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RESUMO

Há uma grande preocupação pela qualidade educacional no Brasil por toda sociedade brasileira. Várias tem
sido as cobranças pelos educadores em conquistar o ensino de qualidade. O governo criou o Plano Nacional de
Educação (PNE), fruto da Conferência Nacional de Educação – Conae. Fica evidenciada a universalização e
ampliação do acesso e atendimento em todos os níveis educacionais. O PDE e o PDDE tem sido um suporte
para a educação básica. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb foi criado para avaliar a
qualidade do ensino através dos dados de rendimento escolar. Todavia os anos iniciais do ensino fundamental
tem sido fragmentado por falta de políticas públicas mais sólidas nos Estados brasileiros. Os percentuais de
investimentos estão abaixo da realidade. A maioria das escolas sofrem com a falta de estrutura adequada e
de qualidade.
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SUMMARY

There is a great concern for educational quality in Brazil throughout Brazilian society. Several have been
invoicing for educators in gaining quality education. The government created the National Education Plan
(PNE), a result of National Education Conference - CONAE. The results showed a universalization and
expansion of access and attendance at all educational levels. The PDE and the TSA has been a support to
basic education. The Index of Basic Education Development - Ideb was created to evaluate the quality of
teaching through data on school performance. However the early years of elementary education has been
disrupted by the lack of stronger public policies in the Brazilian states. The percentage of investments are
below the reality. Most schools suffer from a lack of adequate infrastructure and quality.

Keywords: Arts in the early years, public policy, quality education.

1. INTRODUÇÃO

A cada momento vem surgindo novos horizontes e novas propostas para uma credibilidade maior da
Instituição que busca, de forma coletiva, atender aos anseios da própria sociedade.

A política governamental não cessa de comandar as decisões emanadas do sistema de educação. Todas as

12/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/os_anos_iniciais_do_ensino_fundamental_no_brasil_e_as_politicas_p.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.1-13,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



“atenções” se voltam para uma educação mais repleta e cheia de qualidade. Os governos estaduais tentam
acompanhar essa evolução na busca de uma coerência administrativa.

A escola exerce um papel fundamental não somente na busca pela cidadania mas na formação de um estado
democrático. É natural da escola a mobilização de uma formação de consciência crítica na busca da educação
para cidadania.

A escola está associada historicamente à construção de Estados Democráticos, à
libertação do homem pelo saber e pela razão, à valorização do pensamento e da
expressão, do debate contraditório, do respeito ao método e aos fatos da assimilação
do patrimônio cultural. (PERRENOUD, p.29 2005)

Não seria ingenuidade acreditarmos que podemos desde cedo, nos anos iniciais do ensino fundamental,
estimular a prática da cidadania. Toda e qualquer construção tem que ser bem alicerçada. Tem que possuir
uma base bastante firme. Não se pode pensar somente em resultados sem que haja uma construção. Toda e
qualquer tentativa de alavancagem para uma boa qualidade de ensino deve ter sua base bastante fortalecida.
Não se pode querer alcançar os mais desejados resultados com os olhos voltados apenas para o ensino
médio. A educação básica como todo merece bastante atenção.

Podemos perceber que na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB nº 9394/96, no que se refere ao
ensino Fundamental, fica bem claro a sua obrigatoriedade. Neste sentido não haverá outra via de
procedimento que consista em prosseguir para o Ensino Médio sem passar pelo o ensino fundamental.
Contudo essa obrigatoriedade exigirá de alguém maior atenção para essa fase composta na educação básica.

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na
escola pública, iniciando-se aos seis anos de idade, terá por objetivo a formação
básica do cidadão, mediante:

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo;

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia,
das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;

III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição
de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;

IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e
de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

(BRASIL, 1996)

O artigo 32 expõe a necessidade de trabalhar o desenvolvimento da capacidade de aprender da criança
tomando como base o domínio da leitura e da escrita. Além de evidenciar todo o objetivo do ensino
fundamental que consiste na formação básica do cidadão.

