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em investigar a implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos, observando de 
que maneira a escola tem se estruturado perante essas mudanças, de forma a 
moderar os possíveis impactos que a mesma poderá trazer na vida dos professores, 
alunos, pais e a estrutura escolar. Utiliza–se como fonte de coleta de dados, a 
análise documental, observações, questionários e entrevistas semi–estruturadas. A 
análise documental centra–se em analisar as leis que foram implantadas na 
modificação do Ensino Fundamental. As observações contribuirão na compreensão 
da estrutura escolar, especialmente no que tange a questão da organização do 
espaço e tempo. As entrevistas serão realizadas com professores e coordenadores 
de escolas públicas e privadas, objetivando compreender como está sendo 
organizado o cotidiano escolar após a implantação. Sabe–se que a entrada das 
crianças na escola, não pode significar uma ruptura com o processo anterior, vivido 
por elas em casa ou na instituição de educação infantil, mas sim uma forma de dar 
continuidade às experiências anteriores, para que elas sistematizem os 
conhecimentos já adquiridos. Palavras chaves: Ensino Fundamental de Nove Anos. 
Implantação. Estrutura Escolar.  

Resumo 

 

Ensino Fundamental de Nove Anos, Implantação, Estrutura Escolar. 
Palavras-chave: 

 

Muitas são as discussões em torno das mudanças educacionais que o nosso país 
tem passado. No ano de 2005 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a 
Lei n° 11.114 (BRASIL, 2005) que tornou obrigatório o ensino fundamental a partir 
dos seis anos de idade. Desde então essa ampliação do ensino fundamental de oito 
para nove anos vem sendo discutida em todo o Brasil. A lei estipula o prazo até 
2010 para que todos os estados e municípios brasileiros implantem o novo sistema. 

INTRODUÇÃO 

A implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos consiste em mais uma 
mudança política e estrutural da educação brasileira. Há uma discussão sobre a 
precocidade de inserir esse sistema de forma ampla e generalizada, antes que 
sejam garantidas as condições de preparação das respectivas escolas. 

Observamos que a fase de adaptação que acontece desde o início da implantação 
da lei em alguns estados que já incluíram o novo sistema tem sido delicada, devido 
aos desencontros que esse processo vem trazendo já que a fase de transição e 
adaptação exige modificações na proposta pedagógica. Há uma preocupação com a 
formação e preparação do professor, organização do material didático e reflexões 



acerca das concepções de espaço-tempo escolar. Além disso, é necessário rever 
também o conceito de infância.  

O ingresso das crianças no Ensino Fundamental não pode ser estabelecido apenas 
por uma medida administrativa. O cuidado na continuação do processo de 
desenvolvimento e aprendizagem das crianças de seis anos de idade implica o 
conhecimento e a atenção ás suas características etárias, psicológicas e sociais, 
para que as crianças sejam respeitadas como sujeitos do aprendizado.  

A entrada na escola das crianças não pode significar uma ruptura com o processo 
anterior, vivido pelas crianças em casa ou na instituição de educação infantil, mas 
sim uma forma de dar continuidade às experiências anteriores, para que elas 
sistematizem os conhecimentos já adquiridos com o novo a ser adquirido. 

O tempo também é considerado como uma questão a ser trabalhada. Geralmente 
no Ensino Fundamental, tal como conhecemos, as aulas são organizadas de quatro 
a cinco horas diárias de forma expositivas, tendo apenas quinze minutos de recreio. 
É muito complicado para uma criança se deparar com essa atual situação das 
escolas do Ensino Fundamental.  

Proporcionar um ambiente seguro, aconchegante e estimulante deve ser uma meta 
para as escolas receberem as crianças. Mas se o espaço e o tempo são inadequados 
e encarados de forma rígida, como garantir esses direitos nessa faixa etária? 

A questão central que se pretende investigar com esse estudo é como a escola está 
se organizando para receber as crianças com a faixa-etária proposta? Além disso, 
pretendemos também responder as seguintes questões: quais as mudanças 
provocadas no cotidiano escolar e na sua estrutura? As escolas possuem os espaços 
físicos e os recursos (materiais e humanos) para atender à demanda prevista? 

