo que a
regulamentação da Lei nº 11274 (BRASIL, 2006) ocorreu em momentos diferentes nos diversos
Estados do país, como apontam os estudos de Silva e Scaff (2009).
A Bahia foi um dos Estados mais retardatários neste sentido (SILVA; SCAFF, 2009).
A mudança foi regulamenta somente em junho de 2007 através da Resolução nº 60 (BAHIA,
1997), que estabelece normas complementares para implantação e funcionamento do Ensino
Fundamental obrigatório de 09 (nove) anos, iniciando-se aos 6 (seis) anos e respectivo Parecer
CEE 187/2007 (BAHIA, 2007). Este parecer considera não apenas as Leis nº 11.114 (BRASIL,
2005) e nº 11.274 (BRASIL, 2006), mas também a Emenda Constitucional nº 53 de 19 de
dezembro de 2006 (BRASIL, 2006) para questionar a compulsoriedade da duração do Ensino
Fundamental antes da emenda referida, deixando entender que a matrícula de crianças de seis
anos no ensino fundamental, assim como a sua expansão para nove anos, antes dessa medida
foi arbitrária.
O CEE da Bahia preocupando-se com a formação dos professores para a nova
demanda escolar, aprovou a Resolução CEE nº 05, de 28 de janeiro de 2008 (BAHIA, 2008)
dispondo sobre a adequação dos programas dos cursos de licenciatura plenas e similares
oferecidos pelas Universidade Públicas Estaduais. A orientação é para que as universidades
considerem a norma vigente na elaboração dos programas, buscando redimensionar os
procedimentos metodológicos, teórico-práticos e didático-pedagógicos em pauta na formação
do professor.
Entretanto, Silva e Scaff (2009) apontam que o retardo na regulamentação do ensino
fundamental de nove anos pelo Estado da Bahia trouxe consequências para a educação do
Estado. As autoras ponderam que a oferta de matrícula no ensino fundamental da Bahia está
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fortemente concentrada nas redes municipais. No entanto, boa parte dos municípios ainda não
haviam constituído sistemas próprios de educação. Assim, o atraso do CEE em regulamentar
sua implantação e funcionamento comprometeu tanto a divulgação da política quanto a sua
implantação a nível local. As escolas da rede estadual, embora dispusessem de sistema próprio,
tiveram que aguardar a publicação da resolução específica até setembro de 2007 e as primeiras
publicações da Secretaria Estadual só vieram após o primeiro semestre de 2008. Silva e Scaff
(2009) consideram que o processo de intensa desativação das matrículas no ensino fundamental
pela rede estadual pode ter contribuído para este atraso.
O atraso estadual incidiu sobre os atrasos municipais, evidentemente. E Pindaí, um dos
municípios do interior da Bahia, apesar de dispor de Sistema Municipal de Ensino criado
através da Lei Municipal nº 77, de 14 de junho de 1999 (PINDAÍ, 1999), “ANEXO D”, não
dispunha dos respectivos órgãos em funcionamento. Ou seja, os Conselhos Municipais não
existiam efetivamente. Entretanto, o município de Pindaí não aguardou as orientações
estaduais. Após a participação em encontro com os secretários municipais em Brasília, no
segundo semestre do ano de 2006, adotou, imediatamente, atitudes em favor de sua implantação
para o ano de 2007. Vale ressaltar que não foi possível acessar na Secretaria Municipal de
Educação de Pindaí nenhuma documentação – portarias ou atas – que pudessem evidenciar,
legalmente, o processo de implantação do ensino fundamental de nove anos, conforme pode ser
conferido no “ANEXO A” deste trabalho (PINDAÍ, 2014). Este fato, provoca o levantamento
de conjecturas a respeito da existência desta documentação e, principalmente, sobre, os
procedimentos adotados e sua relação com os princípios da gestão democrática da educação.
Sabe-se que, neste ano de 2014, “neste município, há famílias com filhos matriculados
tanto no ensino fundamental de oito quanto no de nove anos, constituindo assim uma situação
propícia à provocação de pronunciamentos claros dos pais sobre a temática de ampliação da
escolaridade”, aponta Nogueira (2013, p.2). 2014 é o último ano de coexistência das duas
modalidades de ensino.
Entretanto, foi encontrando no Diário Oficial do Município a portaria nº 66, conforme
pode ser observado no “ANEXO B” deste trabalho, de 08 de novembro de 2013 (PINDAÍ,
2013) que disciplina a matrícula para o ano de 2014. Esta portaria acata, em seu artigo 27, a
decisão judicial que suspende a Resolução CNE/CEB nº 01/2010 (BRASIL, 2010) alterando a
data de ingresso no ensino fundamental. A partir de 2014 as crianças com idade mínima de seis
anos completos ou a completar até o dia 31 de dezembro do ano de ocorrência da matrícula
deverão ser inseridas no primeiro ano do ensino fundamental.
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Percebe-se, portanto, a tentativa da rede municipal de acompanhar a implementação
da política estruturada pelo sistema federal. No entanto, há uma lacuna no processo de
implantação do ensino fundamental de nove anos no período de 2007 a 2013, criada pela
ausência de documentos que implica na promoção de tensões quanto às demandas das
instituições escolares neste contexto.
Na tentativa de traçar um panorama geral através do qual seja possível situar a política
do ensino fundamental de nove anos no contexto histórico brasileiro desde a década de 1970,
este capítulo trouxe para a discussão elementos resultantes da associação das dimensões sociais,
políticas e culturais ao direcionamento das ações legais que disciplinam o ensino fundamental
de nove anos no país. Sem a pretensão de esgotar as possibilidades interpretativas para esta
questão, mas de organizar sinteticamente os argumentos apresentados neste capítulo, são
retomados os elementos que pontuaram esta discussão:


Tanto a ampliação da escolaridade obrigatória quanto a antecipação da entrada

da criança no ensino fundamental vem fazendo parte das intenções governamentais muito antes
de sua constituição legal. Trata-se de uma ideia construída historicamente no bojo das
concepções políticas que permeiam as relações de poder estabelecidas entre o Estado e a
sociedade, influenciadas pelas pressões internacionais.


A inserção dos Estados na política de ampliação do ensino fundamental de oito

para nove anos ocorreu em momentos diferentes, sendo a Bahia um dos Estados mais
retardatários ao discipliná-la em 2007 e efetivá-la em 2008. Um dos argumentos que justifica a
ocorrência desta situação aponta o interesse no processo de municipalização desta modalidade
de ensino. O regime de colaboração, legalmente estabelecido, que poderia enfraquecer tal
argumentação, não parece tomar forma sob este aspecto.


O município de Pindaí implantou a política do ensino fundamental de nove anos

antes mesmo do seu Estado disciplinar sua inserção, pautando-se legalmente nas orientações
federais. Entretanto, o que, à primeira vista parece ser positivo pode ter trazido sérias
consequências à educação municipal por não ter disciplinado a implantação do ensino
fundamental de nove anos por meio de documentação do Conselho Municipal de Educação
(CME), fora de operação.


Apesar do planejamento estratégico das ações legais para a implantação do

ensino fundamental de nove, consideradas as pressões políticas de âmbito nacional e
internacional na sua elaboração, muitos pontos são frágeis: ainda no período de execução da
proposta, o país discute as diretrizes curriculares que devem defini-lo; embora seja definida a
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idade de seis anos para inserção no primeiro ano, crianças de cinco anos estão adentrando ao
ensino fundamental sem nenhuma avaliação, mas com respaldo legal; sistemas de ensino
compartilharam as determinações que disciplinaram o ensino fundamental desconsiderando a
autonomia na adoção dos procedimentos de implantação e implementação da proposta junto às
unidades escolares, o que fere a possibilidade de respeito às singularidades regionais e locais.
Elencar os elementos trazidos à discussão neste capítulo contribui para o entendimento
de que prepondera a preocupação em seguir os padrões nacionais. Entretanto, a diversidade
cultural brasileira contraria a universalização dos procedimentos. Tanto a flexibilidade, como
no caso da data de inserção no primeiro ano, como a rigidez, no caso da universalização da
proposta contribuem para a formação de um panorama de conflitos e incertezas sobre a política
de ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos.

58

CAPÍTULO III
O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS NAS DISCUSSÕES ACADÊMICAS

Este capítulo tem por finalidade analisar a produção acadêmica sobre o ensino
fundamental de nove anos no período de 2006 a 2012 com pretensão de situar esta temática no
universo da ciência. Trata-se de uma revisão bibliográfica que subsidia a pesquisa sobre os
sentidos que os pais atribuem à política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove
anos, na perspectiva de fornecer subsídios para a intensificação do debate sobre a política de
ampliação do ensino fundamental de nove anos e seus propósitos na conjuntura da gestão
democrática escolar, contribuindo para a discussão panorâmica da educação no país.

Produtividade acadêmica

A matrícula da criança de seis anos no primeiro ano do ensino fundamental é garantida
pela Lei nº 11.114 (BRASIL, 2005) e faz parte dos procedimentos políticos nacionais de
ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos, juntamente com a Lei nº 11.274
(BRASIL, 2006). Muitas pesquisas foram desenvolvidas na academia após a instituição legal
da política de ampliação do ensino fundamental buscando contrastar os objetivos desta política
educacional com o seu processo de implantação e desenvolvimento.
A quantificação dos dados concernentes às pesquisas publicadas na Anped e nos
Periódicos disponíveis no portal da Capes mostrou um crescimento contínuo e acentuado de
trabalhos publicados nos anos de 2006 a 2012. No total, foram identificados 326 trabalhos por
meio deste critério inicial. Entretanto, foram filtradas para a análise 23 publicações, sendo 6
encontradas nos anais da Anped e 17 em Revistas publicadas periodicamente sob a aprovação
da Capes, conforme ilustra o quadro a seguir:
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Quadro 1: Artigos selecionados na revisão bibliográfica, estágio final.
ANPED
ANO

2006

PERIÓDICOS DA CAPES

TÍTULO/AUTOR(ES)

TÍTULO/AUTOR(ES)

-

“AGORA SEU FILHO ENTRA
MAIS CEDO NA ESCOLA”: a
criança de seis anos no EF/9 anos em
Minas Gerais

PERIÓDICOS

Educ. Soc.

Lucíola L. Santos
Lívia Maria F. Vieira
2007

2008

2009

-

-

O EF/9 ANOS COMO POLÍTICA
DE INTEGRAÇÃO SOCIAL:
análises a partir de dois estados
brasileiros
Antonia Almeida Silva – UEFS
Elisângela Alves da Silva Scaff –
UEMS

EF/9 ANOS: análise de uma
experiência no interior do estado de
São Paulo
Bianca C. Correa – USP

2010
A IMPLANTAÇÃO DO EF/9 ANOS
EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE
CAMPINAS/SP: o olhar dos gestores
Vera Lúcia de Carvalho Machado –
PUC-Campinas

2011

O EF/9 ANOS COMO TEMÁTICA
DE PESQUISA: levantamento de
trabalhos acadêmicos aprovados em
eventos científicos (2006-2010)
Gabriela Nogueira – UFPel Eliane
Teresinha Peres – UFPel

EF/9 ANOS: estamos preparados para
implantá-lo?
Doralice Aparecida P. Gorni
EF/9 ANOS: análise e perspectiva de
ação
Nájela Tavares Ujiie
EF/9 ANOS: bases legais de sua
implantação
Esméria de Lourdes Saveli
AMPLIAÇÃO DO EF/9 ANOS: o
que dizem os estudos mais recentes
que chegam aos professores?
Jair Ribeiro Júnior
Adriano Queiroz da Silva
Laêda B. Machado
A PRÁTICA AVALIATIVA E
AMPLIAÇÃO DO EF PARA NOVE
ANOS: Desafios
Débora Cristina Jeffrey
EF/9 ANOS E A INSERÇÃO DE
CRIANÇAS DE SEIS ANOS NA
ESCOLARIZAÇÃO
OBRIGATÓRIA NO DISTRITO
FEDERAL: estudo de caso
Angélica Guedes Dantas
Diva Maria M. A. Maciel
O EF/9 SÉRIES E AS CRIANÇAS
DE SEIS ANOS
Maria Malta Campos
EF/9 ANOS: aspectos legais e
didático-pedagógicos
Marilda Pasqual Schneider
Zenilde Durli
“PARECE
UM
PREZINHO”:
FAMÍLIAS
DE
CLASSES
POPULARES E O NOVO EF
Maria Silvia Pinto Librandi da Rocha
ENSINO FUNDAMENTAL DE
NOVE ANOS: reflexões sobre a
implantação e a idade das crianças
Flaviana Demenech
EF/9 ANOS: ampliação da
permanência e qualidade de ensino
Julio Gomes Almeida
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL: desafios e

Ensaio:
aval.
Políticas Públicas
Educacionais
Colloquium
Humanarum
Práxis Educativa

Eccos: Revista
Científica

Educação
Sociedade

e

Nuances: estudos
sobre Educação

Roteiro

Psicologia
Estudo

em

Revista
Uniandrade
Eccos: Revista
Científica
Educação
Pesquisa

e
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ANPED
ANO

PERIÓDICOS DA CAPES

TÍTULO/AUTOR(ES)

TÍTULO/AUTOR(ES)
desencontros na implantação de uma
nova política
Bianca Cristina Correa
O EF/9 ANOS E O DIREITO À
EDUCAÇÃO
Lisete Regina Gomes Arelaro
Márcia Aparecida Jacomini
Sylvie Bonifácio Klein
AMPLIAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL: a que demandas
atende? a que regras obedece? a que
racionalidades corresponde?
Fabiana de Amorim Marcello
Maria Isabel Edelweiss Bujes

EF/9 ANOS: a implantação da
política no município de Joinville/SC “É A LEI”: o EF/9 anos na perspectiva
Tatiane D. Rodrigues –
de graduandas/o de Pedagogia
PPGE/UNIVILLE
Maria S. P. M. Librandi da Rocha
Rosânia Campos – PPGE/UNIVLLE
EF/9 ANOS: contribuições para a
construção de um panorama nacional
2012
de implantação e implementação
O EF/9 ANOS E OS PROCESSOS
Maria S. P. da Rocha – PUCDE AVALIAÇÃO: estratégias de
Campinas
regulação da população infantil
Adriana Z. Martinati – PUCMaria Renata Alonso Mota
Campinas
Maria S. Pereira Santos – PUCCampinas
TOTAL
6 TRABALHOS
17 TRABALHOS
Fonte: quadro criado para fins de utilização na pesquisa.

PERIÓDICOS

Educação
Pesquisa

e

Educação
Pesquisa

e

Educação

Educação

A filtragem a que se submeteram os trabalhos selecionados possibilitou a identificação
de artigos que melhor pudessem atender ao propósito da revisão bibliográfica, passando à etapa
de identificação dos sujeitos de pesquisa, metodologia de abordagem, procedimentos
metodológicos e conclusões por eles elencados.

Levantamento de Nuances

A etapa da revisão bibliográfica que buscou atender ao levantamento das nuances15 de
cada trabalho iniciou-se com a leitura completa de cada artigo selecionado. Entretanto, a

15

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Priberam, online, a palavra nuance pode significar, entre outras
coisas, “fases ou aspectos de alguma coisa”. No âmbito da pesquisa bibliográfica, nuances refere-se aos aspectos
investigados dentro da temática e que merecem destaque no estudo.
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quantidade de variáveis relativas ao ensino fundamental enquanto política pública educacional
constituiu uma dificuldade imediata. Entre as alternativas para se resolver este impasse, a
utilização de técnicas estatísticas foi a estratégia que melhor se revelou à tabulação dos dados
por permitir agrupar as variáveis que tivessem associações entre si, organizando pequenos
grupos de componentes. Assim, dos 23 artigos lidos, 34.8% ou 8 manifestaram preocupações
com a implantação e implementação do ensino fundamental de nove anos nas escolas
brasileiras; 26.1% ou 6 cuidaram da investigação sobre a inserção da criança de seis anos no
ensino fundamental, incluindo o processo de transição e as práticas de governamento da
infância; 17.4% ou 4 preocuparam-se com a ampliação do ensino fundamental de oito para
nove anos; um dos trabalhos tratou da repercussão da política no contexto das práticas e outro
cuidou das concepções dos graduandos do curso de Pedagogia sobre a política em questão. 3
dos trabalhados estudados apresentaram estado da arte sobre a temática com as seguintes
abordagens:
a)

Contribuições da ampliação do ensino fundamental para a educação: através do

levantamento bibliográfico dos trabalhos aprovados na Associação Nacional de Pós-Graduação
e Pesquisa em Educação (Anped), no Congresso de Leitura do Brasil (Cole) e no Encontro
Nacional de Didática e Prática de Ensino (Endipe) no período de 2006 a 2010.
b)

Configuração das práticas pedagógicas: discutidas através das teses e

dissertações produzidas no Brasil e publicadas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD) no período de 2006 a 2011.
c)