Muitas foram as discursões em torno da qualidade de ensino referente a educação básica. Com a aprovação
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996 houve uma maior liberdade de reflexões sobre as etapas
de ensino. A LDB 9394/96 estrutura o ensino brasileiro em Educação básica, contendo: Educação infantil;
Ensino fundamental; Ensino médio: Educação Profissional Técnico de Nível Médio e a Educação e o ensino
médio, e a educação superior contendo: Cursos sequenciais, Cursos de Graduação, Cursos de Pós-Graduação,
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu e os Cursos de extensão.

A própria LDB no seu art. 4º chama à atenção para a responsabilidade do Estado e o orienta para uma política
pública voltada para a qualidade de ensino sendo que:
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Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a
garantia de:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria;

II - universalização do ensino médio gratuito;

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos
de idade;

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e
modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos
que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola;

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde;

IX - 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.

X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais
próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro)
anos de idade”.

(BRASIL, 1996)

É importante ressaltar que a Constituição Brasileira no seu artigo 208 menciona a responsabilidade do Estado
no tocante a educação:

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram
acesso na idade própria;

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de
idade;

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
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segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde”.

(BRASIL, 1988, p.43)

Como fruto das mais variadas reflexões sobre o ensino básico foi surgindo propostas de estruturação da
educação básica. Neste sentido os Parâmetros Curriculares para o ensino fundamental trouxe uma proposta
de orientação para as ações educativas baseadas nos ideais democráticos no intuito de uma melhor qualidade
do ensino nas escolas brasileiras. Possuía um esquema de organização divididas em quatro ciclos sendo que:
1º Ciclo (1ª e 2ª séries), 2º Ciclo (3ª e 4ª´séries), 3º Ciclo (5ª e 6ª séries) e 4º Ciclo (7ª e 8ª séries). Porém
tal esquema foi reestruturado posteriormente para corresponder a Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 –
altera a LDB e amplia o Ensino Fundamental para nove anos de duração, com a matrícula de crianças de seis
anos de idade.

Com isso o Ensino Fundamental passa a ser reorganizado da seguinte forma: Ciclo I de Aprendizagem:
duração de três anos (6, 7 e 8 anos de idade); Ciclo II de Aprendizagem: duração de dois anos (9 e 10 anos
de idade); Ciclo III de Aprendizagem: duração de quatro anos (de 11 a 14 anos de idade).

De acordo com a tabela, esquematiza pelo Ministério da Educação e contida no documento de orientação da
educação básica[1], pode-se perceber claramente a equivalência da organização do ensino fundamental em
oito e nove anos:

8 anos de duração 9 anos de duração Idade correspondente no
início do ano letivo

----- 1º ano 6 anos
1ª série 2º ano 7 anos
2ª série 3º ano 8 anos
3ª série 4º ano 9 anos
4ª série 5º ano 10 anos
5ª série 6º ano 11 anos
6ª série 7º ano 12 anos
7ª série 8º ano 13 anos
8ª série 9º ano 14 anos

Fonte: Brasil/Ministério da Educação

No entanto para Saviani (2004), a preocupação maior do governo se deu com o financiamento do ensino
fundamental. E ressalta que as medidas políticas do governo tinham o “objetivo meritório de distribuir melhor
os recursos tendo em vista o financiamento do ensino fundamental”. Nesse já em 1996, mediante a Emenda
Constitucional nº 14/1996, regulamentada pela Lei nº 9.424/96 e pelo Decreto nº 2.264/97 foi criado o
Fundef – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério,
mudando a forma de financiamento do ensino fundamental no país e introduziu novos critérios de
distribuição, baseados no número de alunos matriculados nessa etapa da educação básica. Sendo que a
implementação do Fundef ocorreu no ano de 1998 permanecendo em vigência até o final do exercício de
2006. E partir de 2007, o Fundef foi substituído pelo Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
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Para muitos gestores o importante era ter um quantitativo elevado de alunos no ensino fundamental para que
os recursos fossem significantes e em muitos casos não se tinha uma preocupação com a qualidade de
ensino. As turmas eram inchadas por números de alunos.