Assim, esta pesquisa pauta-se em investigar a implantação do Ensino Fundamental 
de Nove Anos, observando de que maneira a escola tem se estruturado perante 
essas mudanças, de forma a moderar os possíveis impactos que a mesma poderá 
trazer na vida dos professores, alunos, pais e a estrutura escolar.Pretendemos 
observar duas escolas , uma da rede pública e outra privada, bem como entrevistar 
seus coordenadores e professores.Neste trabalho nos centraremos em apresentar e 
discutir os dados relativos às observações e entrevistas realizadas até o momento 
com a escola privada. Para apresentar os dados da pesquisa organizamos este 
trabalho em dois momentos. No primeiro discutimos algumas questões teóricas 
para a compreensão da questão e no segundo apresentamos os resultados das 
observações.  

  

1) 

Um assunto alvo das discussões na educação brasileira desde o início de 2007 é a 
mudança do Ensino Fundamental para Nove anos antecipando um ano a entrada da 
criança no sistema de ensino obrigatório. 

ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS:O desafio da implantação. 

Historicamente a idade mínima para ingresso na educação brasileira foi sete anos, 
confirmada em todo ordenamento legal da educação até a promulgação da Lei 
Federal n.°9394, de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases para 
Educação Nacional. No seu Processo Nº707/06 art. º 87, § 3°, inciso I, obrigam os 
Municípios, os Estados e a União a matricularem todos os educandos a partir dos 



sete anos de idade e, facultativamente, a partir dos seis anos no ensino 
fundamental. 

Essa abertura permitiu que os sistemas de ensino autorizassem a matrícula, 
mediante a existência de vagas, de crianças que completassem seis anos no início 
do ano letivo e que essa implantação ocorresse gradativamente. 

O Ensino fundamental de Nove Anos é uma política educacional que inclui a criança 
a partir de seis anos no Ensino Fundamental, alterando, assim, a sua duração de 
oito para nove anos. Essa nova lei fixa o ano de 2010 com o prazo final para 
implantação do ensino fundamental ampliado. 

Podemos perceber que o objetivo do Ensino Fundamental de Nove Anos, segundo 
sua proposta, é assegurar às crianças tempo mais longo de convívio escolar, 
maiores oportunidades de aprendizado e, com isso, uma formação mais ampla. No 
entanto, 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 no E.F considerando o perfil dos alunos. Isso significa 
que os processos educativos precisam ser adequados à faixa etária das crianças 
ingressantes para que a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental 
aconteça sem rupturas traumáticas para elas. 

A mudança envolve todas as escolas brasileiras, tanto públicas quanto particulares 
e, poderá ser tratada, principalmente, durante o processo de implantação de 
maneira diferente pelas várias instituições (em razão do período de transição e cuja 
regulamentação é feita pelos Conselhos de Educação de cada Estado brasileiro). 
Para as escolas que já têm a Educação Infantil e o Ensino Fundamental implantado 
isso não significa fazer apenas uma modificação de nomenclatura, mas de organizar 
uma proposta de ensino própria para as crianças dessa idade e respectiva série, 
tendo como aspecto o tempo e espaço escolar. 

Refletir sobre a expansão do EF exige mais que apenas entender e por em prática 
os fundamentos legais que programam um ano a mais na escolarização básica 
brasileira. Diante disso, Kramer (2006) afirma que:  

  

"Na educação infantil e no ensino fundamental, o objetivo é atuar com liberdade 
para assegurar a apropriação e a construção do conhecimento por todos. Na 
educação infantil, o objetivo é garantir o acesso, de todos que assim o desejarem, 
a vagas em creches e pré-escolas, assegurando o direito das crianças de brincar, 
criar, aprender. Nos dois temos grandes desafios: o de pensar a creche, a pré-
escola e a escola como instâncias de formação cultural; o de ver as crianças como 
sujeitos de cultura e história, sujeitos sociais." (KRAMER,2006:20) 

  

Sendo assim, o próximo item se centra em analisar o espaço e o tempo dedicados 
às crianças desta faixa etária. Para tal, foi realizado um levantamento dos autores e 
suas concepções referentes à temática. Em princípio, nossa preocupação esteve em 
estabelecer relações com o que já foi produzido no campo bibliográfico com as 
observações que estão sendo realizadas no campo. 