Informações que chegam aos professores: obtidas através das revistas Nova

Escola, Criança e Pátio, publicadas nos anos de 2007 e 2008.
No tocante aos métodos utilizados nas pesquisas publicadas, todos os trabalhos
indicaram uma metodologia qualitativa embasada, principalmente, em Stake (1983). Em três
deles houve explicitação da metodologia de análise, sendo em um análise do discurso na
perspectiva de Foucault (2008), em outro análise de conteúdo na visão de Bardin (1977) e em
um terceiro análise do ciclo de políticas públicas na perspectiva de Ball (2004). A análise
documental perpassou por 20 dos trabalhos lidos, realizadas em concomitância com os estudos
bibliográficos, excluindo apenas aqueles que se referiam ao estado da arte da temática ensino
fundamental. Dos 12 trabalhos que buscaram suas informações no campo sem abrir mão da
análise dos documentos oficiais e ou bibliográfica, 4 utilizaram a entrevista como único
instrumento de pesquisa. Outros 6 trabalhos enriqueceram a entrevista com questionários,
bibliografias, produção textual e observações. 2 trabalhos levantaram seus dados usando apenas
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questionários. Um dos trabalhos realizou uma micro etnografia, conforme denomina o autor,
através de estudo de caso e entrevista e outro realizou uma etnografia por meio de questionário,
observação participante e entrevista. Estes dados revelam que as pesquisas que contemplaram
a temática ensino fundamental como política pública realizadas no período de 2006 a 2012
tiveram 47.8% de centralidade nos estudos bibliográficos e na análise dos documentos oficiais.
Outro ponto interessante é que apenas um dos trabalhos envolveu um Estado da Região
Nordeste, a Bahia. 11 dos trabalhos selecionados desenvolveram sua pesquisa na região sudeste
do país. Mesmo os trabalhos desenvolvidos em caráter documental ou bibliográfico prenderamse, em sua maioria, à região sudeste, abrindo espaço apenas para os de dimensão nacional.
Os escritores Arelaro et al (2011), Gorni (2007), Correa (2010; 2011) situam-se entre
os mais citados nos artigos selecionados. Seus títulos fazem parte do aporte bibliográfico do
estado da arte considerado como suporte para produção deste capítulo. Foram dois trabalhos
escritos por Correa (2010; 2011) sendo uma das publicações nos anais da Anped e a outra na
Revista Educação e Pesquisa. Rocha (2010; 1012) assinou 3 dos trabalhos selecionados sendo
dois publicados através das revistas Psicologia em Estudo e Educação, e o mais recente nos
anais da Anped. Entretanto, todas as produções consideradas podem ser contempladas no
quadro anterior.
Os sujeitos das pesquisas de campo foram relacionados em ordem decrescente
conforme a frequência com que apareceram nos trabalhos: secretários estaduais e municipais
de educação e professores em primeiro lugar, diretores e coordenadores escolares em segundo,
alunos em terceiro, pais e familiares dos alunos em quarto e em último lugar os profissionais
da educação funcionários da escola, sendo que os dois últimos não tiveram exclusividade em
nenhum dos trabalhos selecionados.
Para identificação das conclusões a que chegaram os autores dos trabalhos
considerados, foi feita uma tabela relacionando as considerações finais de cada texto ao seu
produtor e em seguida, coloridas de mesma cor as células cujas conclusões se assemelhavam,
o que permitiu visualizar os conflitos e consensos relativos ao ensino fundamental de nove anos
enquanto política pública educacional no recorte temporal considerado.
A exposição destas informações é aqui organizada de acordo com as semelhanças e
diferenças identificadas na tabulação dos dados, mesmo porque os desafios da prática avaliativa
da ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos remetem, na maioria das vezes, à
formação docente inicial e continuada, à organização administrativa e pedagógica dos espaços
escolares e à função social da escola na formação dos sujeitos, como afirma Jeffrey (2009).
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Schneider e Durli, (2010) acrescentam a estes aspectos a ruptura da concepção de infância da
educação infantil e a ruptura do currículo, o que é confirmado por Campos (2010).
Pautando-se na primeira referência à implantação da Lei nº 11.274 (BRASIL, 2006)
percebe-se variação nos ritmos de sua operacionalização entre os estados da Federação, sendo
a Bahia o Estado mais retardatário. Embora não haja confronto com a legislação, o atraso incide
sobre os processos de organização dos sistemas de ensino e acontece principalmente em
municípios que não dispõem de sistema de ensino próprio como afirmam Nogueira e Peres
(2011).
Quanto à ampliação do Ensino fundamental de oito para nove anos considera-se o
aumento do tempo de escolarização um fator positivo para a educação brasileira na medida em
que oferece a possibilidade de atendimento às demandas sociais das camadas populares.
Entretanto, tal ampliação não é sinônimo de qualidade nem mesmo nas escolas que receberam
adaptações na estrutura, no mobiliário, nos materiais pedagógicos e/ou nas práticas cotidianas.
Velhas práticas são mantidas nas abordagens pedagógicas direcionadas à criança
cotidianamente, mesmo porque o conceito de qualidade de ensino não é hegemônico, podendo
se apresentar no dia-a-dia da escola como imposição dos instrumentos de avaliação que buscam
julgar o trabalho da escola. É o que concluem Gorni et al (2007), Saveli (2008), Almeida (2011),
Rocha (2012) e Rocha et al (2012). Entretanto, a qualidade do ensino é uma garantia
constitucional e é possível requerê-la através de uma ação civil pública no Ministério Público,
podendo o município, o estado e ou a União serem responsabilizados quando constatada sua
ausência.
Com relação à inserção da criança de seis anos no ensino fundamental Jeffrey (2009),
Machado (2010), Schneider e Durli, (2010), Arelaro et al (2011) e Demenech (2011)
argumentam que é preciso considerar os conceitos de criança, de ensino e de aprendizagem.
Entretanto, o currículo do primeiro ano reflete apenas uma adaptação simplista do antigo
currículo da primeira série. O lúdico não foi incorporado, os recursos materiais e financeiros
são insuficientes, os professores não passaram por formação, a educação infantil não teve seu
futuro discutido e o simples aumento da escolaridade não representa melhoria na qualidade do
ensino, apontam os autores. A situação no modo como se apresenta nas escolas brasileiras atrai
o foco das políticas públicas para as preocupações com a garantia das condições adequadas para
recepcionar as crianças no ensino fundamental e para a ampliação do debate no interior de cada
escola, o que implica a reorganização dos currículos, dos projetos político-pedagógicos e das
propostas pedagógicas em geral, asseguram Dantas et al (2010) e Rocha (2010).
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Este desafio já havia sido anunciado por Jeffrey (2009) ao defender a necessidade de
uma prática pedagógica que oriente as ações do professor, oportunize o diagnóstico do
estudante, assegure o acompanhamento do progresso e das dificuldades dos alunos,
caracterizando um processo avaliativo contínuo e formativo. A criação deste espaço segundo o
autor é fundamental para garantir o sucesso da escola fundamental de nove anos.
Independentemente da data de aniversário o direito à educação é universal e as estratégias que
buscam o sucesso escolar propõem novos modelos institucionais, outros conceitos de infância
e de criança como havia mostrado Mota (2012).
O primeiro ano deve ser uma fase de transição da educação infantil para o ensino
fundamental sendo preocupante o desejo de alfabetizar nesta idade. O ingresso da criança de 5
anos e 11 meses no ensino fundamental é uma distorção, pois ampliação não é o mesmo que
antecipação de idade. Ampliar o ensino fundamental é positivo, antecipar a idade não. As
crianças de cinco anos são capazes de aprender muitos outros conhecimentos, mas romper de
forma brusca e sem escolhas com o curso da educação infantil ou antecipar o caráter rígido
proposto pelo ensino fundamental faz com que elas acabem perdendo algo da infância que é
igualmente necessário para o seu desenvolvimento advogam Demenech (2011) e Marcelo e
Bujes (2011). Admitir a priorização do atendimento a uma das partes do ensino fundamental,
no caso do primeiro ano, significa secundarizar a outra parte, o que é inteiramente prejudicial
ao êxito da escola de nove anos, como esclarece Correa (2011).
A ampliação da escolaridade obrigatória assim como a inserção da criança de seis anos
no ensino fundamental vem perpassando por conflitos resultantes, principalmente, da não
adequação pedagógica das escolas. O aspecto positivo reduz-se à garantia de vagas para a
criança de seis anos no ensino fundamental. A implantação da Lei nº 11.274 (BRASIL, 2006)
tem provocado impactos nos padrões de acesso social, oportunidade e justiça social em
atendimento aos principais requisitos de uma política de integração social. No entanto, a
disseminação da ideia de que os professores e os alunos são responsáveis pelo fracasso da
escola, embora não seja assumida claramente pelo governo, mas que está posta nas políticas de
avaliação e controle interno, desvia a responsabilidade governamental pela execução da política
e ganha força entre os próprios professores que não dispõem de um conhecimento mais crítico
sobre o ensino fundamental de nove anos.
O maior desafio é, no entanto, a garantia do direito da criança de brincar, mas também
de aprender, afirma Correa (2010). Esta é uma responsabilidade da instância governamental e
não apenas dos professores, alunos e gestores escolares. A sociedade precisa aprender a
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monitorar os processos educacionais a fim de que seja mantida sua linha de execução e todas
as esferas sejam envolvidas. A garantia da distribuição do ensino fundamental se dá a partir da
distribuição de funções, mas principalmente por meio de políticas públicas educacionais
proficientes. O governo tem demonstrado a compreensão deste seu papel através das políticas
públicas de avaliação desde o ano de 2005, entretanto, o que pode remeter à ideia das condições
nas quais a educação se processa no âmbito das escolas brasileiras também pode reforçar a ideia
da responsabilidade de seus sujeitos. As informações disponíveis no Censo Escolar podem ser
utilizadas como meio de conhecimento das escolas brasileiras no que diz respeito a seus
aspectos físicos e às características de seus alunos, argumenta o autor.
Sobre a questão gerencial Almeida (2011) argumenta que o mecanismo da participação
dos sujeitos escolares como possibilidade de construção de uma nova postura de gestão capaz
de romper com a ideologia dominante nas políticas públicas educacionais é uma ilusão
disseminada nos ambientes escolares, apesar das capacidades dos subalternos ao sistema
construírem uma nova lógica de organização de suas ações. Segundo o autor, o governo
disponibiliza oportunidades de participação apenas nos assuntos que não interferem no sistema.
Entretanto, os sistemas educativos precisam ser geridos considerando a sua complexidade e
suas multidimensões num processo dialógico cujas estratégias de comunicação sejam
correntemente utilizadas.
Os processos de implantação e implementação do ensino fundamental de nove anos
nem sempre foram acompanhados pelas mudanças e adaptações da infraestrutura escolar, do
tempo, do espaço, dos recursos e do currículo apesar do que propõe o discurso dos documentos
oficiais. As escolas enfrentam dificuldades similares no contexto nacional que se reproduz em
perspectivas históricas: a incoerência entre o discurso das políticas públicas educacionais e a
oferta de condições necessárias para sua materialização no cotidiano escolar. O poder público,
portanto, prescreve, mas não provê, garante Rocha (2010).
Como está posto nas considerações pontuadas na revisão bibliográfica, o ensino
fundamental de nove anos se descortina como uma política pública educacional da
contemporaneidade sobre a qual vários estudiosos têm formulado enunciados. Entretanto, os
apontamentos e perspectivas evidenciados nas conclusões anunciadas serão tratados a partir de
agora como espaços alternativos da investigação cujas peculiaridades precisam ser desnudadas
a fim de que seja aumentada a coerência e a abrangência das avaliações sobre esta temática.
Este é o compromisso assumido pela pesquisa para a produção de novos conhecimentos
científicos a esse respeito.
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Apontamentos e perspectivas

O contato com as nuances das pesquisas publicadas pela Anped e pelas Revistas
selecionadas entre os Periódicos disponíveis no Portal da Capes, no período de 2006 a 2012,
através da revisão bibliográfica sobre o ensino fundamental de nove anos possibilitou a
percepção de que ainda existem muitas facetas desta temática carentes de estudo. A mais forte
e visível delas refere-se às dúvidas sobre o que e como trabalhar com as turmas de primeiro
ano. Há uma frequente oscilação entre o lúdico e o conteúdo, a alfabetização e o letramento
demandada, na maioria das vezes, pela formação dos professores ou pela sua ausência.
Questionamentos sobre a formação continuada dos professores e sua articulação com os três
primeiros anos no Ensino Fundamental e destes com os seguintes ainda é uma necessidade
apontada por Nogueira e Peres (2011) que se alarga, principalmente, a partir do Programa
Nacional de Alfabetização na Idade Certa16 (PNAIC).
Outra observação a ser feita é que os sujeitos predominantes nas pesquisas não
contemplam igualmente o universo dos segmentos escolares e, portanto, são insuficientes para
representar o pensamento local numa perspectiva global sobre a temática. São necessárias mais
investigações que se preocupem com o posicionamento dos pais e familiares ou responsáveis
pelas crianças que estão inseridas no Ensino Fundamental de nove anos. Esta necessidade foi
apontada por Nogueira e Peres (2011) e pode ser constatada neste estudo de revisão de literatura
uma vez que os pais e responsáveis fizeram parte do grupo de sujeitos de apenas 4 dos 23
trabalhos selecionados de forma supostamente complementar, apenas para enriquecer os
argumentos sobre a nuvem de dúvidas surgidas por ocorrência da implantação e implementação
da política.
Além disso, os índices das avaliações externas realizadas pelo governo são poucas
vezes contemplados nas pesquisas como item comparativo na produção dos impactos que a
política do ensino fundamental de nove anos trouxe para a educação em termos qualitativos e,
quando isto é feito, reduz-se a um estudo de caso muito específico cuja comparação refere-se
16

Criado em 2012, através da Portaria nº 867 de 04 de julho de 2012 (BRASIL, 2012), o PNAIC, assumiu o
compromisso de alfabetizar crianças até, no máximo, os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino
fundamental, concedendo bolsas aos formadores, coordenadores, orientadores de estudo e professores enquanto
atuassem na Formação Continuada de Professores Alfabetizadores através da Portaria nº 1458 (BRASIL, 2012), o
que virou obrigatoriedade através da Lei nº 12801 (BRASIL, 2013). Entretanto, a Bahia já havia instituído, em
2011, o Programa Estadual Pacto pela Educação através do Decreto nº 12792 (BAHIA, 2011) a ser implementado
mediante o regime de colaboração. Em 2013 Pindaí fez adesão aos dois programas, tendo optado pelo PNAIC em
2014.
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apenas ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Nogueira e Peres (2011)
chamam a atenção para a necessidade de estudos que contemplem as relações entre os contextos
global e local, uma vez que ambos estão fortemente relacionados. Do mesmo modo, estudos
longitudinais e investigações sobre a articulação entre o Ensino Fundamental de nove anos e o
Ensino Médio se fazem necessários, ressaltam os autores. Pesquisas sobre as avaliações internas
e externas e índices de alfabetização no país considerando a política do Ensino Fundamental de
nove anos, entre tantos outros aspectos, colocam-se como possibilidades de pesquisa sobre a
temática em questão, concluem Nogueira e Peres (2011).
Os problemas que se avolumam nos processos de implantação e implementação do
ensino fundamental de nove anos precisam ocupar o campo das investigações na busca por
respostas que satisfaçam as necessidades das unidades escolares para atendimento das
demandas sociais. Tais problemas são decorrentes de decisões sobre a política pública em
questão e tem efeitos no cotidiano das instituições escolares e na vida das famílias com filhos
em idade escolar. Assim, as mudanças necessárias devem ser acompanhadas e consolidadas no
interior da cultura escolar a fim de que não se perca o entusiasmo presente na implantação e
que as oposições possam ser neutralizadas ao longo do processo, afirma Santos (2006).
O número de publicações elencadas inicialmente neste estudo confere ao ensino
fundamental de nove anos uma grande relevância, exatamente por se tratar de uma política
educacional com fins sociais que envolve crianças em idade inicial de sua formação, condição
na qual se encaixa uma extensa faixa da população brasileira. Assim, todas as pesquisas e
reflexões que abordam este assunto são válidas na medida em que questionam as possibilidades
desta política garantir a qualidade assegurada constitucionalmente. As discussões acadêmicas
pretendem refletir sobre os argumentos sustentados pelos documentos oficiais que orientam os
processos de implantação e implementação da política questionando as possibilidades de se
fazer educação de qualidade nos espaços e condições nos quais a educação acontece no Brasil
numa perspectiva de desnudamento dos objetivos dos idealizadores da política, seus interesses
e concepções comparados ao pensamento que sustenta a prática pedagógica nos cotidianos
escolares.
Os apontamentos e perspectivas considerados no estudo realizado servirão de suporte
para a definição das especificidades da pesquisa que pretende contribuir para a construção de
parâmetros nacionais sobre esta temática cuja centralidade se delineia neste capítulo a partir de
então.
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A configuração de novo espaço investigativo a partir das perspectivas apontadas

O mapeamento do espaço de pesquisa sobre o ensino fundamental de nove anos nos
anais da Anped e em artigos selecionados em Revistas disponíveis no Portal da Capes evidencia
que as lacunas deixadas pelos estudos publicados, detalhadamente identificadas, constituem um
novo campo17 de investigação no qual adentra esta pesquisa.
A descrição deste campo de investigação toma como referência inicial o
posicionamento de Libâneo (2012) quanto à necessidade de se saber o que o pensamento
nacional espera da escola pública para construção das práticas pedagógicas18 que deverão ser
assumidas como sua principal missão social.
O desafio é saber o que o pensamento nacional em educação espera da escola
pública, considerando que a luta política pela escola pública precisa ser
acrescentada a luta pedagógica, pois a mais importante missão social da escola
é a missão pedagógica. Assim, os educadores de todos os setores do campo
educacional - políticos, quadros técnicos do MEC e das Secretarias de
Educação, pesquisadores, diretores de escolas, militantes de entidades e
associações - precisam articular-se em torno de uma pauta ampla não apenas
em relação a políticas educativas mais efetivas e justas, mas também a
políticas e ações para a escola e as salas de aula. É preciso resgatar a bandeira
que, paradoxalmente, tem sido assumida pelo empresariado no movimento
Todos pela Educação. (LIBÂNEO, 2012, p. 9).

Embora não sejam citados, os pais pelas crianças em idade escolar representam um
segmento importante nesta construção na medida em que possibilitam o conhecimento sobre o
espaço de atuação da escola no tocante à sua realidade econômica, social e cultural, como
apontam Biazzio e Lima (2009), podendo ser traduzida pelo Projeto Político Pedagógico (PPP).
O PPP é o instrumento que abriga os anseios, as prioridades e as metas assim como os
procedimentos de viabilização dos mesmos e, portanto, não pode deixar de contemplar uma
reflexão sobre a educação que oferece. O perfil da escola e o modelo de ser humano que

17

A noção de campo é extraída da concepção de Bourdieu (2002) como espaço objetivamente estruturado de
relações entre os agentes diferencialmente posicionados segundo uma distribuição desigual de recursos materiais
e simbólicos, isto é, de capitais múltiplos que se operam como meios socialmente eficientes na concorrência peal
apropriação de bens materiais e ideais escassos.
18

São as práticas pedagógicas desenvolvidas pela escola, de caráter intencional, realizadas através de métodos de
ensino e procedimentos didáticos específicos das disciplinas escolares, direcionadas pelo objetivo de formar o
indivíduo para viver em sociedade, na perspectiva de Libâneo (1994).
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pretende formar para uma dada sociedade é uma construção coletiva da qual os pais não podem
se ausentar.
É preciso considerar, no entanto, que a estrutura da família nuclear foi alterada pelo
comportamento dos indivíduos sob a influência das transformações sociais, econômicas,
tecnológicas e políticas ocorridas no mundo como afirma Chiletto (2007). O conceito de família
evoluiu, buscando retratar as relações da sociedade atual:

Uma família não é só um tecido de relações, mas também um conjunto de
papéis definidos. A organização da vida familiar depende do que a sociedade
através de seus usos e costumes espera de um pai, uma mãe, dos filhos, de
todos seus membros, enfim. Nem sempre, porém, a opinião geral é unânime,
o que resulta em formas diversas de família além do modelo social
preconizado e valorizado. (PRADO, 1981, p. 23).

Independentemente da estrutura, a família tem uma função social na busca pela
dignidade humana e a escola não pode ignorá-la sob pena de fracassar. A diversidade de ideias,
culturas, economias e sociedades presentes no universo extraescolar dos alunos precisa ser
incorporada e considerada pela escola “em nível de participação como um valioso instrumento
para se pensar como instituição, tomando a leitura da realidade da comunidade como aliada no
processo de intervenção e transformação” (BIAZZIO; LIMA, 2009, p. 382).
Outra consideração a ser feita, segundo Libâneo (2004), refere-se ao condicionamento
das escolas à execução de políticas públicas em atendimento à demanda capitalista do mercado.
Para tanto, fazem-se necessárias mudanças nas formas de gestão, além de uma postura
diferenciada em relação às funções do professor, ao tratamento do aluno e à participação da
família. Os livros didáticos são insuficientes para a abertura que a escola precisa construir na
tentativa de aproximar o aluno da cultura gerada pela tecnologia, pela ciência e pela linguagem.
Para Kuenzer (1998), a escola é um espaço de representação da realidade e seu papel é capacitar
os alunos para agirem criticamente nas diversas situações do cotidiano. Assim, além de produzir
informações, a escola precisa recebê-las de modo que os alunos sejam sujeitos do seu próprio
conhecimento no mundo contemporâneo.
Admitidas tais considerações, a escola tem possibilidades de promover “o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho” conforme anuncia o art. 2º da LDB 9394 (BRASIL, 1996). A escola pública
tem a função de democratizar a sociedade através da atuação de cidadãos críticos, solidários,
éticos e participativos formados por ela. Assim, a democratização da gestão escolar demanda
uma análise das políticas educacionais em relação às práticas escolares, afirma Paro (2007). A
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instituição escolar precisa promover a participação nas tomadas de decisões através dos
colegiados, ressalta Silva (2005), composto por pais, alunos, professores, funcionários,
coordenação e comunidade de modo a assegurar a gestão democrática.
O princípio central deste modelo de gestão é autonomia19, esclarece Paro (1997).
Entretanto, o autor chama a atenção para o fato de que as escolas estão condicionadas à
execução das políticas educacionais e às normas do sistema de ensino, o que relativiza o poder
que as instituições possuem na tomada de decisões. Entretanto, Libâneo (2004) ressalta que este
contexto exige um trabalho de equipe desenvolvido por todos os segmentos escolares e pela
comunidade.
A autonomia é assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9394,
(BRASIL, 1996):
Art. 15 – Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica
e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito
financeiro público. (BRASIL, 1996).

Embora a liberdade administrativa e pedagógica da escola seja admitida em lei, Paro
(2001) ressalta a necessidade de o Estado coordenar e controlar a educação uma vez que esta é
do interesse da sociedade em geral:

[...] não se pode pretender substituir o Estado, como representante, que deve
ser, dos interesses da sociedade, em sua obrigação de promover parâmetros
mínimos curriculares, que garantam a adequada atualização histórico-cultural
dos cidadãos. Também os métodos escolares não podem ser deixados
inteiramente ao arbítrio das escolas, sem que, socialmente, sejam
estabelecidas regras mínimas de comunicação e convivência que traduzam o
processo histórico conseguido ao assunto. (PARO, 2001, p. 114).