1. O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS

O processo de ensino-aprendizagem nos anos iniciais percorre todo caminho proposto para uma boa relação
com todos os envolvidos nesse processo. Não se pode negar que todos possuem um papel fundamental para
a realização do objetivo principal da educação que é o ensino-aprendizagem.

Toda a sociedade tem se voltado para esse processo na educação. Muitas vezes cobrando resultados positivos
em meio a uma sociedade capitalista. A escola por sua vez foi obrigada a se adaptar para corresponder às
expectativas de todos. Os currículos tiveram que se adequar a realidade das partes envolvidas com o
processo de ensino aprendizagem. Com efeito, exigiu-se mais valorização aos professionais do magistério.

A alfabetização não ficou somente restrita a educação infantil. Os anos iniciais sofreram mudanças em todo o
seu processo de ensino aprendizagem. A alfabetização passa a ser ampla em todos os aspectos. A ideia de
alfabetização como a exclusividade em aprender somente a ler fica descaracterizada. A criança passa a ser
incentivada a usar seu senso crítico.

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a criança desenvolve a capacidade de
representação, indispensável para a aprendizagem da leitura, dos conceitos
matemáticos básicos e para a compreensão da realidade que a cerca, conhecimentos
que se postulam para esse período da escolarização. O desenvolvimento da
linguagem permite a ela reconstruir pela memória as suas ações e descrevê-las, bem
como planejá-las, habilidades também necessárias às aprendizagens previstas para
esse estágio.

(BRASIL, 2013 p.110)

Desenvolver a capacidade de representação é, portanto, uma tarefa bastante importante e requer muitos
cuidados. Nessa etapa a criança vai se preparando para absorver os futuros conceitos inseridos no mundo da
aprendizagem. O sucesso de toda a aprendizagem dependerá da atenção focada nessa etapa de ensino.

Os professores deverão estar empenhados em colaborar com o desenvolvimento da criança, não somente no
aspecto educacional mas em todos os aspectos. Neste período, referente aos anos iniciais do ensino
fundamental, as crianças e adolescentes estarão em correspondência com suas mudanças biológicas.

É importantíssimo que nos lembremos do envolvimento de todos no processo de ensino aprendizagem. Não
somente o professor, mas também os alunos. Não somente os alunos, mas também, de forma direta e
indireta, os pais ou os responsáveis pelo educando. E o papel da escola, como estrutura administrativa, é
muito importante nessa intermediação para o sucesso das relações com todos os envolvidos no processo de
ensino aprendizagem.

Para Kuethe (1978) a figura do pai e da mãe no processo de ensino-aprendizagem sob muitos outros
aspectos é importantíssima na formação e modificação das atitudes da criança. Podendo e devendo servir de
amortecedor.

Vejamos a relação verbal: ensinar e aprender. Relação importante no processo educacional. Não existe ensino
se não houver que esteja aberto para aprender. Todavia não existirá aprendizagem se não houver uma
compreensão com o objetivo claro de ensinar. Os envolvidos direta ou indiretamente com o processo de
ensino aprendizagem deverá conhecer seu papel no processo. O que ensinar deverá estar bem conjugado
com o que aprender. Os conceitos de ambos deverão ser entendidos por todos.
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2.1. EM QUE CONSISTE A APRENDIZAGEM?

“...O fim da educação ...é de facilitar a mudança e a aprendizagem ...facilitar a
aprendizagem reside em certas qualidades de atitude que consistem na relação
pessoal entre o facilitador e o aprendiz” (Carl R. Roges)

Muitos professores recorrem a palavra ensinar para destacar a sua atividade sem a mínima preocupação com
o que a aprendizagem do aluno.

De acordo com o dicionário de Aurélio a palavra aprendizagem significaria a Ação de aprender; aprendizado. /
Tempo durante o qual se aprende. / Psicologia Método que consiste em estabelecer conexões entre certos
estímulos e determinadas respostas, cujo resultado é aumentar a adaptação do ser vivo ao seu ambiente. Tal
significa não teria sentido se não houvesse duas ações correspondentes. A primeira, da qual se estimula
através de um condutor e a segunda, vem logo como resposta a esta ação. Em suma, a aprendizagem vai
acontecendo pela ação.