1.1 ESPAÇO E TEMPO NA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 
NOVE ANOS   



Pensar no espaço escolar e na organização do tempo provoca uma discussão sobre 
a interferência desses fatores para o ensino e aprendizagem das crianças, em 
especial para aquelas que estão sendo inseridas no 1ºano do Ensino Fundamental.  

Assim, se faz importante perguntar: a organização do tempo e do espaço escolares 
tem respeitado a infância? A atual organização do tempo e do espaço escolares 
está estruturada para receber a criança, hoje inserida no Ensino Fundamental? O 
espaço e o tempo escolares vêm sendo organizados de modo a garantir a 
participação da criança no seu processo formativo? Essas questões vêm sendo 
discutidas tendo como parâmetro a implantação do Ensino Fundamental de Nove 
Anos. 

Assim, Goulart (2006) salienta que a organização do trabalho pedagógico está em 
constante alteração, pois a cada ano mudam as crianças, adolescentes, sendo 
necessário rever as práticas educativas. Essa organização está ligada a uma série 
de fatores: processo de ensino-aprendizagem, ao modo de entender as crianças, ao 
sentido atribuído às escolas e funções, o espaço físico, características do professor, 
etc. Portanto, o espaço e o tempo escolar também precisam ser repensados. 

Em conseqüência, as crianças têm maior compreensão do mundo em que vivem por 
meio do trabalho pedagógico e vão sentir cada vez mais integradas e fortalecidas 
nesse meio. Muitas vezes, o professor se preocupa muito com os conteúdos de 
ensino e acabam deixando de conhecer melhor seus alunos e os conteúdos que eles 
trazem e consideram significativos em suas vidas. 

O ambiente escolar é um lugar que há muitas interações entre as pessoas, onde 
compartilham conhecimentos, sentimentos, idéias, opiniões e conflitos. Esse espaço 
recebe muitas pessoas diferentes, com conhecimentos e valores diferentes. 

Nessa perspectiva, Goulart (2006) organiza a principal função social da escola: 
ensinar e aprender - professores, crianças, funcionários, famílias e todas as demais 
pessoas que fazem parte da comunidade escolar. 

            Sonia Kramer (2006), por outro lado, aponta que há uma ruptura entre a 
educação infantil e o ensino fundamental, porém para uma criança não existe esta 
divisão. Essas etapas são contínuas, pois abrange valores, saberes, conhecimentos, 
cuidados, afetos, responsabilidade e brincadeira. 

            Nesse contexto, é considerável discutir a questão do espaço e tempo como 
reflexão para a inserção dessas crianças no Ensino Fundamental, tendo em vista 
que muitas eram atendidas na Educação Infantil e passam a fazer parte do Ensino 
Fundamental. 

A estruturação do espaço físico, a distribuição do tempo nas aulas, as maneiras 
como os materiais estão dispostos e organizados  auxiliam na construção da 
autonomia, da estabilidade e da segurança emocional da criança. Esses fatores 
promovem o desenvolvimento infantil num processo dinâmico e favorável que 
acontecem geralmente no espaço escolar. (FRISON, p.169) 

Esse espaço escolar construído a fim de beneficiar as crianças deve ser organizado 
com jogos, passatempos, cantinhos da leitura, tapetes, almofadas, oficina de artes, 
parque. Os recursos precisam estar à disposição das crianças para que elas possam 
interagir livremente e assim apropriando-se de um lugar que verdadeiramente foi 
construído para que eles tenham acesso e desenvolvimento pleno. 