E ainda:

[...] Isso significa que gerir os recursos com autonomia não implica utiliza-los
apenas da forma que os professores e diretores consideram mais convenientes.
Significa que, a partir de diretrizes gerais traçadas pelo sistema, cada unidade
19

Autonomia é entendida no contexto escolar na perspectiva administrativa e pedagógica descrita por Paro (2001)
sendo que a primeira refere-se à liberdade que a escola tem de escolher seus conteúdos e métodos de ensino e a
segunda está relacionada à execução dos recursos que a escola recebe do Estado. Trata-se de uma concepção
complementar à descrita por Libâneo (2001) que admite autonomia como uma proposta de descentralização da
gestão do sistema escolar que busca nos membros da escola poder de iniciativa e decisão. Para este autor,
autonomia é integrante à organização escolar na contramão da verticalização do ensino, capaz de possibilitar a
escola a traçar seus próprios caminhos através do Projeto Político Pedagógico.
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escolar imprime à sua gestão uma forma mais adequada a suas peculiaridades.
(PARO, 2001, p. 115).

A descentralização do processo de decisão por meio dos colegiados promove a divisão
de responsabilidades, o que nem sempre é positivo, como afirma Silva (2005). É possível que
a escola tenha dificuldades para preencher o quadro de pais e alunos nos colegiados. Paro (1997)
ressalta acerca das potencialidades e dos obstáculos da participação dos pais na escola
mencionando os condicionantes materiais (relativos à falta de materiais didáticos, falta de
professores, espaço físico impróprio, entre outros), institucionais (relativos à hierarquia e à
postura do diretor), político-sociais (relativos à diversidade de interesses dos grupos) e
ideológicos (relativos às concepções e crenças), internos à escola.
Paro (1997) menciona, ainda, os condicionantes da comunidade, externos à escola,
determinados pelas condições sociais e econômicas (relativas à falta de tempo e à jornada de
trabalho) e culturais (relativas à ausência de consciência da importância da participação nas
decisões da gestão escolar):
[...] Em verdade, essas concepções e crenças derivam de determinantes
econômicos, sociais, políticos e culturais mais amplos, sobre os quais é preciso
refletir para termos mais clareza das atitudes que tomamos cotidianamente.
Entretanto, não nos podemos restringir à considerações desses determinantes
mais amplos. Se estamos realmente interessados em promover relações não
autoritários entre as pessoas é preciso que desçamos ao nível de nossa
existência pessoal, questionando permanentemente a razão de ser e os agentes
motivadores de nossa prática e comportamentos com outras pessoas e grupos.
(PARO, 1997, p. 25).

Sendo de responsabilidade da escola o processo de formação cidadã do aluno, a sala
de aula é o espaço de fomento da participação da família; o veículo de discussão dos
condicionantes internos e externos à escola através de uma atuação crítica de seus membros, ou
seja, alunos e professores.
Admitida a importância da participação da família para a melhoria da qualidade dos
trabalhos realizados nas unidades escolares, ela não pode ser ignorada pela gestão escolar,
aconselha Palato (2009). Segundo o autor, é necessário que sejam içadas oportunidades que
favoreçam a participação das famílias, a exposição de suas ideias e pensamentos sem
julgamentos nem censuras, pois, segundo Reis (2010), os pais devem fazer pronunciamentos
constantes e conscientes uma vez que a vida escolar e a vida familiar acontecem de modo
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simultâneo e complementar, sendo o cuidado com a educação de suas crianças uma
responsabilidade de ambas. Segundo a autora
A falta de participação da família no contexto escolar já foi debatida no meio
acadêmico, tratado por diversos autores consagrados na área da Pedagogia,
Psicologia e Educação, além de ainda ser pano de fundo para várias questões
abordadas pela LDB, mas percebemos que ainda não foi dada a resposta para
essa questão sobre a participação dos pais na escola pública. (REIS, 2010, p.
40).

Admitir a família no espaço da escola pública significa, antes de tudo, reconhecer a
“necessidade contemporânea e desejada por todos que fazem parte do contexto escola” (REIS,
2010, p. 40). Este desejo também é nutrido pelos pais, uma vez que

[...] há um desejo enorme em dar uma educação aos filhos e que eles não estão
conseguindo atingir: uma educação para um futuro melhor. Um futuro em que
as crianças disponham de um sistema de ensino público efetivo e eficiente,
onde possam se sentir seguras e capazes de ―competir com as crianças das
escolas particulares‖ (esta frase foi dita por uma das mães entrevistadas
durante o levantamento de dados). Ao ouvir os pais sinto que o real desejo
deles é que se criem escolas, não diria mais no modelo tradicional, mas que
tenham uma postura mais séria, de comprometimento com o ensino de
qualidade e que sejam profissionais capacitados, no intuito de garantir para as
crianças da rede pública condições para competir no mercado. (REIS, 2010,
p. 41).

Percebe-se, assim, a necessidade acadêmica da pesquisa sobre os sentidos que os pais
atribuem à política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos como uma
possibilidade de fomentar a discussão sobre esta temática, considerando as impressões que pais
lhe atribuem. Além de constituir um campo pouco explorado pela ciência, põe em evidência o
segmento que nutre o maior interesse pela educação dos filhos – os pais – num momento em
que a gestão democrática é a bandeira de luta das escolas públicas.
Ao fazer uma retomada dos argumentos que consolidam este capítulo – cujo objetivo
é situar o ensino fundamental de nove anos no universo da Ciência – é possível direcionar a
reflexão a partir dos seguintes pontos, sinteticamente mencionados:


A realização de um estudo bibliográfico sobre o ensino fundamental de nove

anos, no período de 2006 a 2012, que considerou os anais da Anped e as Revistas disponíveis
no Portal de Periódicos da Capes evidencia que a temática tem sido alvo de discussão
acadêmica, mas pouco tem se focado na sua estruturação enquanto política pública.
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A maioria das pesquisas que contempla o ensino fundamental de nove anos

foram realizadas na região sudeste tendo a entrevista como principal instrumento e 47.8% de
centralidade nos estudos bibliográficos e na análise dos documentos oficiais. As considerações
apontadas pelos autores dos documentos selecionados indicam uma política pública
contemporânea sob a qual ainda pairam muitas interrogações que constituem lacunas a serem
investigadas. Os pais, fazem parte de um segmento que precisa ainda ser explorado, como
sujeitos, nas pesquisas científicas sobre esta temática.


Entre as possibilidades de pesquisa sobre esta temática, encontram-se as dúvidas

sobre o trabalho de docentes no primeiro ano, a formação continuada de professores e sua
articulação com os três primeiros anos do ensino fundamental e destes com as séries seguintes.
Além disso, os índices das avaliações externas realizadas pelo governo são pouco mencionados
nos estudos, o que ocasiona uma dicotomia entre os níveis local e global.


O contexto escolar no qual se desenvolve o ensino fundamental de nove anos

demanda por investigações que focalizem a política na perspectiva de seus atores, pois seus
problemas decorrem de decisões que tem efeitos no seu cotidiano e, portanto, é necessário que
seja considerada toda a diversidade cultural de seus integrantes.


Os princípios aos quais a gestão escolar busca se vincular demonstra o esforço

das unidades de ensino na adoção de mecanismos para uma gerência democrática. Neste
percurso a participação e a autonomia ganham destaque, mas, só se realiza se as escolas públicas
virem a ser um portal de voz para todos os seus segmentos.


Considerando todas as observações, a pesquisa sobre os sentidos que os pais

atribuem ao ensino fundamental de oito para nove anos ganha respaldo científico junto ao
espaço acadêmico e às demandas sociais por oportunizar que o maior interessado na educação
dos filhos expressem suas emoções sobre o contexto no qual ela se desenvolve.
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CAPÍTULO IV
PRODUZINDO INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO

Este capítulo destina-se ao acompanhamento da construção do modelo teórico
pela pesquisa sobre os sentidos que os pais atribuem à política de ampliação do ensino
fundamental de oito para nove anos. Por se tratar de uma produção que se delineia
processual e continuamente, as informações e as interpretações dela decorrentes não
acontecem em momentos separados, isolados por seus objetivos. Ao contrário, as
hipóteses são construídas processualmente por meio das tensões que o pesquisador
mantém com as expressões dos sujeitos, considerados no contexto de suas relações, de
modo que o momento empírico é também momento de refletir sobre as possibilidades de
interpretar as informações produzidas. A construção de hipóteses, assim, acontece sem
que haja um tempo determinado para isso, no processo de desenvolvimento da pesquisa,
podendo ser, a todo instante, reformuladas, questionadas ou acrescidas de outras
informações, às vezes, totalmente novas, a depender da maturidade do pesquisador e sua
capacidade intelectual em cada momento, conforme os pressupostos teóricos
metodológicos da Epistemologia Qualitativa (REY, 1997; 2012).
A produção de informações e de conhecimentos na pesquisa qualitativa se dá,
necessariamente, através do desenvolvimento de modelos teóricos que possibilitam um
olhar para além do alcance da ontologia, inacessível à observação imediata, por meio de
sentidos

subjetivos

e de

configurações

subjetivas

presentes

nos

diferentes

comportamentos humanos. As zonas de inteligibilidade construídas não representam a
única interpretação das informações produzidas, mas elos a partir dos quais o processo de
construção do conhecimento continua de forma dinâmica e ininterrupta.
Os sentidos subjetivos não são denotados pelos sujeitos intencionalmente. Ou
seja, não são sinalizados. Eles aparecem indiretamente na qualidade da informação
expressos em uma palavra, nos conceitos imbuídos nas verbalizações, na forma de
tratamento do tema, nas condições emocionais do sujeito. Enfim, são dimensões que
escapam à observação direta, mas que precisam ser monitoradas, simultaneamente, por
meio do “processo construtivo-interpretativo” (REY, 2012, p.116) com que as
informações produzidas são tratadas.
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O processo de construção da informação é, assim, administrado por um modelo
teórico, ou seja, pelas ideias que vão ganhando corpo e complexidade, paulatinamente, a
partir de reflexões que articulam os diferentes aspectos da informação, integrando-os a
um conjunto de ideias dinâmico e flexível. Trata-se de uma “síntese teórica” (REY, 2012,
p.116) em processo permanente de elaboração que se sustenta nos marcos referenciais,
nos valores e intuições do pesquisador, nas manifestações do momento empírico e nas
ideias que vão surgindo ao longo do processo. São as constantes tensões entre o
“momento teórico do pesquisador e a complexidade inatingível do momento empírico,
o que nos conduz necessariamente ao caráter construtivo-interpretativo da produção
científica”, afirma Rey (2012, p.117). Esta compreensão permite entender que o
conhecimento é uma produção permanente de inteligibilidade legitimado pela construção
de novas zonas de sentido sobre o tema em estudo.
Assim, este estudo não pressupõe a existência de uma realidade dada e, também,
não cultiva o objetivo de se chegar a uma verdade absoluta ao final da pesquisa. Pois, o
objeto de estudo não está nas aparências, mas em todas as expressões humanas sob a
forma de subjetividade. A subjetividade representa uma realidade dinâmica, impossível
de ser acessada diretamente. Somente os modelos teóricos são capazes de representar
aspectos objetivos tanto quanto ao seu caráter organizacional quanto ao seu caráter
processual. A construção destes modelos teóricos se dá na singularidade dos diferentes
sujeitos e de seus espaços de atuação.
Busca-se, assim, a significação da informação construindo sistemas20, cada vez
mais complexos de significação, fomentados por elementos que aparecem nas
informações empíricas para os quais o pensamento se direciona produzindo
representações teóricas alheias aos dados e que permitem acessar novas áreas do
problema pesquisado (REY, 2012). O modelo é uma ação intencionada a produzir teoria
que aproveita as informações empíricas implícitas no sistema em que foram geradas, neste
caso, na subjetividade.
O trabalho de produção do modelo teórico, conforme as argumentações de Rey
(2012), pauta-se na identificação de elementos que analisados pelos critérios de
similaridade, complementaridade e ou diferença, dão origem aos indicadores a partir dos
quais se dá a construção de núcleos de sentido. A análise dos núcleos de sentido permite

20

Por sistema entende-se a construção de um modelo teórico caracterizado pela possibilidade de diálogo
constante com o momento empírico buscando equilibrar-se num eterno desequilíbrio, partindo da
compreensão de sistema aberto definido por Morin (2007).
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a construção das zonas de sentido, do modelo teórico que se pretende, sem, contudo,
esgotar suas possibilidades interpretativas. O caráter “construtivo-interpretativo” (REY,
2012, p. 116) do conhecimento que se deseja produzir garante a realização processual da
análise através da qual a produção de hipóteses acontece permanentemente, sem,
necessariamente, obedecer a uma ordem procedimental, mas num constante devir.
Na tentativa de empreender um esforço construtivo interpretativo acerca dos
sentidos que os pais atribuem à política de ampliação do ensino fundamental de oito para
nove anos, são apresentadas a seguir as etapas deste processo de construção, considerando
para tanto, a ordem dos procedimentos empíricos.

Configurações subjetivas construídas por meio da conversa interativo-provocativa

Com o objetivo de conduzir os participantes da pesquisa a campos significativos
de suas experiências pessoais, com a intenção de que fossem envolvidos pelos sentidos
subjetivos presentes na sua subjetividade, cuidou-se, na criação do cenário de pesquisa
(REY, 2012), de realizar uma palestra intitulada Ensino Fundamental de Nove Anos:
Constituição e perspectiva política. Embora tenham sido convidados todos os pais, mães
ou responsáveis por alunos matriculados no primeiro ano do ensino fundamental de nove
anos e pais, mães ou responsáveis por estudantes da última série do ensino fundamental
de oito anos com irmãos no primeiro ano, da rede pública e particular, compareceram
também professores e pessoas da comunidade.
Durante a exposição dos aspectos históricos e dos marcos legais que conduziram
a constituição do ensino fundamental de nove anos como política pública, todos
mencionados no capítulo II desta dissertação, várias pessoas se manifestaram, indignadas
com a Portaria Municipal nº 66 (PINDAÍ, 2013) que, em atendimento ao Ofício Circular
nº 09 (BAHIA, 2013), expedido pelo Conselho Estadual de Educação do Estado da Bahia
em 27 de agosto de 2013 e disponível neste trabalho no “ANEXO C” (BAHIA, 2013),
disciplinou a matrícula de todas as crianças com seis anos completos ou a completar até
o dia 31 de dezembro no primeiro ano do ensino fundamental e as crianças com quatros
anos completos ou a completar neste mesmo período, no primeiro ano da educação
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infantil. Esta medida provocou sentimentos21 de dúvida e insegurança em grande parte
das pessoas que estão, de algum modo, ligadas à educação:
Eles não sabem nem com que mão escrevem (as crianças que pularam
etapas na educação infantil em função da nova Portaria). Uma hora
escreve com a direita, outra hora escreve com a esquerda. Eu acho
assim, eles são muito pequenos ainda. Tem que ter um preparo melhor
para o primeiro ano. Eu não sei. Eu fico preocupadíssima, eu fico.
Porque tem coisa pior que o aluno chegar no final do primário e não
saber nada? O aluno tem que aprender é no primário. (Branca).
As duas partes estão ficando prejudicadas, tanto as crianças que estão
na idade certa quanto estas que estão sendo incluídas. Por que eles não
cogitaram a hipótese de aumentar no final? De uma certa forma
sacrifica a criança. Antes ela entrava com sete, depois seis, agora cinco
anos. Vai parar aonde? Vai diminuindo sempre? (Anônima22).

Embora todas as participações tenham sido ouvidas com muita atenção, o
pesquisador reservou-se à exposição dos aspectos legais e políticos da política de
ampliação do ensino fundamental de nove anos sem tomar nenhum posicionamento sobre
como esta vinha se mostrando nos sistemas de ensino. Assim, cuidou-se para não
concordar nem discordar dos presentes, mas de aguçar suas expressões sobre a temática
em questão, chegando a questionar a plateia sobre sua participação no processo de
implantação do ensino fundamental de nove anos no município, ao que obteve como
resposta:

Aconteceu do jeitinho que está acontecendo agora. Leva e o professor
tem que se virar. No popular vai ou racha. Se é uma questão legal, tinha
que pelo menos fazer uma avaliação com os alunos para saber que aluno
é esse, que professor é esse que vai trabalhar com esse aluno. A gente
sabe que não existem turmas em que os alunos estejam no mesmo nível.
Não é isso que a gente quer, mas a gente quer no mínimo condições
para trabalhar. (Rosa).

Novamente, o pesquisador interpela: então você considera que teria que ter sido
feita uma avaliação das condições do município e tê-la considerado no processo de
implantação do ensino fundamental de nove anos?

21

Neste estudo, o termo sentimentos é usado para referir-se ao estado afetivo do sujeito produzido pelas
adversidades do contexto no qual está inserido.
22
O termo anônima é usado para classificar a participação de pessoas da plateia, participantes do cenário
de pesquisa, mas que não são sujeitos da pesquisa.
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Sim, é muito importante uma avaliação. Poderia ter feito uma reunião
com os professores. Que os professores fizessem um diagnóstico nos
primeiros quinze dias de aula e depois dividissem as turmas. E deveria
também existir um critério que incluísse o pai para que este tomasse
conhecimento de como deve ser o processo. (Rosa).

E se fosse para definir a entrada da criança com seis anos completos ou a
completar até o dia 31 de dezembro no primeiro ano, que palavras vocês usariam?

A sensação dos pais é que multisseriou as turmas. Tem alunos com três,
com dois e com um ano de escola tudo junto no primeiro ano. A
sensação é que voltou o multisseriado. (Anônino)
Justamente. Multisseriado. (Rosa).

Houve, neste momento um silêncio geral na plateia e o pesquisador, então,
convidou cinco pais, mães ou responsáveis por crianças matriculadas no primeiro ano do
ensino fundamental de nove anos ou matriculadas na última série do ensino fundamental
de oito anos com irmãos no primeiro ano, da rede particular ou pública, que quisessem
participar da pesquisa intitulada Os Sentidos que os Pais Atribuem à Política de
Ampliação do Ensino Fundamental de Oito para Nove anos. Imediatamente, cinco mães
se apresentaram. O momento empírico foi, então, continuado com a conversa interativoprovocativa (NUNES, 2011), instrumento escolhido por sua condição estratégica de tocar
nos conflitos e reflexões dos participantes da pesquisa que, considerados coletivamente,
são levados a se expressarem emocionalmente sobre a temática em questão.
A descrição sumária das características dos sujeitos que se disseram desejosos
de participarem deste momento já foi feita no capítulo I durante a exposição do percurso
metodológico deste estudo. Entretanto, talvez seja interessante discutir sobre o fato de
todos os sujeitos participantes serem mães quando a pesquisa anuncia pais em seu título.
O que parece uma discrepância, na verdade, oferece subsídios para a compreensão do
contexto histórico-social no qual os sujeitos estão inseridos. A chamada por pais
pressupõe o envolvimento de pessoas responsáveis por crianças matriculadas no primeiro
ano do ensino fundamental de nove anos e de pessoas responsáveis por estudantes da
última série do ensino fundamental de oito anos com irmãos no primeiro ano, da rede
pública ou particular, sem referência a gênero. Já o aparecimento de mães pode estar
associado a aspectos da cultura paternalista que fazem da educação uma tarefa feminina,
como afirma Neder (1998), justificada pela necessidade de cuidar da família enquanto o

79

pai trabalha fora. Ou, ainda, como resquícios do movimento feminista (MACEDO, 2001)
através do qual as mulheres assumiram papéis que extrapolam os limites domésticos.
A opção pela influência do movimento feminista parece melhor atender às
condições objetivas de vida das mães participantes já que três delas (Rosa, Roxa e
Violeta) trabalham 40 horas por dia e duas (Branca e Lis) tiveram vida profissional ativa
fora do espaço doméstico, uma como autônoma e outra como agente político. Entretanto,
outras conjecturas podem ser feitas sobre esta questão, o que não é objeto de estudo desta
pesquisa. Mas, por mais amplas que possam ser as indagações sobre a participação de
mães, ainda que a chamada tenha sido para pais, sabe-se que “a nossa cultura ainda deixa
as mulheres com a principal responsabilidade pela criação dos filhos” (CARTER;
MCGOLDRICK, 1995, p. 44). O contraste social entre as famílias independe da presença
paterna. De qualquer modo, esta pesquisa tratará seus participantes como pais, uma vez
que a exclusividade de mães não foi objetivada por este estudo; surgiu em decorrência
das condições sociais e históricas nas quais vivem. Assim, as mães não assumem, neste
contexto a representação do gênero feminino, mas a representação de pais ou responsáveis
(homens ou mulheres) pelas crianças matriculadas no ensino fundamental.
O fato de os sujeitos serem todos mães, constitui um elemento importante a ser
considerado na compreensão do objetivo desta pesquisa, pois como afirmam Aguiar e
Ozella (2006) é preciso que sejam analisadas as determinações constitutivas do sujeito a
fim de que sejam construídas hipóteses sobre os significados presentes nas suas ações e
pensamentos. Assim, a incoerência de gênero entre o título da pesquisa e seus
participantes se transforma em um forte indicador se considerado nas condições históricas
que constituem os sujeitos.
As participações ocorridas durante a palestra, mesmo as pronunciadas por
aqueles que vieram a ser participantes desta pesquisa, não constituem objeto de análise
neste estudo. A referência a estes pronunciamentos dá-se apenas para evidenciar o
envolvimento dos presentes com a temática, condição necessária para suscitar os sentidos
subjetivos presentes na subjetividade, na perspectiva de Rey (2012). Entretanto, pode
servir como argumento para articular as expressões ao contexto histórico que dá
significado aos indicadores, principalmente aquelas pronunciadas pelos participantes.
O primeiro momento da conversa interativo-provocativa (NUNES, 2011) foi
marcado por uma vontade imediata de começar a conversar, sendo que não foi possível
ao pesquisador apresentar ininterruptamente seus argumentos para o estudo. Então,
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motivada pelos participantes, decidiu-se adiar esta etapa para o final da conversa. Foram
estas as manifestações que deram início à atividade:
Eu acho que estas crianças não vão estar preparadas direito pra entrar
pro colégio (ensino fundamental II). Pois isso aí não vai ser pior? Com
certeza vai ser pior. Agora só tem uma coisa: o pai que devia estar aqui.
Ele está radiante com esta coisa. Eu xinguei tanto o dia que ele chegou
lá em casa com isso. (Branca).
Agora eu não sei... (pausa). No meu pensamento, eu gostei. Só que a
mãe vai ter mais que estar atento com a criança, tanto no caminho da
escola e como também em casa pra ajudar nas atividades, né não?
Precisa dar mais um pouquinho de atenção pra o aluno nas atividades.
(Lis).
Mas é isso que falta, ó... (Rosa).
Toda vida precisa e vai precisar muito mais. Eu gostei disso aí. (Lis)
Vixe! (Branca)

Nessas primeiras manifestações de Branca, a sua preocupação com a educação
infantil como etapa preparatória para o ensino fundamental aparece como elemento
importante para a compreensão do objetivo deste estudo.
O posicionamento de Branca em favor da educação infantil como etapa
necessária à preparação da criança para o mundo letrado do ensino fundamental deve-se
ao fato de ela ter acompanhado as dificuldades de sua filha caçula que ingressou na
primeira série sem antes vivenciar esta etapa inicial do ensino escolarizado, como fizeram
seus irmãos. Ao comparar o desenvolvimento dos filhos, Branca vê uma grande diferença
entre quem teve a oportunidade de vivenciar a educação infantil e quem não teve.
Tem uma diferença grande. Só ... (nome da filha mais nova) que não foi
e ... deu o que fazer para ela pegar assim o jeito da coisa. Não, não fez.
... (nome da filha mais nova) não fez. Foi. Então, é por experiência
própria. (Branca).

Segundo os estudos de Beauchamp (2005, p. 34) “a educação infantil não é um
período preparatório para a escolaridade futura. Nessa perspectiva o trabalho com a faixa
etária de zero a seis anos envolve ações de cuidados e educação de forma indissociável”.
Para a autora, a educação infantil é um tempo de formação que promove o
desenvolvimento das crianças. Entretanto, o que parece justificar a angústia de Branca
não é a sua concepção de educação infantil, mas o fato de se pular esta etapa em função
de apelos cronológicos. O significado que este fato assume junto às experiências deste
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sujeito lhe dá potencial para constituir um forte indicador na construção dos núcleos de
sentido, seguindo a perspectiva da Epistemologia Qualitativa (REY, 2012).
Já na expressão de Lis, a necessidade da família acompanhar os filhos nas
atividades escolares aparece como possível elemento para a construção de mais um
indicador. Mesmo não apresentando similaridade nem complementaridade com os
elementos até então identificados, é uma necessidade também colocada por Rosa, que
como professora, reconhece a importância da participação da família na vida escolar do
filho. Entretanto, até este momento da conversa não foi possível identificar nenhuma
experiência na vida de ambas que pudesse direcionar suas expressões, o que não significa
que não possam ser dotadas de significado, pois é sabido que

[...] a família é o espaço indispensável para a garantia da sobrevivência
de desenvolvimento e da proteção integral dos filhos e demais
membros, independentemente do arranjo familiar ou da forma como se
vêm estruturando. É a família que propicia os aportes afetivos e,
sobretudo, materiais necessários ao desenvolvimento e bem-estar dos
seus componentes. Ela desempenha um papel decisivo na educação
formal e informal, é em seu espaço que são absorvidos o valor ético e
humanitário, e onde se aprofundam os laços de solidariedade.
(KALOUSTIAN, 1998, p.11-12).

Para dar continuidade à conversa o pesquisador sugere que comentem sobre
somo ficaram sabendo sobre a alteração na data de corte da matrícula definida pela
Portaria nº 66 (PINDAÍ, 2013), fato que os mantinha excitados naquele momento, e como
se sentiram em relação a isso. Para esta questão, consegue as seguintes respostas:

Através da escola. A diretora convidou o pai, foi lá e falou com ele que
eles (os filhos) iam mudar, pra pular uma etapa. Eu senti assim, eu fiquei
chocada, muito chocada. Eu fui contra na hora com ele. Falei ... (nome
do filho) eu não gostei, eu não acho que está certo isso porque eu acho
esses meninos muito pequenos ainda, não estão preparados para fazer o
primeiro ano. ... (nome do filho), os meninos não têm preparo nenhum
para fazer primeiro ano. Primeiro a gente faz prezinho, faz tudo. Tem
menino que sai da... falei pra ele esse exemplo, tem menino que sai da
creche e já sabe ler e escrever. Seus meninos ... (nome do filho) não
sabe nada ainda e já foi para o primeiro ano, meu filho, você não se
preocupa com isso não? Eu não sei, eu como vó, como mãe, eu acho,
eu não, não... porque meus meninos fizeram o prezinho. (Branca).
Através da Portaria da Secretaria Municipal. Eu estressei (risos de
Branca). Eu estressei assim, porque quando o ensino fundamental de
nove anos chegou aqui ... (nome do seu filho) tava na escola. E aí, teve
um... pela Secretária (de educação), sugestão, ele já estava apto para a
série seguinte e por conta da idade a Secretária queria voltar a turma
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dele. Até que eu falei com ela se... tipo assim, eu queria mudar ele de
escola. Mas, se ele fosse para a outra escola, ele ia ter que fazer o
primeiro ano se ele já estava apto a fazer a segunda série. E, se ele fosse
pra outra escola, ela (Secretária de educação) queria que ele fizesse o
primeiro ano. Queria que ele repetisse. Eu falei com ela que eu não ia
aceitar, que eu ia até o fim (Branca ri novamente). (Rosa).
Quando eu fui colocar (nome do filho) na escola... é... me informaram,
né... eu só estava colocando ali pra... afim de socializar, né, achando
que... e não me informaram que já seria idade escolar não. ... (nome do
filho) estava indo pra escola por conta que precisava socializar... eu não
sabia que era uma obrigação, não. (Roxa).
Eu fiquei sabendo através da escola. Eu fui lá para confirmar a
matrícula. Fiquei sabendo no dia. Aí cheguei lá me falaram que a minha
menina não poderia estudar lá mais. Teria que mudar de escola porque
ela já ia fazer o primeiro ano. Aí eu falei, não. Não vai não porque ela
ainda vai fazer seis anos e só tem dois anos de pré, como ela vai fazer
o primeiro ano? Aí ela foi e falou comigo que porque era uma lei e tinha
que ir para o primeiro ano. E pronto e acabou. E que eu tinha que pegar
a transferência lá e levar para outra escola. (Violeta).
Eu fiquei sabendo nas reuniões lá na escola, na creche, né, porque todas
as reuniões que tinha eu participava. Nunca perdi nenhuma reunião.
Sempre falou, ultimamente que veio falar e quando falou me fez a
pergunta, né. Aí eu gostei, eu aceitei, numa boa. Eu gostei, de frente
com o a gente tá vendo hoje, como tá a situação dos alunos na escola,
minha fia, tem que pegar no pé é de criança mesmo, tem que pegar a
garra deles é de criança mesmo. Negócio de criança amadurecer pra ir
pra escola, chega lá não respeita mais os alunos. (Lis).

O posicionamento de Branca apenas confirma a sua preocupação com a
necessidade de as crianças vivenciarem todas as etapas da educação infantil a fim de que
estejam mais preparadas para o ensino fundamental, indicador já constituído neste estudo.
Já o posicionamento de Rosa expressa uma delicada relação com a forma como
a Secretaria Municipal de Educação (SME) disciplina e divulga seus atos, o que, se
articulado com sua participação no momento da palestra, constitui um elemento com
potencial de indicador na medida em que ganha sentido no contexto histórico marcado
por experiências pessoais e profissionais carregadas de sentidos. Na busca pela
compreensão do sentido presente na sua expressão, o pesquisador a questiona sobre como
resolveu esse impasse da matrícula do filho, se teve opções, e ela respondeu:

Opção não. Eu fui brava mesmo. Eu falei com ela que eu não ia aceitar,
que eu ia até o fim (Branca ri novamente). - Não, foi pra lá. E fez a
segunda série lá. Ele já tinha feito a primeira série e ... (nome da
Secretária de Educação) queria que ele fizesse o primeiro ano. Eu
ameacei. Falei que eu ia para a justiça, falei que eu ia. Na verdade se eu
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tivesse deixado ele repetir não tinha problema nenhum porque ele tá o
que, ele vai fazer quatorze anos e ele já vai para o primeiro ano. (Rosa).

Branca entra na conversa com o seguinte comentário:

Agora ele foi muito inteligente. O dia que ela me falou que ele ia para
o primeiro ano eu levei um choque porque... (Branca)

Mas Rosa a interrompe:

Mas, nessa época, não, a gente tava, tava... sinceramente eu acho que
tem professor que até hoje não entende essa mudança do ensino
fundamental de nove anos. (Rosa)

A suposta relação delicada que Rosa mantém com a SME, conforme se evidencia
em sua fala, se manifesta num indicador importante a ser considerado no desenrolar da
pesquisa. A exposição de sua luta para manter o filho no ensino fundamental de oito anos
indica que ela usou o direito da matrícula com seis anos no ensino fundamental e o
entendimento de que a ampliação da duração desta modalidade de ensino não o atingia,
pois em 2007 seu filho ainda tinha seis anos no ato da matrícula, mas já havia cursado a
primeira série no ano anterior. Ao afirmar que se tivesse cedido à pressão da Secretária
Municipal de Educação seu filho não teria prejuízos, Rosa revela um movimento de
resistência contra a forma como os atos legais são constituídos: “no popular vai ou racha”
(Rosa). Sobre a necessidade de se indignar contra as relações autoritárias de poder, Freire
(2000, p. 81) afirma que:

É preciso que tenhamos na resistência que nos preserva vivos, na
compreensão do futuro como problema e na vocação para o ser mais
como expressão da natureza humana em processo e estar sendo,
fundamentos para a nossa rebeldia e não para a nossa resignação em
face das ofensas que nos destroem o ser. Não é na resignação mas na
rebeldia em face das injustiças que nos afirmamos.

O posicionamento de Rosa permite, ainda, identificar outro elemento importante
a ser considerado: a falta de preparação dos profissionais que trabalham na escola para
lidar como a nova organização do ensino. Este mesmo elemento aparece no
posicionamento de Violeta: “Aí ela foi e falou comigo que porque era uma lei e tinha que
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ir para o primeiro ano. E pronto e acabou. E que eu tinha que pegar a transferência lá e
levar para outra escola” (Violeta).
Observa-se que a implantação do ensino fundamental de nove anos ocorreu de
modo antidemocrático. Mesmo no âmbito federal a realidade não foi diferente. Os
encontros regionais realizados pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) foram
escassos e pouco levaram em conta a opinião daqueles que lidam diretamente com as
crianças de seis e de sete anos (ARELARO; JACOMINI; KLEIN, 2011), prendendo-se à
apresentação de uma decisão que já havia sido tomada.
Comungando com este posicionamento, as autoras Pansini e Marin (2011)
argumentam que, além dos espaços de discussão terem sido negligenciados, as formações
deixaram a desejar, descaracterizando a proposta original. Segundo Pansini e Marin
(2011, p. 99) “cursos de curta duração, encontros esporádicos, oficinas que são oferecidas
aos representantes de cada município” foram considerados como atividades formativas
sendo a responsabilidade pelo repasse dos representantes presentes. Portanto, criou-se
uma estrutura piramidal de formação, vista de cima pra baixo, cujo funcionamento não
atendeu aos objetivos iniciais da proposta.
Vale ressaltar nesta discussão a necessidade de esclarecer que o questionamento
que se faz nesta pesquisa envolve, também, os profissionais da escola que não estão na
sala de aula, mas no exercício de funções administrativas e funcionais. Profissionais que
precisam conhecer e compreender a organização do ensino na escola que trabalha para
falar a língua da escola, sentir-se parte dela e comprometer-se com o trabalho por ela
assumido. Profissionais que atendem alunos, pais e comunidade estabelecendo com eles
um vínculo profissional e pessoal.
A falta de preparação dos profissionais escolares para lidar como a nova
organização do ensino é um elemento que ganha sentido na medida em que a falta de
informações seguras traz constrangimentos aos pais dando-lhes a impressão de
descontrole sobre a vida escolar dos filhos. Este elemento associa-se à relação delicada
com que a Secretaria Municipal de Educação disciplina seus atos, mencionada por Rosa,
por apresentar condição de complementaridade aos significados que produzem os
sentimentos manifestados e, portanto, constituem o mesmo indicador.
Já a expressão de Roxa remete à preocupação com a multisseriação23, surgida no
momento da palestra, o que concatena com a preocupação de Branca sobre a preparação
23

Termo utilizado por um anônimo durante a palestra para referir-se à mistura de alunos com um, dois e
três anos de escola no primeiro ano.
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das crianças. Entretanto, sabe-se que “a tão sonhada homogeneidade não existe na
realidade escolar e pode ser causa de muita estigmatização de alunos tidos como ‘fracos’”
(LUDKE; MEDIANO, 1992, p. 50). O que parece dá sentido às preocupações dos pais é,
de fato, a capacidade das crianças, quando adultas, lidarem com situações problemas de
um mundo globalizado e tecnologicamente desenvolvido, e não as condições pedagógicas
nas quais o ensino se desenvolve.
Roxa, ao falar sobre como tomou conhecimento sobre a alteração na data de
corte para matrícula da criança de seis anos no ensino fundamental anunciada pela
Portaria nº 66 (PINDAÌ, 2013) se refere à primeira entrada do filho na escola aos quatro
anos, em 2011: “... (nome do filho) estava indo pra escola por conta que precisava
socializar... eu não sabia que era uma obrigação”. Em 2011 a Emenda Constitucional nº
59 (BRASIL, 2009) já havia modificado o art. 208, inciso I, da Constituição Federal
(BRASIL, 1988) quanto à obrigatoriedade do ensino. Esta Emenda Constitucional foi
oficializada em 2013 pela Lei nº 12.796, de 4 de abril (BRASIL, 2013). A falta de
informações constitui um elemento que, pelas condições de similaridade, se adere à falta
de preparação dos profissionais escolares para lidar como a nova organização do ensino
e à forma como a SME disciplina seus atos, constituindo um único indicador de sentido,
na medida em que promove o constrangimento público e a sensação e estar alheio à
educação a que seu filho tem acesso.
A confirmação da falta de informação como elemento importante para este
estudo e de sua relação de similaridade e complementaridade com os últimos dois
elementos identificados - falta de preparação dos segmentos educacionais e a relação
unilateral com a SME – também foi sugerida no pronunciamento de Violeta: “lá me
falaram que a minha menina não poderia estudar lá mais. Teria que mudar de escola
porque ela já ia fazer o primeiro ano. Aí eu falei, não”.
Entretanto, este posicionamento é contraposto nas expressões de Lis: “Eu fiquei
sabendo nas reuniões lá na escola, na creche, né, porque todas as reuniões que tinha eu
participava”. A contradição nos argumentos reforça a necessidade colocada pelos sujeitos
de conhecer os rumos da educação.
Ao evidenciar falhas nas informações prestadas pelos profissionais escolares e a
necessidade de os pais conhecerem os rumos da educação a que os filhos têm acesso, fazse necessário retomar o conceito de escola pública esclarecido na introdução desta
dissertação, onde ficou claro o seu pertencimento ao público e sua construção pela
participação democrática, conhecimentos e experiências da comunidade, conforme a

86

concepção de Hora (2002). Assim, não há expectativa quanto à existência de profissionais
conhecedores dos assuntos escolares que possam receber os pais e informá-los
corretamente sobre a organização do ensino ministrado na escola onde seu(s) filhos(s)
estuda(m). Mas, que a unidade escolar seja um espaço democrático de exercício da
cidadania favorável à constituição de culturas, capaz de fornecer subsídios para que cada
sujeito participe da construção de sua própria história, podendo para tanto, interagir,
opinar e intervir, conforme argumenta Freire (2005).
Ao expressar sobre a relação da entrada da criança mais cedo na escola com a
ampliação da duração do ensino fundamental, Branca mencionou um novo elemento: a
infância.

Achei bom. Mas eu não sabia que era dessa maneira que vinha o futuro.
Eu achava que ia ser como estava vindo. Quando a gente está
conversando surge uma conversa assim de que nos Estados Unidos as
crianças entram na escola com dois anos. Que tem menino que
consegue aprender e com dois anos já sabe ler e escrever. Então, eu
acho assim, no Brasil já é mais atrasado e coisa e tem mesmo que a
criança entrar mais cedo na escola. Mas eu não sabia que era dessa
maneira. Agora eu acho assim, as crianças hoje em dia larga a infância,
não brinca mais. É, é... eu não sei não gente. (Branca).

Rosa reforça este posicionamento ao pronunciar que:

Eu imaginei que seria um ano a mais, mas lá no final. Eu não imaginei
que fosse puxando os pequenininhos pra escola não. Gente, o menino
acabou de nascer o povo já quer colocar na escola, pra quê? Eu estou
vendo gente, uma pirraça danada ... (nome de uma criança) ir pra escola;
a menina pequenininha, gente! (Rosa).

Lembrada pelo pesquisador da Lei nº 12.796 (BRASIL, 2013) que assegura a
obrigatoriedade da educação infantil, Rosa argumenta:

Sim. Mas até aí os pais tem a opção de colocar ou não colocar. Os pais
colocam porque pensam na vantagem: Ah, meu filho foi para a escola
cedo, logo meu filho está lendo. É bom a criança aprender a ler, é
maravilhoso. Gente, mas a gente vê o estresse que torna o adulto. Pra
que colocar a criança pra sofrer desde pequeninho? (Rosa).