Com isso, professor é um grande mediador no desafio de interagir a criança no 
espaço escolar, a fim de buscar desenvolver as potencialidades do aluno. 
Entretanto, é preciso exigir desse educador um bom planejamento e organização 
das atividades, para que possam colaborar com o avanço do conhecimento e 
visando o bem-estar da criança. 

 O professor deve estar atento ao ambiente, pois, segundo Horn (2004, p.15) "o 
olhar de um educador atento e sensível a todos os elementos que estão postos em 
uma sala de aula. O modo como organizamos materiais e móveis, e a forma como 
as crianças e adultos interagem com eles são reveladores de uma concepção 
pedagógica". 

A sala de aula é um espaço que pode privilegiar a aprendizagem das crianças, 
podendo tornar um espaço lúdico, onde as crianças podem manifestar seus 
desejos, imaginação, o brincar e propor atividades interessantes. Uma sala de sala 
de aula com uma boa estruturação e organização privilegia vários tipos de 
habilidades e torna-se proveitoso para o aluno. Com isso, considera-se a sala como 
um espaço muito importante para um aprendizado sadio na escola. 

Muitas vezes, o espaço físico diferencia na aprendizagem das crianças, porém é 
necessário que o professor crie esse ambiente educativo, a fim de proporcionar um 
espaço estimulador, criativo e de interação. Esse espaço deve ser bem organizado 
para as crianças terem um atendimento diferenciado e qualitativo no decorrer do 
dia. 

De acordo com Horn (2004, p.28): 

"É no espaço físico que a criança consegue estabelecer relações entre o mundo e as 
pessoas, transformando-o em um pano de fundo no qual se insere emoções [...] 
nessa dimensão o espaço é entendido como algo conjugado ao ambiente e vice-
versa. Todavia é importante esclarecer que essa relação não se constitui de forma 
linear. Assim sendo, em um mesmo espaço podemos ter ambientes diferentes, pois 
a semelhança entre eles não significa que sejam iguais. Eles se definem com a 
relação que as pessoas constroem entre elas e o espaço organizado."(HORN, 
2004:28)  

              

Outro ponto de discussão é a questão do tempo, que muitas vezes são mal 
distribuídos durante as aulas. A criança necessita de tempo para estudar, ler, 
brincar, correr. Em algumas vezes, ela fica dentro de uma sala de aula o tempo 
todo, com raras brincadeiras e atividades rotineiras. 

Os alunos são obrigados a cumprir certas tarefas num mesmo espaço de tempo. 
Existe certa preocupação da escola e de alguns professores em enfatizar apenas 
materiais didáticos, e os alunos do 1°ano em dominar a leitura e escrita. Assim, 
deixando de lado as brincadeiras, histórias infantis e a tão valiosa infância. 

A organização do tempo e espaço não pode ser um impedimento que limita a 
criança no direito de brincar e de participar de atividades lúdicas desenvolvidas 
durante o tempo que estão na escola. 

Kramer (2003) fala sobre os direitos dos alunos, assegurando que: 



" a criança tem o direito de brincar, criar,enfrentar desafios como instâncias de 
formação cultural e social .Na escola, "não basta ensinar coisas, ao contrário, a 
prática pedagógica envolve conhecimentos e afetos, saberes e valores, cuidados e 
educação , seriedade e riso."(KRAMER,2003:11). 

  

Brincar de amarelinha, corda, bola, queimada, casinha, bandeirinha, pega-pega 
fazem parte da infância de muitas pessoas. É importante pensar sobre as crianças 
nos dias de hoje: quais as brincadeiras que fazem parte do cotidiano das crianças? 
Como brincam? Quem são essas crianças? Não podemos nos esquecer que as 
brincadeiras são vividas em diferentes lugares, tempos, e muitas vezes são 
contínuas e modificadas. 

            Segundo Borba (2006) a brincadeira sempre está ligada às crianças e sua 
infância. Muitas pessoas não sabem que a brincadeira é um grande processo de 
ensino-aprendizagem para os alunos. 