Percebe-se em Rosa uma necessidade de inquietar os demais participantes do
grupo pelo uso constante do vocativo “gente”. A ideia é que ela estivesse buscando

87

aliados para uma movimentação em prol da organização criteriosa do primeiro ano. O seu
desespero é, em alguns momentos, fragmentado pelos risos de Branca que, apesar de
preocupada, vive esta alteração na organização do ensino indiretamente, pois é avó e não
é professora, como Rosa.
Outra questão que chamou a atenção na expressão de Rosa é a referência que faz
à escola como meio de sofrimento para o aluno. Talvez esta sua observação ocorra por
acreditar que o sofrimento docente frente às incertezas pedagógicas provoque sofrimento
discente por resultar em atividades alheias às capacidades dos alunos, cujo risco é
afirmado por Rapoport (2009, p. 26): “o processo de adaptação das crianças, que não se
resume aos primeiros dias, pode ser influenciado por cobranças equivocadas”.
Neste momento, houve uma tensão, uma pausa nos pronunciamentos, que foi
quebrada pelo pesquisador ao indagar sobre como a escola tem lidado com estas
mudanças no seu cotidiano:

Eu acho que as escolas estão lidando com muita responsabilidade, com
uma vontade de um avanço melhor na educação. Eu acho que o ideal é
isso aí: o avanço mesmo. Estão preocupados com o avanço a mais,
porque é como se diz, o ensino no Brasil é muito atrasado ainda,
infelizmente o país nosso está lá embaixo, né! (Branca).

Todos os participantes movimentaram a cabeça concordando com o
posicionamento de Branca, exceto Rosa, que faz as seguintes colocações:

Eu não acho não. Assim, sabe, assim... Ó, deixa ver se eu consigo falar
a minha ideia... porque eu penso assim, sabe, sabe, é... isto é uma
questão muito complexa, tanto para o pai quanto para o professor. E eu
penso que a escola, assim, fica naquele tumulto, naquela coisa ali, do
dia a dia, do corre-corre, do eu tenho que dar conta, eu tenho que dar
conta. Está esquecendo do real, do real sentido mesmo. Porque, por
exemplo, uma formação com o professor, mesmo sobre a lei, era de
extrema importância. A estrutura, se a gente for observar, a estrutura
educacional aqui de Pindaí ainda é muito devagar. Se você observar, ó,
o professor não está nem aí para o PPP (Projeto Político Pedagógico),
o professor não está nem aí para as diretrizes curriculares, que a gente
recebe do MEC (Ministério da Educação e Cultura), que a gente tem...
mas o professor fica naquela preocupação ali com o conteúdo e acaba,
sei lá, não realizando o trabalho como deveria ser. E assim, a gente
recebe uma mala pronta dessa, igual um menino de cinco anos no
primeiro ano... é um desafio muito grande. (Rosa).
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Percebe-se que a falta de informação mantém uma confusão instalada desde o
momento da implantação do ensino fundamental de nove anos até mesmo entre os
professores. As dificuldades enfrentadas pelas escolas que não receberam suporte técnico,
nem pedagógico, no processo de implantação se mostram. A ideia de multisseriação se
traduz no sentimento de impotência frente às tensões expressas na rotina escolar.
Apresenta-se o despreparo para lidar com as situações do cotidiano escolar velado pelas
ocupações diárias do professor. Percebe-se angústias relativas às demandas das
instituições escolares vivenciadas no período de 2007 a 2013, quando não se tem
informações, na forma de documentos, a respeito de como a Secretaria Municipal de
Educação acompanhou o processo de implantação do ensino fundamental de nove anos.
O pesquisador pergunta, então, se há algum medo em relação à política de
ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos e recebe os seguintes
comentários:

Eu não tenho medo. Sabe o que eu tenho? Eu tenho, assim, uma
preocupação, que é diferente de medo. Não é medo. Eu tenho
preocupação. Porque, assim, eu acho assim, eles são muito
pequeninhos, e assim uma coisa muito grande. Ó, tem os livros, de todo
tamanho. Eles não sabem nem o que é aquilo... ô vó, o que é isso, vó?
(Branca)
Daqui a pouco ficam enxergando a escola como um monstro. Assusta
(risos de todos). (Roxa).

Segundo Koury (2002), o medo se pauta na incerteza, na possibilidade de
insucesso. Assim, o medo é uma forma intensa de mostrar uma preocupação que se inicia
pela percepção de fatores de risco fora do controle do sujeito. Se os participantes nutrem
uma preocupação em relação ao ensino fundamental de nove anos, conclui-se que se
sentem ameaçados por esta nova forma de organização do ensino e isso afeta suas vidas.
Seguiu-se a este momento um clima de silêncio. Interrompendo-o, o pesquisador
perguntou se tinha algum aspecto sobre a política de ampliação do ensino fundamental de
oito para nove anos que gostariam que ainda fosse comentado:

Não, acho que não.

Foi o pronunciamento de todos, exceto de Rosa:
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Pra te falar, pra ser sincera, eu vim pra essa palestra pra eu entender
essa resolução aí (se referindo à Portaria 66 (Pindaí 2013). Essa
resolução porque... agora eu entendi, eu estou vendo que é justamente
o que eu estava pensando. Sabe assim, pra mim é querer fazer uma
mudança pra abafar, pra dizer assim, eu abalei Bangu. Esse negócio aí,
não... Pindaí não precisa disso não. Dá pra ir andando devagarzinho.
Não, o ensino fundamental de nove anos, tudo bem. É. O que me
inquietou, o que me deixou assim, estressada, foi a questão de colocar
o aluno, porque é diferente, não adianta a gente falar assim: o
cronológico não é importante, é importante sim. Porque não adianta
você pensar que uma criança que nasceu hoje ele é igual a uma que
nasceu em dezembro não que não é. Tinha que ter um critério, tinha que
ter um critério. Não é você colocar um aluno lá de qualquer maneira,
como estão colocando. (Rosa).

Novamente, Rosa ressalta o seu sentimento de indignação com a forma como a
Secretaria Municipal de Educação faz chegar às unidades escolares as determinações
acerca das alterações na sua organização, ressaltando, especialmente a falta de critérios,
o que fomenta o indicador em construção.
Rosa parece não aceitar a imposição das decisões da SME e se recusa a
acomodar-se numa situação que oferece ameaças à realização exitosa de suas atividades
profissionais. Este seu posicionamento encontra explicação em Freire (2000, p. 20): “O
discurso da impossibilidade de mudar o mundo é o discurso de quem, por diferentes
razões, aceitou a acomodação, inclusive por lucrar com ela. A acomodação é a expressão
da desistência da luta pela mudança”.
Para finalizar, o pesquisador retomou o primeiro passo da conversa interativoprovocativa (NUNES, 2011) e justificou a realização de sua pesquisa, apontando as suas
implicações pessoais e profissionais com a temática. Em seguida, agradeceu aos
participantes deixando claro que poderia convidá-los novamente para uma nova rodada
de conversa, ao que Branca colocou:

Talvez quando você voltar você vai trazer boas novas pra nós. Pois é,
meu filho não queria que eu viesse de jeito nenhum. O que você vai
fazer nesta palestra mainha? Deixa de ser besta, mainha. Eu disse assim:
eu vou sim, eu vou porque eu não estou gostando disso.

Os indicadores até aqui mencionados como possíveis produtores de núcleos de
sentidos subjetivos foram construídos por meio da emoção como foram proferidos nas
expressões dos sujeitos: “eu fiquei chocada”; “eu fiquei estressada”; “eu achei muito
bom”. Enfim, são expressões que denotam comprometimento emocional com o que está
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sendo produzido e verbalizado. A emoção presente nas expressões dos sujeitos distancia
os indicadores da simples descrição formal dos fatos.
Como se pôde observar, os participantes se expressaram livremente, a partir do
direcionamento temático dado pelo pesquisador, com emoção (risos, silêncios, tensões).
São expressões carregadas de sentido subjetivo nas quais a política de ampliação do
ensino fundamental de oito para nove anos e a preocupação com o futuro dos filhos se
relacionam. Neste contexto, surgem as expressões que favorecem a construção de
configurações subjetivas dos participantes. Não se trata apenas de respostas dadas às
perguntas do pesquisador, sem conexão com a vida dos sujeitos. O participante é
considerado como sujeito ativo na construção de sua experiência, não apenas como um
prestador de informações.
Nos pronunciamentos de Branca e de Rosa, por exemplo, é possível observar as
relações entre diferentes momentos de sua vida pessoal, conseguindo abstrair o tema
sugerido para uma dimensão singular que no decorrer da conversa se manifesta como
configurações de sentido subjetivo.

Configurações subjetivas construídas por meio do completamento de frases

As

configurações

subjetivas

construídas

por

meio

do

instrumento

completamento de frases (REY, 2012) permitiu o acesso a campos de sentido complexos,
nos quais as impressões sobre a política de ampliação do ensino fundamental de oito para
nove anos puderam ser visualizadas através da associação a sentidos subjetivos, sem
buscar, entretanto, no primeiro contato com as informações produzidas, conexões com as
hipóteses já construídas. Mas, no decorrer do processo de análise essas associações foram
sendo inevitáveis.
Assim, para não perder o contexto no qual as frases foram produzidas, o seu
agrupamento foi feito em virtude do comportamento expresso nas unidades de conteúdos
explicitadas. As frases, então, permitiram a construção dos seguintes agrupamentos:
a)

Frases que mantém relação com a formação pessoal e com o desejo de

continuar os estudos:
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- Lamento não ter feito faculdade. (Violeta).
- Lamento não ter estudado mais. (Lis).
- O futuro é estudar e fazer faculdade. (Violeta).
- Se pudesse eu voltaria a estudar. (Branca).
- Se pudesse eu faria faculdade. (Violeta e Lis).

Neste primeiro bloco de frases, observa-se um compromisso emocional em
expressões tencionadas pelos sentimentos dos participantes quanto à preocupação com a
preparação para o enfrentamento de situações futuras condicionadas pelas exigências
mercadológicas. As limitações que vivem no presente parecem ter sido em decorrência
da falta de oportunidades escolares. Nenhuma frase de Rosa e nem de Roxa foi
relacionada neste item, talvez porque estejam satisfeitas com a sua formação pessoal ou
porque esta preocupação não seja sua prioridade, neste momento.
Segundo Rudel (2007, p.35) “um impulso não satisfeito em tempo leva ao
surgimento de uma tensão – que caracteriza o desejo”. Assim, o fato de não terem
conseguido se realizarem nos estudos, provoca uma tensão que desemboca na vontade
muito forte de realizar o objeto desejado, podendo transferir estas expectativas para os
filhos. A frustração passa a ser um elemento motivador para as ações do sujeito.
Os sentimentos em relação às oportunidades em prol da sua formação constituise num elemento de análise que, por complementaridade, se associa ao medo de as
crianças não estarem preparadas para o futuro. Teme-se, assim, que a escola não consiga
desenvolver nas crianças as competências24 necessárias às exigências do sistema
capitalista cada vez mais desafiadoras; o bloqueio do processo de aprendizagem de algum
modo e ou que os filhos passem pela escola e não consigam aproveitar seus ensinamentos.
Observa-se nos depoimentos dos pais preocupações voltadas para questões
externas que, apesar de incidirem diretamente sobre os problemas educacionais não
parecem dar conta de uma escola criada para a promoção da criação, da recriação e da
fruição da cultura socialmente produzida. Assim, convém pensar sobre que tipo de escola
estes pais estão realmente querendo. Seus depoimentos parecem legitimar os propósitos
da sociedade capitalista assumidos pelas políticas públicas. Este impasse provoca uma
tensão considerável neste estudo, pois impõe uma reflexão sobre como a escola que os
pais desejam construir se diferencia daquela proposta pelas políticas públicas.
b)

24

Frases que atribuem importância à educação escolar:

Competência, neste estudo, refere-se à capacidade de atuar mobilizando conhecimentos, defendida por
Kuenzer (2002).
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- A possibilidade de sucesso está para quem estuda. (Violeta e Lis).
- A possibilidade de fracasso está para quem não estuda. (Violeta e Lis).
- O futuro é investir na educação. (Branca).
- Educação é fundamental. (Branca).
- Educação é o maior bem que a pessoa pode ter. (Rosa).
- Educação é tudo de bom. (Violeta).
- Vai ser um problema se não houver educação. (Roxa).
- Vai ser um problema se não tiver educação e comportamento. (Lis).
- Minha opinião é que a educação está no caminho certo. (Branca).
- Minha opinião é que quem poderá mudar o mundo é a educação.
(Rosa).

Observa-se neste bloco de frases que a educação é prioridade da família; o
caminho do sucesso; a possibilidade de crescimento; o maior bem que a pessoa pode ter.
Se o progresso nesse portal está ameaçado, todo o projeto de vida das pessoas se fragiliza,
o que afeta a personalidade dos sujeitos. Assim, os elementos presentes neste bloco de
frases são similares e complementares aos elementos que compõem o indicador que se
refere às preocupações com o sucesso profissional e pessoal, o que reforça a ideia de que
a possibilidade de interrupção do processo de aprendizagem da criança afeta os
sentimentos dos participantes carregando suas expressões de sentidos subjetivos.
A incidência de elementos que reforçam a concepção de educação como
possibilidade de redenção25 social põe em evidência as condições sociais e históricas que
determinam o sujeito, possibilitando a compreensão das unidades de conteúdos que dão
significado às suas ações, como afirmam Aguiar e Ozella (2006).
Entretanto, novamente, se faz necessário pensar sobre a possibilidade dos pais
legitimarem os propósitos das políticas públicas, assumindo para si um discurso
demandado ideologicamente por estas, sendo pertinente questionar se os pais percebem a
incorporação dos valores criticados por eles mesmos.
c)

Frases que estabelecem uma relação com a escola e os professores:

- Sonho com uma escola que atenda as necessidades individuais.
(Rosa).
- A escola é a razão de todos ter um grande conhecimento embora no
nosso país falta muito para dizer que somos livres para escolher.
(Branca).
- A escola é um lugar que demanda muita responsabilidade. (Rosa).
- Minha maior preocupação é com a falta de interesse com a escola.
(Branca).
- Os professores são competentes e responsáveis. (Branca).
- Os professores são formadores de verdadeiros cidadãos. (Roxa).

25

O termo redenção é utilizado neste estudo para conceituar a educação como pressuposto para a integração
dos indivíduos no todo social já existente, conforme os apontamento de Luckesi (1994).

93

As frases que compõem este bloco são construídas em função do desejo, do
querer que a escola pública seja a via de realização de sonhos relacionados à educação
dos filhos, podendo significar mais uma intenção do que uma realidade. As reflexões que
fazem sobre a vida os levam a entender que a escola possa perfazer o caminho do
aprontamento das crianças para o futuro. Percebe-se também a compreensão da escola
como espaço privilegiado de luta contra as desigualdades sociais, o que pode também
significar a reprodução de uma ideologia26 veiculada pelo sistema capitalista em função
do desenvolvimento de competências pessoais, como afirma Ramos (2002, p. 218-219):

Enquanto o problema do desemprego é um problema social concreto,
determinado pelo conjunto de mudanças econômico-políticas que
ocorrem a partir da segunda metade deste século, deslocam-se as
possibilidades de sua superação ao aumento da escolarização e da
qualificação ou, mais especialmente, à aquisição permanente e
renovável de competências verificáveis na ação de trabalho. As
competências adquirem um valor não referente à sua própria natureza,
mas conferido pelas relações sociais dominantes, que assim buscam
ocultar a essência do fenômeno do desemprego, da diferenciação e da
exclusão social.

Questiona-se neste momento até que ponto as escolas precisam ficar reféns do
que os pais e a comunidade querem. Essa forma de pensar dos pais, de verem a escola
como fonte de realização dos sonhos, pode, então, estar relacionada aos ideais capitalistas
cuja intenção é realçar a responsabilidade da escola na superação dos fracassos sociais.
Então, é pertinente conjecturar a respeito da necessidade da escola condicionar o
desenvolvimento de suas atividades à execução de políticas educacionais cujos propósitos
legitimam os interesses econômicos da classe dominante.
d)

Frases que demonstram insegurança dos participantes quanto ao ensino

fundamental de nove anos e suas perspectivas:

- O ensino fundamental de nove anos é mais ou menos. (Violeta).
- O ensino fundamental de nove anos é um desafio. (Rosa).
- Vai ser um problema se não tiver critério. (Roxa).
- Ainda não foi dito sobre a certeza do futuro da educação. (Branca).
- Lamento a falta de Deus na vida das pessoas. (Roxa).
- Minha maior preocupação é que as crianças sofram com esta
resolução. (Branca).
- O futuro a Deus pertence. (Rosa).

26

Neste estudo, ideologia é entendida como a visão relativa de mundo; que não representa o mundo social
tal como é, mas que se pretende como tal (WEBER, 1983).
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- Seria melhor se fosse realizada uma avaliação antes de matricular o
aluno a completar seis anos depois do dia 31 de março. (Rosa).

Este bloco é constituído por frases que remetem ao pensamento de que a falta de
informações sobre a mudança na organização do ensino e de alterações visíveis no
contexto escolar trouxeram incertezas quanto à sua capacidade de “assegurar a todas as
crianças um tempo mais longo de convívio escolar, maiores oportunidades de aprender e,
com isso, uma aprendizagem mais ampla” (BRASIL, 2006, p.17).
Vale ressaltar que, na tentativa de melhor organizar o ensino fundamental de
nove anos a Portaria nº 66 (PINDAÍ, 2013), dispõe também sobre o agrupamento de vagas
por escola, de modo que creche, pré-escola, os três primeiros anos do ensino fundamental,
4º e 5º anos foram agrupados em escolas diferentes. O que pareceu uma iniciativa pelo
atendimento individualizado das circunstâncias pedagógicas do ensino pode ter ignorado
as necessidades contextuais das unidades escolares, que não se restringem aos aspectos
pedagógicos. Ademais, contemplou apenas as escolas da zona urbana.
A este procedimento se referem os depoimentos que mencionam a mudança de
escola como fato que promoveu a percepção dos pais quanto à mudança na data de corte
para ingresso no primeiro ano do ensino fundamental. Ou seja, talvez nem soubessem que
seus filhos haviam ingressado no primeiro ano, caso não tivessem que mudar de escola.
A produção de sentidos decorre da instabilidade dos procedimentos oriundos da
própria proposta política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos –
inconstância na data de corte, entre outros, – aliada à falta de instrução dos profissionais
das escolas para lidar com a nova situação. Assim, como incluir os pais numa discussão
que não dominam conceitualmente? A falta de conhecimentos capazes de direcionar o
trabalho da escola pode colocar o processo de aprendizagem em risco. As expressões são
denotativas de incertezas explicitamente, mas podem não estar relacionadas diretamente
à forma como as pessoas se posicionam perante a vida. Ao invés disso, são fruto de
reflexões sobre as condições disponíveis para educação dos filhos, prioridade dos
participantes.
e)

Frases que expressam as expectativas de futuro dos participantes:

- O futuro é o trabalho. (Lis).
- Seria melhor se fôssemos preparados para os desafios que a vida nos
oferece. (Roxa).
- Minha maior preocupação é a falta de preparação de nossos jovens.
(Roxa).
- Sonho com minhas netas formadas em medicina. (Branca).
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- Meu maior temor é de um dia as coisas se tornarem obrigatórias,
acabando com a democracia e a liberdade do saber. (Branca).
- Meu maior temor é o futuro da humanidade. (Roxa).
- Meu maior temor é minhas filhas não aprender. (Violeta).
- Sonho ver minhas filhas estudadas. (Violeta).

As expressões que compõem este bloco abrem espaço para a construção de
hipóteses que refletem o momento conflituoso vivido pelos sujeitos. A projeção da vida
é motivada pelas emoções que norteiam o comportamento dos sujeitos participantes.
Neste caso, os sonhos são prejudicados pelos conflitos vividos, o que ocasiona a reflexão
sobre a possibilidade de sua realização. Segundo Freire (2003) a clareza a respeito dos
sonhos permite entender melhor a razão dos medos e das dúvidas, assim também como
as estratégias de enfrentamento.
Aparentemente a única preocupação presente neste bloco de frases refere-se à
expectativa de futuro. Mas, uma análise mais profunda pode levar à interpretação de que
o desconhecimento das intenções políticas da proposta e de seu processo de implantação
não é visto como justificativa para a ausência dos pais nesta discussão. Ao contrário, se
apresenta em sentimentos diversos oriundos de experiências carregadas de sentido.
Assim, estas frases podem ter sido produzidas por experiências culturais e sociais muito
diversas.
f)

Frases que denotam preocupação com a infância:
- Minha maior preocupação é largar minhas filhas. (Violeta).
- Educação é família. (Lis).
- A infância é algo importantíssimo para o ser humano. (Rosa).
- A infância é maravilhosa. (Branca).
- A infância é a melhor etapa da vida. (Roxa).
- A infância é a fonte do desenvolvimento. (Lis).
- Meu maior temor é que aconteça prejuízos para as crianças. (Rosa).
- Possibilidade de sucesso é quando a criança participa da série com
maturidade. (Rosa).
- Possibilidade de fracasso é Pular etapas no percurso escolar. (Rosa).

As preocupações com a infância aparecem em frases construídas sob um forte
comprometimento emocional principalmente por se tratar de uma oportunidade de
recordar momentos vividos pelos próprios sujeitos. Isto não significa dizer que os
participantes tenham uma ideia clara da importância da infância para o desenvolvimento
das crianças, mas que esta é uma fase agradável da vida, talvez a única em que as pessoas
estejam livres de responsabilidades sociais, e que, portanto, precisa ser intensificada. O
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ensino fundamental de nove anos é muito sério para ser assumido por uma criança ainda
tão pequena.
Segundo Barbosa (2003), as pesquisas sobre a antecipação do ensino
fundamental ainda são muito incipientes para se afirmar sobre seus benefícios. São
palavras da autora:

Se ingressar aos 6 anos significar a expansão da educação infantil a
partir dos maiores e dos que necessitam com urgência de uma
experiência de letramento através de um projeto pedagógico voltado
para a ludicidade, para o desenvolvimento das diversas linguagens
simbólicas para as interações sociais, para o jogo e a brincadeira, isto é,
para viver a infância, então ótimo. No entanto, se significar “o massacre
dos inocentes”, como é para aquele terço das crianças que está com 7
anos na primeira série do ensino fundamental, é preciso repensar
seriamente essa proposta. (BARBOSA, 2003, p. 37)

Os participantes não se manifestaram contra a entrada da criança mais cedo na
escola. Ao contrário, entenderam que este é um aspecto positivo da política, como é
possível observar em outros blocos de frases, mas expressaram-se preocupados com o
ingresso da criança muito nova no ensino fundamental.
g)

Frases que apresentam indicações de falta de informação:

- Os professores precisam se inteirar mais do assunto. (Rosa).
- Ainda não foi dito se o município poderia se preocupar com esta
questão da data de entrada da criança no ensino fundamental. (Rosa).
- Queria saber sobre a resolução que alterou a data da entrada da criança
no ensino fundamental de nove anos. (Rosa).
- Queria saber como o ensino é legalizado. (Lis).

Esse bloco de frases apresenta expressões com várias conotações. Entretanto,
parece que as dúvidas sobre o processo de implantação do ensino fundamental de nove
anos seja a mais adequada para este estudo. Mas, uma outra hipótese pode estar
relacionada à relação que os sujeitos mantêm com a SME, pois é possível que a falta de
informação decorra da resistência à forma unilateral como as leis são elaboradas e
repassadas à comunidade. Ou seja, não dispondo das armas para lutar contra a dominação
instituída pelos procedimentos legais, os sujeitos se acomodam à situação para resistirem
a ela, pois, “a adaptação a situações negadoras da humanização só pode ser aceita como
consequência da experiência dominadora, ou como exercício de resistência, como tática
na luta política”, como argumenta Freire (2000, p. 36).
h)

Frases que expressam desejo de luta e comprometimento:
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- Se pudesse eu faria uma reformulação na área educacional de Pindaí.
(Rosa).
- Se pudesse eu faria o mundo melhor. (Roxa).
- Considero que posso ser livre. (Branca).
- Considero que posso contribuir para a educação melhorar. (Rosa).
- Minha opinião é que devemos lutar pelo estudo e trabalho. (Lis).
- Ainda não foi dito que não tem uma boa administração pública na
cidade. (Lis).
- Lamento a desonestidade dos políticos e a falta de interesse com a
educação. (Branca).
- Possibilidade de fracasso é o desânimo, falta de interesse, pessoa sem
expectativa. (Branca).
- Possibilidade de fracasso é não lutar. (Roxa).
- vai ser um problema se família e escola não se unirem. (Rosa).

A vontade de romper com a relação autoritária com que a SME gerencia a
organização do ensino no município de Pindaí afeta as impressões dos sujeitos sobre a
política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos. Incomoda os
participantes a distância que se estabelece e se mantém entre eles e as informações sobre
o que se decide em relação aos rumos da educação de seus filhos. O desejo de mudança
releva o compromisso com o qual as pessoas gostariam de participar das decisões que
definem os rumos da educação municipal.
Esta perspectiva de mudança é proposta nas políticas públicas educacionais
através da gestão democrática que perpassa todos os programas e projetos, na busca pela
superação das desigualdades sociais, na visão de Lima (2000). Entretanto, é necessário
que sejam criados espaços de participação e que os envolvidos sejam formados a fim de
conhecerem o funcionamento do Estado (GADOTTI, 2014). Deste modo, a participação
pode garantir ao cidadão o exercício do poder sobre a escola pública, de domínio público.
i)

Frases que demonstram a necessidade de envolvimento pessoal:

- Considero que posso fazer a minha parte. (Roxa).
- Sinto por não poder fazer melhor. (Lis).
- Esforço-me diariamente para corresponder às reponsabilidades.
(Branca).
- Esforço-me diariamente para ser responsável em minha profissão.
(Rosa).

O reconhecimento da necessidade de envolver-se com os rumos da educação no
município parece não ser suficiente para motivar uma bandeira de luta, embora interfira
nas impressões dos participantes sobre a ampliação do ensino fundamental de oito para
nove anos. O início de 2014 foi marcado pelo conhecimento do teor legal da Portaria 66

98

(PINDAÍ, 2013) que alterou a data de corte para matrícula da criança no primeiro ano e
este é o assunto que se mantém nas escolas e nas famílias. Entretanto, os pais não
conseguem se organizar para avançarem em direção a esta mudança ainda que seja para
se informarem da sua legalidade constitucional. Esta tensão torna seus sentimentos em
relação à política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos, ainda, mais
forte.
Segundo Paro (1997), os condicionantes externos da participação, determinados
pelas condições sociais, econômicas, políticas e culturais da sociedade, constituem
amarras que influenciam nas reflexões sobre as atitudes a serem tomadas cotidianamente.
Para o autor, é preciso descer ao nível da existência, sempre questionando sobre a razão
de ser e de agir. Esta compreensão é que permite iniciativas direcionadas à existência de
relações não autoritárias.
É conveniente retomar sobre o tipo de escola que os pais querem, a partir do
posicionamento de Paro (1997), buscando entender a possibilidade do movimento de
reflexão sobre as condições existenciais na perspectiva do ser e do agir. Talvez este
movimento seja capaz de produzir o entendimento do que seriam as características
necessárias à construção de uma escola que seja democrática ao ponto de favorecer o
exercício consciente da cidadania e a fruição da cultura socialmente produzida (FREIRE,
2005).
Há que se pensar ainda no movimento de como sensibilizar os produtores das
políticas públicas, cristalizadas pelos ideias determinados pela matriz econômica
capitalista, de que as unidades escolares não constituem espaços de mera execução de
seus propósitos. A ruptura desta lógica mercadológica em que a escola pública é
travestida dos interesses sociais da classe dominante, incorporados pelos dominados por
meio da ideologia, parece exigir mais que participação. Exige reflexão sobre as condições
nas quais se fazem as necessidades existenciais dos indivíduos e as suas possibilidades de
intervenção não somente em âmbito local, mas no domínio da produção das políticas
públicas.
Os blocos de frases até então organizados não esgotam a análise dos sentidos
que os pais atribuem à política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove
anos expressos no completamento de frases (REY, 2012). Entretanto, representa uma
visão dos elementos presentes nas expressões dos pais e de sua importância na construção
dos indicadores para a produção dos núcleos de sentidos na perspectiva da compreensão
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dos sentidos que os pais atribuem à política de ampliação do ensino fundamental de oito
para nove anos.

Produção de sentidos subjetivos sobre a política de ampliação do ensino
fundamental de oito para nove anos

A intenção de agrupar os elementos na constituição dos indicadores de sentido
atende ao objetivo de atingir a menor diversidade possível, como argumentam Aguiar e
Ozella (2006). Entretanto, não se pretendeu negligenciar nenhum dos elementos que se
manifestassem pertinentes à compreensão do objeto deste estudo e do objetivo com que
ele é analisado.
Sentido subjetivo e configuração subjetiva são categorias que se relacionam
entre si e, com a subjetividade, constituem um sistema. Os elementos que dotam as
expressões de sentido permitem a construção de indicadores e estes possibilitam que
sejam organizados núcleos de sentido para a composição das configurações subjetivas,
constituindo os sentidos subjetivos. Assim, a produção de sentidos dá-se por meio da
representação simbólica emocional dos aspectos objetivos que afetam a vida das pessoas.
Não se trata de um ciclo, mas, segundo Rey (2012) de um processo dinâmico de
construção de hipóteses tensionada pelo objetivo da pesquisa e pelo referencial teórico
que a sustenta.
Deste modo, os núcleos de sentido não são necessariamente isolados entre si,
pois os indicadores que os compõem foram produzidos a partir de elementos organizados
pela complementaridade, pela diferença ou pela semelhança. Ou seja, o mesmo elemento
pode ter sido motivador de determinadas ações do sujeito em certos momentos e
paralisador, em outros. Este procedimento pauta-se no pensamento de Vygotsky (1998,
p.182): “Quando diversas palavras se fundem numa única, a nova palavra não expressa
apenas uma ideia de certa complexidade, mas designa todos os elementos isolados
contidos nessa ideia”.
As tensões mantidas, até então, com o momento empírico permitem que sejam
produzidos possíveis núcleos de sentido, a saber:
a)

Em relação à preocupação com a preparação das crianças para o ensino

fundamental parece estar presente o medo de não estar preparado para a vida futura.
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Desde 2010 a data de corte para entrada no primeiro ano do ensino fundamental é 31 de
março. Então, toda a educação infantil estava organizada em função do cumprimento da
Resolução nº 01/2010 (BASIL, 2010) que dispõe sobre esta data de corte. A alteração
proposta pela Portaria Municipal nº 66 (PINDAÍ, 2014), em atendimento às orientações
do CEE, propõe que a partir de 2014 todas as crianças com seis anos completos ou a
completar até o dia 31 de dezembro sejam matriculadas no primeiro ano do ensino
fundamental e que todas as crianças com quatro anos completos ou a completar neste
mesmo período sejam matriculadas no primeiro ano da pré-escola.
O atendimento a esta exigência legal fez com que muitas crianças pulassem
etapas previstas na organização do ensino. Ou seja, conforme as orientações anteriores,
as crianças que não tivessem seis anos completos até o dia o dia 31 de março deveriam
matricular-se no segundo ano da educação infantil, mas foram matriculadas no primeiro
ano do ensino fundamental, ocasionando a mistura de alunos com diferentes níveis de
escolaridade mencionada pelos participantes. O critério usado nesta alteração foi
simplesmente o cumprimento da lei. Esta preocupação é clara no Ofício Circular nº
09/2013 (BAHIA, 2013), expedido pelo Conselho Estadual de Educação, pois exclui a
consideração de qualquer outra inquietação.
Os participantes demonstraram estar inseguros com relação ao preparo das
crianças para prosseguirem nos estudos. Os sujeitos participantes da pesquisa
manifestaram-se incapazes de prever o futuro, sentindo-se incomodados com a falta de
previsibilidade. Isto constitui um importante elemento de evidenciação de diferentes
configurações subjetivas do sujeito na medida em que o sentimento de otimismo é um
valor importante na forma como as pessoas lidam com as adversidades cotidianas,
devendo ser considerado na produção de sentidos sobre a política de ampliação do ensino
fundamental de oito para nove anos. Percebe-se, portanto, um clima de incredulidade,
desesperança e descrença na educação, marcada pela falta de expectativas em relação ao
que a escola tem condição de oferecer aos seus filhos.
A crença na educação como possibilidade de redenção (LUCKESI, 1994) é
fragilizada pelas perspectivas de futuro. Evidencia-se o fato de que a escola, na forma
como ela funciona, pode não dar conta de promover o sucesso – entendido como ingresso
exitoso no mercado de trabalho - das crianças. É pertinente, então, pensar não somente
sobre o tipo de escola que os pais e a comunidade querem, mas que tipo de escola é capaz
de favorecer a ruptura do sistema ideológico para promover a fruição da cultura
socialmente produzida. Começa-se a despontar a tendência da educação como
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transformadora da sociedade (LUCKESI, 1994) cuja pretensão é demonstrar sua
possibilidade de trabalhar pela democratização no contexto no qual está inserida,
considerando seus determinantes e condicionantes. Esta não é uma tarefa fácil, afirma
Saviani (1983). O autor argumenta que a classe dominante aciona periodicamente
mecanismos de adaptação fazendo confundir seus interesses com os da classe dominada.
Entretanto, esta consciência não é dada aos sujeitos que se sentem confusos e
inseguros, como evidenciam as expressões analisadas marcadas pelo desequilíbrio27 dos
pais no processo de construção do conceito de educação, escola e perspectivas de futuro.
Talvez este desequilíbrio tenha sido enriquecido pelas reflexões realizadas durante a
conversa interativo-provocativa (REY, 2012).
b)

O segundo núcleo de sentidos refere-se à relação que os pais têm com a

forma como a Secretaria Municipal de Educação (SME) disciplina e divulga seus atos. A
forma como as determinações chegam à escola e como estas repassam as informações aos
pais geram desconforto e desconfiança destes quanto ao tipo de educação escolar a que
seus filhos serão submetidos.
Segundo Weber (1981), relações como estas denunciadas pelo pronunciamento
dos pais são caracterizadas pela dominação28 assentada nos interesses econômicos cujo
estabelecimento se dá por meio da autoridade. Dominação para o autor é a oportunidade
de encontrar pessoas prontas para obedecerem ordens. Neste caso, trata-se de uma
dominação legal legitimada pela noção de competência. Suas diretrizes emanam do
Estado e representam uma forma de limitar a vontade estatal e garantir a aceitação de seus
preceitos. Assim, a ideia de que o Estado está submetido à Constituição e de que esta
representa a vontade popular exige que as prescrições do Estado sejam encobertas por
formas próprias de apresentação, garantidas por meio da burocracia.
Esta interpretação parece servir à explicação da relação estabelecida por meio
do cumprimento de lei, denunciada pelos participantes, e ganha significado junto às suas
expressões por produzirem emoções que refletem na sua personalidade. O modo como os
pais dos estudantes do ensino fundamental ficaram sabendo sobre a política de ampliação
do ensino fundamental de oito para nove anos e sobre as mudanças na data de corte para
27

Desequilíbrio é o termo usado para referir-se a uma das etapas do processo de equilibração no qual o
sujeito passa de um estado de menor conhecimento a um estado de maior conheciemento por meio de
acomodações e assimilações constantes (PIAGET, 1982).
28
Weber (1981) distingue três tipos de dominação: a) legal – os direitos podem ser criados e modificados
através de estatutos corretamente sancionados; b) tradicional – a autoridade se estabelece através da
fidelidade tradicional ao governante e c) carismática – a autoridade é mantida pela devoção afetiva dos
dominados.
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ingresso no primeiro ano afetou o comportamento dos participantes, comprometendo a
credibilidade das ações voltadas para sua implantação. As suas inquietações não têm
centralidade na proposta política propriamente dita, mas na forma como os procedimentos
através dos quais ela se efetiva chegam aos pais. A consideração das pessoas como
sujeitos integrantes, ativos, de um processo condiciona a produção de emoções que
adjetivam tal processo, afetando a personalidade destas pessoas.
c)

O terceiro núcleo de sentidos está relacionado ao desconhecimento do

processo de implantação do ensino fundamental de nove anos no município. O fato de
não ter sido encontrada na SME nenhuma Portaria que disciplinasse este ato e nem ter
sido possível acessar as atas lavradas em função dos encontros que a Secretária afirma ter
realizado, “devido a dificuldades de localização de livros utilizados em anos anteriores
neste órgão”, expressos no “ANEXO A” deste trabalho (PINDAÍ, 2013), confirma as
razões para a desinformação dos sujeitos sobre a temática. Percebe-se nos
pronunciamentos dos sujeitos que as falhas decorrentes da veiculação de informações no
processo de implantação justificam o total desconhecimento dos pais sobre as mudanças
na forma de organização do ensino iniciadas no município no ano de 2007, contrariando
as orientações do Ministério de Educação e Cultura (MEC):

O documento legal estabelecendo o novo ensino fundamental de nove
anos, bem como todas as normas e informações pertinentes, deverá ser
publicado no Diário Oficial respectivo, página eletrônica das secretarias
de educação e outros veículos de comunicação, além de serem
instrumentos de mobilização das escolas e da comunidade escolar por
meio de reuniões, seminários, distribuição de folders, etc. (BRASIL,
2009a, p.10).

Soma-se à falta de informações denunciada pelos sujeitos da pesquisa, a não
percepção de mudanças que deveriam ter ocorrido no contexto das escolas como
formação de professores, reestruturação do Projeto Político Pedagógico, adequação do
Regimento Escolar, adequação do espaço físico da escola e envolvimento da comunidade
no processo de implantação, conforme as orientações do MEC:

A organização do novo Ensino Fundamental com nove anos de duração
e, conseqüentemente da proposta pedagógica, implica na necessidade
imprescindível de um debate aprofundado sobre essa proposta, sobre a
formação de professores, sobre as condições de infra-estrutura e sobre
os recursos didático-pedagógicos apropriados ao atendimento e o
essencial: a organização dos tempos e espaços escolares e tratamento,
como prioridade, o sucesso escolar. (BRASIL, 2009a, p. 11).
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A conversa interativo-provocativa (NUNES, 2011) como o completamento de
frases (REY, 2012) evidenciam que os pais e responsáveis pelas crianças estão confusos
e têm dúvidas sobre que palavra usar para adjetivarem a política em questão porque não
participaram do processo de construção do plano de sua implementação. Na verdade, não
foi possível constatar a sua existência em função das razões já mencionadas. A expressão
aceita coletivamente – multisseriação - qualifica seus sentimentos obscurecidos pela falta
de compreensão dos objetivos a que se propõe o ensino fundamental de nove anos.
d)

O quarto núcleo de sentidos subjetivos concentra as preocupações dos

participantes com a duração da infância. Embora reconheçam a importância de entrar
mais cedo na escola, os participantes deste estudo entendem que o ensino fundamental de
nove anos é diferente da educação infantil e, portanto, haverá de se exigir muito mais da
criança, o que gera um sentimento de perda. O posicionamento de Lis não parece ser
afetado por esta preocupação. Ao contrário, revela a infância como uma etapa da vida em
que parece ser mais fácil aprender. Entretanto, é possível observar que a sua inquietação
gira em torno do acompanhamento da família dentro e fora da escola, o que parece denotar
um comportamento que reflete a necessidade de intensificar os momentos com a criança.
Percebe-se o desejo de que a criança seja responsável pela realização do sonho não
realizado da avó; é preciso dar conta de acompanhar o mundo, um mundo que é acessível
a quem chega primeiro. Apesar de diferentes, tais posicionamentos incidem sobre a
concepção de infância e, por isso, foram colocadas no mesmo núcleo e, como se pode
observar, afetam a personalidade dos participantes.
Os estudos de Kramer (2003) muito contribuem para a construção das
configurações subjetivas a respeito da diferença entre estes sentimentos e a compreensão
dos sentidos neles imbricados. Os apontamentos da autora sobre a construção do conceito
de infância no final do séc. XVII e que segundo Àries (1978) inspiraria toda a educação
do séc. XX, pelo que se percebe, mantém-se no séc. XXI:

Nesse momento, o sentimento de infância corresponde a duas atitudes
contraditórias: uma considera a criança ingênua, inocente e graciosa e
é traduzida pela paparicação dos adultos, e a outra surge
simultaneamente à primeira, mas se contrapõe à ela, tornando a criança
um ser imperfeito e incompleto, que necessita da ‘moralização’ e da
educação feita pelo adulto. (KRAMER, 2003, p. 18).
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Esta concepção decorre de uma nova postura da família em relação à criança que
vê nesta a necessidade de investimento e o desejo de preservá-la de tudo o que possa lhe
ser prejudicial. Segundo a mesma autora, "não é a família que é nova, mas, sim o
sentimento de família que surge nos séculos XVI e XVII, inseparável do sentimento de
infância” (KRAMER, 2003, p. 18). Esta reflexão abre a possibilidade para retomada da
discussão sobre a questão de gênero que parece incidir no antagonismo desta pesquisa e
que se constitui num indicador de sentido subjetivo. Independente da concepção de
família, a concepção de infância vem de uma construção histórica que repercute de forma
diferente no modo como as diversas camadas sociais tratam as crianças (RUA, 2007).
Assim, a exclusividade de mães como sujeitos voluntários nesta pesquisa pode, extraídas
todas as considerações já feitas, responder ao entendimento de que os filhos precisam ser
poupados da falta de habilidade dos pais para lidarem com os conflitos da infância.
A construção do conceito de infância acompanhou o movimento histórico-social
da sociedade, mas não se desprendeu da ideia de proteção e de investimento, tanto na
perspectiva familiar como das políticas públicas.
Outro elemento que caracteriza as configurações subjetivas neste aspecto é a
preocupação com a transição da educação infantil para o primeiro ano do ensino
fundamental, pois

O nível de desenvolvimento efetivo compreende as aquisições já
alcançadas e presentes nos domínios de que a criança dispõe a cada
momento. Compreende funções psicointelectuais já desenvolvidas e
que possibilitam a realização autônoma de dadas tarefas.
Diferentemente, a área de desenvolvimento potencial coloca em
destaque aquisições que estão em curso. Compreende funções e
habilidades implícitas em atividades que a criança ainda não é capaz de
realizar, automaticamente mas o é pela mediação de outro, isto é, com
auxílio especialmente de adultos. (ARCE; MARTINS, 2007, p. 56).