            Nesse processo, os direitos sociais da criança devem ser garantidos, de 
brincar, aprender e respeitar sua singularidade. A inserção da criança de seis anos 
no ensino fundamental exige uma ligação entre a instituição e a Pedagogia, seus 
currículos e planejamento educacional. O tempo da infância é tempo de aprender e. 
de aprender com as crianças. 

            Não podemos nos esquecer que a criança tem o direito a um atendimento 
de qualidade, de modo a garantir suas necessidades básicas; as escolas devem ser 
bem estruturadas; a organização curricular deve estar vinculada à faixa etária 
proposta. 

            Além da questão do respeito ao tempo da infância em relação ao brincar 
também é importante lembrarmos que a sociedade enfrenta o desafio de obter uma 
educação de acordo com as diferenças de religião, gênero, cultura, classe social, 
ética e idade. É preciso interação, diálogo entre os campos do conhecimento, 
intervenção de um adulto para que ocorram mudanças. 

            Para Sônia Kramer (2006), são necessárias condições concretas de 
trabalho com qualidade e ação coletiva que viabilizem formas de enfrentar os 
desafios e mudar o futuro. 

Nessa perspectiva, é importante ressaltar a importância de uma nova organização 
de tempo e espaço pedagógico, pois é necessário garantir a qualidade de ensino e o 
bom desenvolvimento da criança, respeitando seus direitos, suas limitações e 
permitindo a preciosa aprendizagem. 

Segundo Goulart ao falarmos da criança de seis anos, devemos pensar que ela  
está naquela fase de inquietação em que não é uma pequena criança e nem uma 
criança grande. 

A autora ressalta que sempre há uma expectativa de essa criança iniciar o processo 
formal de alfabetização, considerando suas potencialidades de compreender e 
sistematizar conhecimentos. Espera-se também que ela permaneça por mais tempo 
concentrada em uma atividade. É interessante considerar que essas questões 
variam de criança para criança e a escola precisa estar atenta a essas e outras 
diferenças. 



A criança de seis anos está no espaço de intersecção entre a educação infantil com 
o ensino fundamental. Assim, o planejamento de ensino deve considerar as 
diferenças e propor atividades que revezem movimentos, espaços e tempos. 

É essencial que não tenha rupturas da educação infantil para o ensino fundamental, 
mas que tenham um procedimento dos processos de aprendizagem. 

Muitas crianças que não freqüentaram a educação infantil, vão ser ensinadas no 1° 
ano do ensino fundamental, entretanto essas estão habituadas com o cotidiano de 
suas casas e dão sentido à realidade do mundo que as cercam. Nessa situação 
também deve haver muita cautela. (GOULART, 2006) 

É necessário que essas crianças possam sentir a diferença entre a escola e seus 
lares, visto que o espaço escolar se organiza de modo diferente, não como 
particular a casa, mas que percebam que a escola é um ambiente acolhedor e de 
aprendizagem. Assim, cabe à escola oferecer espaço e tempo adequado específico 
nessa fase da vida. 

A pesquisa é de cunho qualitativo, pois esta forma de pesquisa permite ao 
pesquisador um maior contato com o objeto de estudo.  

METODOLOGIA 

Trabalhamos em uma perspectiva de pesquisa do tipo etnográfico que privilegia o 
uso da investigação do cotidiano escolar. Fizemos uso da observação participante 
com o intuito de analisar a situação das escolas com a implantação do Ensino 
Fundamental de Nove Anos. 

Para uma melhor investigação, tomaremos como procedimento a pesquisa de 
campo. Segundo Bogdan e Biklen (1982), essa pesquisa qualitativa supõe o contato 
direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 
investigada, via de regra através do trabalho intensivo de campo. 

Inicialmente, é necessário realizar as primeiras observações, com o intuito de obter 
maior conhecimento sobre o fenômeno e possibilitar a seleção de aspectos que 
serão mais sistematicamente investigados. As indagações no primeiro contato com 
o ambiente, contribui para orientar a coleta de informações, permitindo que sejam 
formuladas hipóteses que podem ser modificados conforme os dados coletados 
durante as observações e entrevistas. 