O fato de crianças de diferentes níveis de escolaridade estarem matriculadas no
primeiro ano e, muitas vezes, estudando em uma mesma classe/sala provoca uma forte
inquietação sobre como os professores poderão organizar metodologicamente seu
trabalho de modo a “assegurar que a transição da Educação Infantil para o Ensino
Fundamental ocorra da forma mais natural possível, não provocando nas crianças rupturas
e impactos negativos no seu processo de escolarização” (BRASIL, 2006, p. 22).
Vale mencionar que o município aderiu, em 2013, ao Programa Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), regulamentado pela Portaria nº 867, de 04 de
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julho de 2012 (BRASIL, 2012), cujo objetivo é assegurar que todas as crianças estejam
alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental de nove
anos. Entretanto, este estudo revela que a preocupação dos pais não se centra na
alfabetização propriamente dita, mas no desenvolvimento das potencialidades individuais
da criança, respeitadas as especificidades de suas características e necessidades. Ou seja,
preocupa-se com a possibilidade dos filhos acompanharem o curso do desenvolvimento
ditado pelas regras do capitalismo; preocupa com o futuro; se estas crianças estarão
preparadas para atuarem no mundo do trabalho, da competitividade e da competência
técnica.
e)

O quinto núcleo de sentidos é constituído pelos sentimentos de luta

existente na tensão entre as determinações da SME e a condição de participação negada
aos sujeitos. Às vezes este sentimento aparece claro nas expressões, outras vezes ocultada
pelos risos, silêncios, pausas e tensões na conversa. Percebe-se uma vontade de romper
com estes conflitos internos e adentrar ao processo de decisão dos rumos da educação no
município. Em alguns momentos estes sentimentos parecem dominar a conversa; em
outros aparecem camuflados por risos e expressões irônicas.
Esta situação conflituosa informa um dos principais obstáculos à efetivação da
gestão democrática, entendida “como uma das formas de superação do caráter
centralizador, hierárquico e autoritário que a escola vem assumindo ao longo dos anos...”
(ANTUNES, 2002, p. 131). A omissão de espaços públicos de decisão no cenário
educacional capazes de pressionar o controle social sobre o Estado em favor dos anseios
e necessidades da população produz um sentimento de descaso e desrespeito nos sujeitos
participantes. A superação dessa situação parece se dá pelo envolvimento da comunidade
nas ações desenvolvidas no contexto escolar por favorecer a integração deste segmento
nas discussões e a sua atuação cidadã num espaço democraticamente constituído.
Vista desta maneira,

[...] a democracia não se constrói apenas com discurso, mas necessita
de ações de práticas que possam corporificá-la. E isso costuma levar
tempo para aprender. Mas, sem dúvida, só se aprende a fazer, fazendo,
experimentando, errando e acertando. Então, é preciso criar espaços
para a participação de todos na escola, para se aprender a exercitar a
democracia. (DALBERIO, 2008, p. 4).

As discussões coletivas promovem o ato de repensar sobre as ações que
direcionam projetos e viabilizam metas estabelecidas em conjunto no contexto escolar.
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Este exercício favorece o sentimento de pertencimento, ou seja, os sujeitos sentem-se
responsáveis pelas interferências que fazem podendo vir a superar a ideia de serem
protegidos pelo Estado e passar a assumir o papel de cidadão consciente de seus direitos
e deveres.
A indignação dos participantes sobre a não vivência desta democracia promove
momentos tensos que, apesar de representarem intensamente a insatisfação destes, não
dispõe de elementos suficientes para romper o autoritarismo que tutela as relações no
sistema escolar.
Os núcleos de sentidos construídos até aqui expressam conteúdos portadores de
sentido subjetivo e se caracterizam pela impossibilidade de serem demonstrados ou
evidenciados em sua plenitude. A integração dos elementos que parecem influenciar a
personalidade dos sujeitos, vistos numa perspectiva dinâmica em função da construção
de sentidos, constitui a configuração subjetiva que permite avançar na construção desta
proposta teórica com vistas à construção de zonas de inteligibilidade.

Os sentidos subjetivos e sua relação com velhos problemas da educação brasileira

As pessoas produzem e dirigem a sua vida através de comportamentos e atitudes
construídos na relação interativa com a sociedade. Comportamentos nem sempre
compreendidos no âmbito da investigação cartesiana tomam formas mais acessíveis
através de expressões interpretadas por uma metodologia sensível às manifestações da
subjetividade humana. As expressões, dotadas de sentido, apresentam possibilidades para
a compreensão tanto daquilo que é assumido quanto daquilo que é ocultado pelos sujeitos,
sendo uma importante fonte da produção do conhecimento tido como um processo de
construção sucessiva, como propõe Rey (2012).
Os sentidos subjetivos construídos a partir da análise das expressões produzidas
por meio desta pesquisa permitem que sejam estabelecidas conexões entre as impressões
dos sujeitos e velhos problemas da educação brasileira. Esta possibilidade se abre pela
evidenciação de sentidos permanentemente presentes nas relações que os sujeitos
estabelecem com os diferentes espaços e contextos da vida social.
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As primeiras impressões a respeito da ampliação do ensino fundamental de oito
para nove anos revelam uma concepção de educação denotada pelo valor que esta exerce
na vida das pessoas como ferramenta para a obtenção de melhoria da qualidade de vida
através da possibilidade de conseguir um trabalho melhor remunerado e ou de status por
oferecer condição ao indivíduo para comportar-se com maior habilidade social,
mantendo-se o “estereótipo do ensino escolar como preparação para a vida e para o
trabalho” (PARO, 2000, p. 211). Vislumbra-se, ainda, a educação na perspectiva
redentora (LUCKESI, 1994) através da qual o indivíduo busca mecanismos de adequação
à uma realidade dada, pré-existente, buscando o processo de democratização
considerando os seus determinantes condicionantes do contexto no qual está inserido.
Conforme o art. 205 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) a educação “será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho". Deste modo, é tarefa da escola preparar o estudante para enfrentar o
mundo do trabalho, o que, significa a dotação de condições para competir no mercado
capitalista de modo exitoso. Na visão dos pais, o trabalho oportuniza melhores condições
de vida e maiores possibilidades de atuação na vida social. Os pais parecem entender o
trabalho como meio de sobrevivência. A ameaça a esta perspectiva atinge diretamente a
personalidade dos participantes na medida em que sonham para os seus filhos aquilo que
não puderam ter para si. A dimensão do trabalho como transformação da natureza em
elementos de cultura não parece ser vislumbrada pelos sujeitos participantes da pesquisa.
A capacidade de refletir, criar e coordenar não é contemplada como atividades de
trabalho.
As configurações de sentido subjetivo a este respeito apontam para o fato de que

A questão da relação entre o mundo da educação e o mundo do trabalho
é bastante complexa e sujeita a muitas interpretações (e controvérsias).
As novas formas de produção do conhecimento, o avanço tecnológico
e a globalização estão a exigir um novo profissional e uma preparação
que lhe permita adquirir os conhecimentos, atitudes, habilidades e
comportamentos para ser uma pessoa bem preparada para o trabalho.
(MUNHOZ; SILVA, 2012, p. 292).

A responsabilidade por uma educação que responda às demandas da sociedade
atual não se esgota no âmbito local. Recai diretamente sobre as políticas públicas
nacionais na perspectiva de incluir o trabalho como dimensão da cidadania capaz de
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acionar o cidadão para participar dos espaços democráticos e de promover a sua
realização profissional, pessoal e social.
Percebe-se que há uma convergência de interesses entre as expressões dos
sujeitos participantes da pesquisa e a perspectiva legal das política públicas, o que retoma
o questionamento sobre a necessidade de despir-se dos modelos ideologicamente
padronizados para se investir em movimentos de reflexão das condições de existência e
das possibilidades de agir, buscando, a partir desta consciência, construir uma escola cuja
função não se reduza à execução de políticas públicas.
A impressão acerca da preocupação com a preparação para o futuro menciona o
dilema da heterogeneidade de classe. Entretanto, é sabido que o sonho da homogeneidade
já foi, há muito tempo, superado pelos educadores. A aprendizagem no mesmo ritmo é
impossível de se efetivar e o desafio da diversidade impera no âmbito das questões
pedagógicas. Neste sentido, os estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985) muito
contribuíram tanto no entendimento dos pontos positivos da diversidade quanto na
organização da metodologia do trabalho escolar de modo a favorecer a interação entre os
colegas, o que na visão de Vygotsky (1987) pode constituir condições estimuladoras de
habilidades ainda não consolidadas. A referência a esta questão remete à necessidade de
formação continuada para os profissionais da educação, declarada pelos professores aos
pais em desabafos sobre suas dificuldades para lidarem com as adversidades das turmas
de 1º ano matriculadas neste ano de 2014 no município de Pindaí/BA. Reflete, portanto,
o anseio da comunidade escolar por cursos de formação continuada que habilitem seus
profissionais para lidar com os conflitos fortalecidos pelo processo de implementação do
ensino fundamental de nove anos.
Em atendimento à ressalva do PNAIC, é importante colocar que o programa em
fase inicial de implantação ainda não responde às incertezas dos sujeitos quanto à
demanda pedagógica das turmas de primeiro ano. Em nenhum momento o programa foi
citado pelos participantes, nem mesmo por Rosa, mãe e professora da rede municipal de
ensino. O impacto da Portaria 66 (PINDAÍ, 2013) parece ter sido forte o suficiente para
sobrepor as impressões dos sujeitos sobre a entrada da criança de seis anos no ensino
fundamental de nove anos. Ainda que o pesquisador não tenha mencionado a questão
durante a conversa interativo-provocativa (NUNES, 2011), houve espaços de tensão em
que os sujeitos poderiam ter incluído na pauta de discussões outros elementos que fossem
importantes à produção de sentido sobre a política de ampliação do ensino fundamental
de oito para nove anos.
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Formação continuada é entendida neste estudo como formação em serviço que
se desenvolve na escola como uma das formas de valorização do magistério e melhoria
da qualidade da educação conforme prevê o Plano Nacional de Educação (BRASIL,
2001). Seu principal objetivo é minimizar “as deficiências conceituais, práticas e
epistemológicas da formação inicial deste profissional, assim como oferecer novos
caminhos...” (GRANVILLE, 2007, p.168).
Nota-se uma grande insegurança quanto à qualidade da educação a que os filhos
dos sujeitos participantes têm acesso, especialmente no primeiro ano do ensino
fundamental. Embora este estudo não se dedique à problematização polissêmica do termo
qualidade, faz-se necessário esclarecer que o entende como melhorias que possam ser
buscadas no contexto educacional concatenadas com a visão de mundo, sociedade e
educação de seus atores. Assim, qualidade não é aqui concebida como uma condição
estática a que o ensino pode chegar, mas como um processo que se constrói cotidiana e
ininterruptamente a partir da atuação consciente e constante dos atores da educação, entre
eles a comunidade.
A ideia de qualidade do ensino ganhou visibilidade nas políticas educacionais
no início do século XXI, após a quase universalização do ensino fundamental dos 7 aos
14 anos, vindo a povoar as discussões acadêmicas, dos educadores, da imprensa e da
comunidade escolar (ARELARO et al, 2011). As políticas públicas instituídas no âmbito
da educação brasileira consideram o pressuposto da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, nº 9394 (BRASIL, 1996) expresso no art. 4º, inciso IX, de que a educação deve
se efetivar mediante “padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a
variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem”. Este pressuposto é traduzido na
política de ampliação do ensino fundamental de nove anos, como um de seus objetivos.
A efetivação da qualidade do ensino constitui, assim, na visão dos sujeitos, um desafio
que se dilui nas adversidades cotidianas da escola.
Assim, o ensino fundamental de nove anos, na condição de política pública,
mantém um discurso pautado nos princípios da eficiência, da produtividade e da
qualidade atualizado através de uma abordagem social com ênfase na valorização do
potencial humano. Embora estes sejam também anseios sociais, as ações não se
materializam nos contextos escolares. Uma das possibilidades de explicação para esta
situação é o fato de seus discursos estarem pautados no campo da ideologia. Uma
ideologia assumida por dominantes e dominados numa perspectiva hegemônica de
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construção das melhorias das condições de vida, mas capaz de mascarar as reais
necessidade e demandas dos contextos escolares.
A ideia da complementaridade entre família e escola é outra preocupação antiga
que se reforça neste momento de antecipação da idade escolar para ingresso no ensino
fundamental. Esta mesma preocupação compõe o universo de preocupações da educação
brasileira desde a década de 1990, expressa através do art. 1º da Lei nº 9394 (BRASIL,
1996), ao incluir no âmbito da educação os processos formativos que se desenvolvem
também na vida familiar, definindo como incumbência da escola o desenvolvimento de
atividades que garantam a sua articulação com a família em seu art. 12, inciso VI. No
âmbito acadêmico, a complementaridade entre a escola e a família tem sido mantida no
centro das questões de pesquisa desenvolvidas donde tem-se concluído que o sucesso
escolar depende do apoio direto e sistemático dos pais (CASANOVA, 1996) que buscam
amenizar as dificuldades dos filhos e das instituições escolares.
Entretanto, Paro (2000) afirma que o modo como a escola atende aos seus
usuários – entre eles, os pais – tende a distanciá-los da vida escolar, mantendo a instituição
no campo de suas inacessibilidades por não entenderem sua linguagem, o que contribui
para obstaculizar a participação das famílias nas suas decisões.
A indignação dos participantes sobre a forma como a Secretaria de Municipal de
Educação disciplina o ensino e comunica seus atos à comunidade, agravada por falhas na
veiculação de informações, indica muito mais que a falta de conhecimento do processo
de implantação da política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos
no município de Pindaí. Indica, sobretudo, a preponderância das relações autoritárias no
sistema de ensino.
Para que se compreenda a efetivação das relações autoritárias possivelmente
estabelecidas no sistema de ensino é necessário que se tenha claro que autoridade, no
âmbito desta pesquisa, é entendida como “a probabilidade de que um comando ou ordem
específica seja obedecido” (WEBER, 1979, p. 17). Isto significa que nem sempre a
autoridade é exercida por quem tem poder, pois poder “significa a probabilidade de impor
a própria vontade, dentro de uma relação social, mesmo contra toda resistência e qualquer
que seja o fundamento desta probabilidade” (WEBER, 1979, p. 17).
Assim, ter poder implica, ainda que parcialmente, ter autoridade. Entretanto, esta
relação não é recíproca, pois o fato de se ter autoridade não significa necessariamente que
se tenha poder, já que suas ordens podem não representar sua vontade, mas de outros, a
quem está subordinado. Isto não compromete o exercício da autonomia relacional
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predominante nas escolas, desde que não contrarie a vontade de onde deriva sua
autoridade (PARO, 2000). Portanto, concorre para o exercício de uma autonomia falsa,
já que relações autoritárias não prescindem da participação de pais, alunos e professores.
A alteração na forma organizacional do ensino no município de Pindaí/Bahia,
em função da Lei nº 11.274 (BRASIL, 2006) não atendeu aos procedimentos direcionados
por um plano de implantação cuja construção é sugerida pelo próprio Ministério da
Educação e Cultura (MEC) através do documento Ensino Fundamental de Nove Anos:
Passo a passo do processo de implantação (BRASIL, 2009a). Também não houve
qualquer indício de participação na atualização da proposta pedagógica que deveria
fundamentar a nova organização do ensino público. Talvez este fato se dê em função da
implantação do ensino fundamental de nove anos no município de Pindaí ter ocorrido
imediatamente após a sua instituição legal, em 2007, antes mesmo da regulamentação
estadual que ocorreu no ano de 2008, através da Res. CEE nº 60 (BAHIA, 2007).
O que se percebe, no entanto, é que a falta de procedimentos claros na
implantação do ensino fundamental de nove anos no município de Pindaí por parte da
Secretaria Municipal de Educação representa a abertura de oportunidades para a
discussão sobre a naturalização de velhos problemas da educação no contexto das escolas
públicas. O que era pra ser uma possibilidade de ampliar o tempo de se aprender em
instituições com condições de potencializar as habilidades específicas das crianças, pode
ter sido traduzido num mecanismo de fortalecimento das deficiências dos sistemas de
ensino.

Os sentidos subjetivos e as propósitos do ensino fundamental de nove anos na
conjuntura da gestão democrática

Os sentidos subjetivos construídos a partir das expressões dos pais sobre a
política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos não podem ser
compreendidos de forma desvinculada das preocupações oriundas das próprias políticas
e que justificam os investimentos em programas de atendimento aos interesses do projeto
de sociedade a que servem. O pareamento das ações políticas de implantação do ensino
fundamental de nove anos e da forma como o município se posicionou diante destas é
importante até mesmo para conjecturar a respeito da falta de documentos na Secretaria
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Municipal de educação e da sua alegação de que seguiu as orientações federais, além de
fornecer subsídios para o posicionamento sobre a construção de uma escola capaz de
romper com as imposições da sociedade capitalista, na qual se dá a fruição da cultura
socialmente produzida.
Tratando-se especificamente do ensino fundamental de nove anos, na condição
de política pública, percebe-se que as orientações sobre o processo de transição da
educação infantil para o ensino fundamental de nove anos se antecipam às preocupações
dos pais sobre a sua condição de ampliar com qualidade as oportunidades de
aprendizagem: “não se trata de transferir para as crianças de seis anos os conteúdos e
atividades da tradicional primeira série, mas de conceber uma nova estrutura de
organização dos conteúdos em um ensino fundamental de nove anos, considerando o
perfil de seus alunos” (BRASIL, 2004b, p.16). Para tanto, o MEC sugere espaços físicos
planejados, reformulação curricular e formação continuada, pois como alerta Rapoport
(2009, p. 25) é necessário “se ter um olhar sobre os processos e práticas na educação
infantil como um ponto de referência para se projetar os processos e práticas no primeiro
ano do ensino fundamental”, uma vez que a inserção no mundo letrado é especialmente
difícil para aqueles que nunca frequentaram instituições de ensino.
No que se refere às preocupações com as questões pedagógicas quanto às
adversidades nas turmas de primeiro ano, contrapõe-se o conhecimento de que o
planejamento das atividades pedagógicas a serem desenvolvidas precisa considerar a
caracterização da criança a fim de que a mesma não se sinta incapaz de fazer aquilo que
se espera dela, pois segundo Rapoport (2009, p.19), “as crianças são diferentes, tanto em
aspectos hereditários, maturacionais, nutricionais, como nos seus vínculos afetivos,
experiências vividas, culturas, etc.”. A política de ampliação do ensino fundamental de
nove anos capta esta ideia da seguinte forma:

Algumas crianças trazem na sua história a experiência de uma préescola e agora terão a oportunidade de viver novas aprendizagens, que
não devem se resumir a uma repetição da pré-escola, nem na
transferência dos conteúdos e do trabalho pedagógico desenvolvido na
primeira série do ensino fundamental de oito anos.
As crianças possuem modos próprios de compreender e interagir com o
mundo. A nós, professores, cabe favorecer a criação de um ambiente
escolar onde a infância possa ser vivida em toda a sua plenitude, um
espaço e um tempo de encontro entre os seus próprios espaços e tempos
de ser criança dentro e fora da escola. (BRASIL, 2007, p. 31)
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Percebe-se uma preocupação da política com a inclusão da criança de seis anos
de idade no ensino fundamental que se expande para a concepção de infância. Entretanto,
os mecanismos mencionados para viabilizarem a adequação necessária carecem ser
acionados pelos professores, cuja preparação deve ser feita através de programas de
formação continuada a exemplo do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC). Deste modo, o sentimento de ansiedade gestado pelos pais sobre a inserção da
criança de seis anos no ensino fundamental parece não fazer sentido.
O mesmo acontece com as configurações subjetivas que representam a relação
autoritária que se estabelece nos sistemas de ensino. Contrapõem-se às orientações do
MEC uma vez que este recomenda que as políticas públicas sejam implantadas depois da
intensificação do debate em torno de suas abrangências no âmbito do contexto escolar e
comunitário (BRASIL, 2009a), seguido de um plano de implantação e implementação
elaborado pelo Conselho de Educação do sistema respectivo e divulgado em diferentes
veículos de comunicação sendo o seu acesso mantido disponível.
Outros exemplos poderiam ser citados. Mas, acredita-se que estes sejam
suficientes para mencionar o panorama de dissonâncias entre os sentidos que os pais
atribuem à política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos e os
propósitos políticas da proposta. Evidentemente, tal divergência não se justifica apenas
pelo não cumprimento das orientações legais e didáticas do Ministério da Educação e
Cultura. Discute-se, assim, a instauração de uma relação ditada pelos pressupostos
desenvolvimentistas de uma sociedade capitalista instalada no âmbito macro das
tendências educacionais. Retoma-se, aqui, a veiculação ideológica ao sistema capitalista
na propagação de objetivos que atendam ao interesses da classe dominante, mas
pretendente de representações dos interesses e necessidades reais da sociedade a ponto de
serem assumidos pelos civis.
De fato, as escolas são instituições subordinadas ao poder público e, assim, são
controladas e hierarquizadas institucionalmente. Esta relação, como aponta Pacheco
(2009) é marcada por um controle burocrático que prevê desde o cumprimento de leis à
prestação de contas dos resultados alcançados. Entretanto, o que se observa é que as
orientações legais legitimam os discursos pedagógicos, mas não dão conta de subsidiarem
as demandas do cotidiano escolar.
O anseio dos pais frente à educação de seus filhos denuncia um clima de
dominação legal (WEBER, 1983) não um espaço democrático no qual as decisões são
tomadas coletivamente (SOUZA, 2009). O desconhecimento das pretensões educacionais
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e de suas motivações fragiliza suas potencialidades e compromete seu campo de ação
dando-lhes a impressão de que são indiferentes aos acontecimentos que definem a vida
escolar de seus filhos ou que nada podem quanto a eles, como se fossem alheios aos seus
interesses.
Se a educação desenvolvida nas escolas é dotada de intenções políticas, os
espaços de participação constituem a possibilidade de execução de seus propósitos. Se
tais espaços não são acessados, não se tem consciência das pretensões educacionais e de
suas motivações. Assim, também não se pode envolver-se, comprometer-se, reivindicar.
Nesta perspectiva, o ensino fundamental de nove anos parece contemplar uma
política que vislumbra pretensões educacionais produzidas fora do âmbito escolar,
marcadas pelo controle burocrático que não apenas desconsidera as concepções de seus
autores, mas busca consolidar práticas de estatização e isolamento, apontando para a
fragilidade dos princípios que fundamentam a gestão democrática da escola pública e
incorrendo nos riscos da dominação legal (WEBER, 1983).
Políticas públicas construídas em função de propósitos políticos demandados por
padrões internacionais de desenvolvimento não contemplam as especificidades dos
contextos em que se concretizam. Os argumentos políticos se traduzem em intenções cuja
materialização é impossibilitada pela própria conjuntura do sistema educacional
brasileiro que sobrepõe os interesses econômicos às reais necessidades de estruturação e
funcionamento das escolas públicas.
Este capítulo dedicou-se ao registro da construção do modelo teórico que se deu
a partir da análise das informações produzidas pelos pais sobre a política de ampliação
do ensino fundamental de oito para nove anos obedecendo aos princípios da
processualidade e da continuidade do conhecimento na perspectiva da produção de
sentidos. O olhar guiado pelos pressupostos da Epistemologia Qualitativa de González
Rey (1997; 2012) garante que a análise seja realizada considerando-se a conexão dos
elementos e das hipóteses num sistema dinâmico em que a subjetividade é resultante da
forma como cada sujeito processa e organiza o social. Assim, não se tratou, neste capítulo,
da descrição das informações, ou ainda da descrição das fases de análise das expressões
dos sujeitos. Mas, do esforço construtivo interpretativo empreendido na tentativa de
construir zonas de inteligibilidade sobre os sentidos que os pais atribuem à política de
ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos.
Finalmente, segue-se a síntese das questões pontuadas na construção do modelo
teórico a que se propôs este capítulo:
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Em nota introdutória, foram retomados os conceitos que direcionam a

produção do modelo teórico em construção admitindo a possibilidade dos sentidos
subjetivos escaparem à sua significação consciente uma vez que sua análise conduz a
representações parciais.


Os itens que abordam as configurações subjetivas construídas a partir da

conversa interativo-provocativa (NUNES, 2011) e do completamento de frases (REY,
2012) buscam, intencionalmente, identificar os elementos indicativos para a construção
de indicadores e a produção de núcleos de sentido acerca dos sentidos que os pais
atribuem à política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos. As
expressões, comprometidas emocionalmente, são tratadas no contexto de sua produção,
considerando os aspectos significativos das experiências pessoais e das influências
coletivas presentes na subjetividade dos sujeitos participantes.


Na sequência, a produção de sentidos subjetivos sobre a política de

ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos centra-se na construção de
núcleos de sentidos, buscando contemplar o objeto deste estudo.


Finalmente, os sentidos construídos dão passagem à discussão de velhos

problemas da educação brasileira e dos propósitos da política de ampliação do ensino
fundamental de nove anos na conjuntura da gestão democrática. Observa-se aí,
construções teóricas que indicam que os espaços de participação existem para legitimar a
supremacia das relações autoritárias presentes nos sistemas de ensino.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo, desenvolvido no município de Pindaí, Estado da Bahia, pretendeu
compreender os sentidos que os pais atribuem à política de ampliação do ensino
fundamental de oito para nove anos sob a orientação dos pressupostos epistemológicos e
metodológicos da pesquisa qualitativa na perspectiva de Rey (1997; 2012). O caminho
metodológico permitiu que fosse construída a configuração de sentidos sobre esta
modalidade de ensino tendo sido possível captar nas experiências pessoais dos sujeitos,
determinados pelas condições sociais, culturais e econômicos do meio onde vivem,
relações com o processo de implantação da política em questão marcadas pela dominação
e pela imposição de procedimentos legais. Entretanto, o esforço construtivo interpretativo
empreendido nesta direção não comtemplou uma preocupação com a representação linear
dos fatos objetivos. Tratou-se de investigar elementos presentes nas falas dos sujeitos
participantes que pudessem intensificar a discussão sobre os propósitos do ensino
fundamental de nove anos, na condição de política pública, dentro da conjuntura
democrática a que se propõem os contextos escolares.
A apresentação dos fatores que justificaram a realização desta pesquisa e da sua
capacidade como elemento simbólico, analisado sob o ponto de vista dos pais, manifestou
que estes são suficientes para produzirem emoções carregadas de sentido dada a sua
interferência direta na vida das pessoas, relacionando-se ao aspecto de maior importância
para os pais: a educação dos filhos. O caráter construtivo interpretativo do conhecimento
permitiu a captação, nas expressões produzidas pelos pais, de sentidos subjetivos muitas
vezes alheios à consciência dos sujeitos por nem sempre serem sensíveis à significação
consciente, conforme a base teórico-metodológica que sustenta este estudo (REY, 2012).
A reflexão sobre a temática em questão considerou a contextualização histórica
dos argumentos sob os quais a política de ampliação do ensino fundamental de nove anos
foi gestada no Brasil e a análise dos estudos já realizados no âmbito acadêmico a fim de
que os objetivos específicos fossem contemplados. A forma como cada sujeito percebe a
política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos no município de
Pindaí/BA permitiu a compreensão dos sentidos subjetivos que se pretendeu alvejar no
objetivo principal desta pesquisa. O resultado deste estudo apresenta-se como um modelo
teórico capaz de contribuir com o campo das Ciências da Educação por fomentar
preocupações com os saberes subjetivos dos atores educacionais cuja construção histórica
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se sustenta nas relações mantidas entre si e com aquilo que acontece ao seu redor.
Apresenta potencial contributivo social ao oferecer subsídios para o fortalecimento da
condição de a escola pública gerir democraticamente seu espaço, considerando os pais
como aliados indispensáveis para o seu crescimento no que tange ao cumprimento de seus
papéis.
As expressões dos sujeitos participantes desta pesquisa permitiram observar
configurações subjetivas relativas às relações que os sujeitos mantêm com as instâncias
nas quais se desenvolve o sistema municipal de ensino e aos aspectos pessoais da vida
individual de cada um, tendo sido possível visualizar preocupações inerentes à preparação
para o enfrentamento exitoso das exigências advindas da sociedade capitalista. A
fragilidade sob a qual se assenta o processo de implantação do ensino fundamental de
nove anos no município de Pindaí afeta a vida das pessoas ao ponto de duvidarem das
possibilidades de que ampliando o tempo escolar sejam ampliadas as condições de
aprendizagem da criança (BRASIL, 2009a). Esta incerteza compromete a condição dos
sujeitos projetarem o futuro, manifestando descrença nos rumos da educação a que seus
filhos têm acesso, o que oportuniza o questionamento sobre a necessidade de construção
de uma escola capaz de promover espaços democráticos de exercício da cidadania e de
fruição da cultura socialmente produzida. A reflexão sobre a educação infantil como
etapa preparatória para o ensino fundamental e das condições deste cumprir seus objetivos
pareceu promover, entretanto, o despontar da possibilidade de transformação da
sociedade através da educação (LUCKESI, 1994) a partir da democratização do espaço
no qual se insere.
Embora a qualidade seja uma preocupação atualizada na política de ampliação
do ensino fundamental de oito para nove anos através de uma abordagem social, percebese, nas condições nas quais se deu a sua implantação, um desafio que se desfaz frente às
demandas das instituições escolares. Ocupada em resolver os problemas do cotidiano, a
escola, muitas vezes não dá conta de perceber as possibilidades de comunicação com os
familiares de seus educandos, reforçando uma relação de dominação e exclusão e, desta
forma, cultivando os mesmo conflitos.
Quanto ao modo como os sujeitos percebem a relação que mantêm com
Secretaria Municipal de Educação (SME), foi possível observar uma sensação de
desconforto caracterizada pela dominação legal (WEBER, 1981) legitimada pela noção
de competência e possibilitada pelos recursos burocráticos.
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Os sujeitos percebem como possibilidade de resistência à força dominadora
atrelada ao sistema de ensino e de efetivação da democratização social, a luta em favor
da abertura de canais de participação. Nem sempre evidente, esta percepção manifesta-se
pela condição de participação que lhes é negada e pelo sentimento de uma relação
unilateral na qual os pais sentem-se excluídos do cenário educacional dos filhos. A gestão
democrática é obstaculizada pela omissão dos espaços públicos de decisão no cenário
educacional. Desta forma, o Estado fica livre do controle social, podendo negar à
população o atendimento aos seus anseios e necessidades.
A incidência de barreiras para efetivação da gestão democrática nos espaços
escolares não decorre apenas de problemas nas relações locais. As políticas públicas
nacionais tem a responsabilidade de acionar o cidadão para participar criticamente dos
espaços democráticos, o que foi fracamente identificado no período de discussão da
implantação do ensino fundamental de nove anos, conforme os estudos de Arelaro et al
(2011). O resultado de políticas impostas por gestões antidemocráticas ressaltam
problemas que se naturalizaram no cotidiano das escolas públicas como o dilema da
heterogeneidade, supostamente superada, e a formação continuada. Gestões
antidemocráticas sufocam iniciativas de superação dos problemas educacionais
brasileiros tanto no âmbito micro como no âmbito macro das decisões.
O processo de implantação da política de ampliação do ensino fundamental de
oito para nove anos é percebido pelos sujeitos como objeto sobre o qual se tem total
desconhecimento. Inexistem portarias que disciplinem tal processo e nenhum documento
comprobatório da realização de qualquer procedimento nesta direção foram encontrados.
Além disso, segundo os participantes deste estudo, não foram percebidas mudanças no
cotidiano das escolas no período de 2007 a 2013 que justificassem qualquer tipo de
suspeita a este respeito.
Entre as impressões que os pais atribuem à política de ampliação do ensino
fundamental de oito para nove anos está a preocupação com a infância. Embora
reconheçam a importância de entrar na escola mais cedo, os sujeitos incomodam-se com
as perdas que as crianças podem ter no processo de transição da educação infantil para o
ensino fundamental. A concepção de infância aparece, então, como uma construção que
transcende ao conceito de família. Qualquer que seja a estrutura familiar, a criança
demanda proteção e investimento, sendo esta dimensão também captada pelas políticas
públicas. Entretanto, os sujeitos sentem o desenvolvimento das potencialidades
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individuais da criança, respeitadas as especificidades, características e necessidades da
infância, sob ameaça.
Evidentemente, o não cumprimento das determinações do Ministério da
Educação e Cultura não é suficiente para explicar as relações antidemocráticas dos
sistemas de ensino. Percebe-se, neste contexto, imposições dos objetivos econômicos de
uma sociedade regida pelo capitalismo, mascarados pela ideologia dominante, no qual
tanto os pais quanto o sistema é protagonista. Carece-se de reflexões no âmbito do ser e
do agir capaz de reinventar as relações e reposicionar as necessidades.
O controle institucional a que as escolas estão submetidas obriga que estas se
preocupem com a realização de objetivos e com o cumprimento de metas. Entretanto, é
preciso que seja respeitada a autonomia da escola para decidir sobre suas prioridades. Os
pais não podem estar à margem das decisões que envolvem a vida escolar de seus filhos,
como se não fossem capazes de opinar sobre seus rumos. A dominação legal evidenciada
nas relações manifestadas entre os pais e o sistema municipal de ensino compromete o
campo de atuação dos pais, fazendo-lhes pensarem que são impotentes quanto à condição
de opinarem sobre os rumos da educação. Se não conhecem, não reivindicam, sendo
desnecessário envolver-se.
Deste modo, os sentidos que os pais atribuem ao ensino fundamental de nove
anos concorrem para a consagração de interesses produzidos em campos alheios aos
espaços escolares capazes de ampliar o controle do Estado sobre os produtos, os
resultados estimados em função de uma perspectiva cuja construção não se deu
coletivamente. As especificidades dos contextos nos quais as políticas públicas se
materializam é que conduzem o processo nos quais elas se efetivam, de modo que,
ignorados, podem dizimar toda e qualquer boa intenção. A lupa que visualiza tais
especificidades encontra-se também nas mãos dos pais. É preciso ser empunhada!
As considerações feitas neste estudo não pressupõem generalização. Tratam-se
de interpretações feitas a partir da análise de casos específicos, considerados num dado
contexto. Muito menos pode ser entendida como a representação total de uma
determinada condição objetiva. Suas formulações teóricas representam modelos de
inteligibilidade que não se esgotam nas interpretações construídas nesta pesquisa. Sua
legitimidade é dada em decorrência da produção progressiva e processual de zonas de
sentido em relação ao problema pesquisado e na forma como suas categorias são
organizadas com vistas à produção de hipóteses cada vez mais elaboradas quanto às
circunstâncias surgidas durante o processo de análise.
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Assim, as contribuições desta pesquisa quanto às suas possibilidade de fomentar
a discussão, no âmbito das Ciências da Educação, se dão por meio da oferta de subsídios
que ampliam a compreensão acerca da política de ampliação do ensino fundamental de
oito para nove anos e aprofundam a abordagem desta temática no âmbito das
argumentações acadêmicas com implicações diretas da promoção de reflexões no
domínio da profissão docente.
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ANEXO A - IMPLANTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS
MUNICÍPIO DE PINDAÍ
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ANEXO B - PORTARIA Nº 66, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013
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ANEXO C - OFÍCIO CIRCULAR 09/2013
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ANEXO D - LEI MUNICIPAL Nº 77/99
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APÊNDICE A – PAUTA DA CONVERSA INTERATIVO-PROVOCATIVA

I)

Antecipação da idade (de sete para seis anos) da criança para entrar no ensino
fundamental e as impressões a respeito desta mudança.

II)

O posicionamento dos pais sobre a relação entre a ampliação da duração do
ensino fundamental e a antecipação da idade de ingresso da criança.

III)

O trabalho da escola a partir da nova organização do ensino no município de
Pindaí.

IV)

As mudanças sugerida pelas Portaria nº 66 de 08 de novembro de 2013 (PINDAÍ,
2013) na qual está claro que as crianças que completarem cinco anos até o dia
31 de dezembro devem ser matriculadas no primeiro ano.

V)

As possibilidades de mais aprendizagem oferecidas pela ampliação do ensino
fundamental de oito para nove anos.

VI)

Pontos de inquietação na nova organização do ensino.

VII)

Expectativas e receios dos pais sobre o ensino fundamental de nove anos.

VIII)

O que mais surgir.
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APÊNDICE B – COMPLETAMENTO DE FRASES

Nº do instrumento: ________
Responsável: Gracilene Mendes de Souza Nogueira
1 - Nome do Entrevistado (Fictício): ________________________________________
2 – Sexo: ( ) Feminino
3 – Estado civil:

( ) Masculino

( ) casado(a)

( ) união estável

divorciado(a)/separado(a) ou desquitado(a)

( ) solteiro (a)

( ) viúvo (a)

4 – Idade: ______ Anos
5 – Grau de instrução
( ) 1º grau incompleto
( ) 1º grau completo
( ) Pós grad. completo
( ) Pós grad. incompleto
( ) 2º grau completo
( ) 2] grau incompleto
( ) superior completo
( ) superior incompleto
( ) outro: _________________________
6 – Profissão: _______________________________________
7 – Trabalho: _________________________________________
8 – Porque escolheu esta profissão?
9 – Gosta do seu trabalho?
( ) SIM

( ) NÃO

Frases a serem completadas:

a) Queria saber....
b) Lamento...
c) Meu maior temor...

( )
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d) A escola...
e) Possibilidade de sucesso...
f) Possibilidade de fracasso...
g) O futuro...
h) Seria melhor se...
i) Minha maior preocupação...
j) Sonho...
k) O ensino fundamental de nove anos...
l) Educação...
m) Filho...
n) Vai ser um problema se...
o) Os professores ...
p) A infância...
q) Se pudesse eu faria...
r) Considero que posso ...
s) Os estudos dos meus filhos...
t) O passado...
u) Minha profissão...
v) A família...
w) Sinto...
x) Esforço-me diariamente para...
y) Minha opinião...
z) O que ainda não foi dito...