Essa pesquisa vem sendo desenvolvida por meio de observações e entrevistas 
semi-estruturadas com os participantes da pesquisa (professores e coordenadores). 
As entrevistas serão gravadas em áudio e posteriormente transcritas para análise.  

Conforme já anunciado no início deste texto trabalharemos aqui com os dados 
relativos às observações e entrevistas de participantes realizadas em uma das 
escolas que estamos pesquisando. 

            O objetivo das observações são de  buscar uma melhor compreensão da 
estrutura escolar, especialmente no que tange a questão da organização do espaço 
e tempo. 

Foram realizadas duas observações com duração de quatro horas nos dias 9 e 10 
de julho no período vespertino. Entrevistamos uma professora de 1ºAno do Ensino 
Fundamental e uma coordenadora da escola.  



Seguimos um roteiro previamente estabelecido para a observação. No primeiro 
momento, analisamos o espaço físico da escola: pátios, parques, mobiliário, 
biblioteca, etc. Já no segundo momento, observamos o espaço da sala de aula, 
como são as mesas e as cadeiras, as escritas, como é o quadro negro, cantinho da 
leitura e a presença de cartazes, calendários, alfabetos, etc. 

            Pudemos observar que a escola foi preparada estruturalmente para receber 
as crianças de 6 anos no Ensino Fundamental.A escola possui três pátios, duas 
quadras de esporte, piscina para crianças pequenas, um parque dividido em 
brinquedos e espaço de areia para brincar com baldinhos. Os pátios são médios, 
onde há dois bancos, algumas cadeiras e mesas pequenas para as crianças 
lancharem. Na escola, há diversas escritas como placas com identificação, há uma 
biblioteca com cantinho da leitura com tapetes e almofadas. O mobiliário da escola 
é bem conservado, e os banheiros são adaptados para crianças menores.  

Na sala de aula encontramos cadeiras e mesas adequadas às crianças menores que 
estão sendo inseridas no E.F. Estão presentes na sala alguns cartazes, calendário, 
um mural de recados, e o alfabeto com diferentes formas de letras. Há um cantinho 
de leitura que é bem acessível às crianças. 

Percebemos que a escola possui uma boa estruturação para receber as crianças 
pequenas no Ensino Fundamental.   

E para dar continuidade à pesquisa, realizamos uma entrevista com uma professora 
e uma coordenadora de uma escola privada localizada no município de Três Lagoas. 

A professora falou sobre a sua rotina na sala de aula, levando em consideração o 
tempo e o espaço das crianças: 

  

"Bom, a gente no nosso primeiro momento, tem a leitura né...a leitura de 
histórias...daí depois eu dou atividade, depois tem o horário do lanche e depois é o 
horário do brinquedo...eles costumam brincar sempre no parque..."(Profª M.M, em 
entrevista). 

A educadora relatou que essas crianças são muito imaturas e que precisam de um 
acompanhamento em casa para obter melhores resultados. 

           A coordenadora fala que a escola se preparou para receber as crianças de 6 
anos no Ensino Fundamental, tendo em vista uma readaptação do material didático, 
a estrutura da escola  que vem passando por reformas para melhor atender à faixa 
etária proposta.  

  

  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 A titulo de conclusões prévias, pudemos notar que algumas escolas estão sendo 
reformadas e readaptadas para receber essa criança com a faixa etária proposta 
pela nova lei, como de fato constatamos através das observações. 



Em relação ao cotidiano escolar, o professor está readaptando suas aulas de acordo 
com o ritmo das crianças, visto que, na idade em que elas se encontram o tempo 
de concentração nas atividades é menor.  

O espaço escolar está organizado com recursos favoráveis ao aprendizado das 
crianças, como cantinho de leitura, diversas escritas, espaços readaptados, 
tornando assim um ambiente acolhedor. 

Sondamos também a questão do tempo, buscando compreender se realmente está 
sendo distribuído regularmente de acordo com as necessidades da criança. 
Notamos o emprego eficaz desse tempo, tendo em vista que as crianças podem 
aprender de maneira agradável e prazerosa. 
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