Kuethe (1978) expõe que quando a palavra é expressa no sentido real de ensinar pressupõe-se que houve
aprendizagem. E que pela definição, o professor seria, pois, aquele que faria outros aprenderem.

A aprendizagem sé sempre medida através de desempenho. No entanto, conforme Kuethe, o desempenho
como medida de aprendizagem é muitas vezes mais enganador do que o termômetro. Continua expondo que
alguns pesquisadores têm cometido erros graves por não levarem em conta a definição entre desempenho e
aprendizagem. É o desempenho e não a aprendizagem que fornece dados objetivos em qualquer estudo de
aprendizagem.

Conforme Bordenave e Pereira (1977) a aprendizagem seria, portanto, o conjunto de mecanismos que o
organismo movimenta para adaptar ao meio ambiente. Menciona Piaget (1969) para descrever que o
pensamento é a base em que assenta a aprendizagem e que a aprendizagem se processa através dos
movimentos simultâneos e integrados, mas de sentido contrário: assimilação e a acomodação.

Na assimilação encontramos o organismo explorando o ambiente, tomando parte dele, “transformando-o e
incorporando-o a si”. Todos os “esquemas de assimilação” é assimilado pela mente como: ações previamente
realizadas, conceitos previamente aprendidos. Tal esquema, segundo os autores, se desenvolvem pela
estimulação que o ambiente exerce sobre o organismo. Conclui defendendo que, como consequência, a
criança que cresce em um ambiente rico em estímulos desenvolverá mais ativamente seus esquemas de
assimilação.

Já na acomodação, o organismo vai transformando sua própria estrutura para poder se adequar à natureza
dos objetos que aos poucos serão aprendidos. Todos nós evidenciamos esta fase da acomodação.
Precisamente quando achávamos que tinha um conceito formado sobre alguma coisa e paulatinamente fomos
conduzidos a introduzir um novo conceito. Para os autores, portanto, é “pela acomodação a mente aceita as
imposições da realidade.

Podemos perceber que nos anos iniciais do ensino fundamental encontraremos as crianças bem distante
dessa zona de conforto ou seja sem o ponto de acomodação. No entanto, a criança vai absorvendo os mais
variados conceitos impostos, não somente pelo professor, mas por todos envolvidos no processo de
aprendizagem. É nessa relação que vai acontecendo a aprendizagem. A mensagem precisa estar ao alcance
do receptor. O mensageiro, o condutor da mensagem, precisa agir com precisão para que a mensagem seja
absorvida de maneira clara.

No entanto, quando a mensagem não é entendida de forma suficiente pelo receptor poderá haver uma quebra
de conexão. E daí por diante poderá acontecer uma procura de culpados pelos problemas existente que
lamentavelmente interrompem a comunicação. Os professores, por sua vez, nunca admitirão que tal
problema poderá ser ocasionado pelas formas de transmissão das mensagens.
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2.1. ENSINAR...?

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua
construção.

Paulo Freire

Quem não se lembra das palavras ditas pelos que viveram em prol da construção de um pensamento familiar
e cidadão?
Como exemplo, podemos citar os nossos um pronunciamento de algum pai quando se referia a educação de
seu filho: “Eu sempre ensino o bê a bá a este menino mas...” ou “Ele sabe ser educado porque eu ensino...”.
Como vimos ensinar não é um ato exclusivo de quem pertence ao magistério.

Bordenave e Pereira alerta que nenhum professor “pode obrigar o aluno a aprender” e que ensinar não é a
mesma coisa de aprender. Sendo assim, caso o aluno não aprenda todo e qualquer esforço feito para
ensiná-lo estará perdido. O mesmo acontece quando o professor “finge que ensina e o aluno finge que
aprende”.

Podemos mais uma vez nos ancorarmos no significado da palavra ensinar exposta pelo Aurélio. Ensinar,
portanto, será transmissão de conhecimentos, instruir. / Educar. / Doutrinar. A começar pelo ato de
transmissão de conhecimento. Podemos perceber que assim como a aprendizagem ele necessita de uma
ação. Mesmo que alguém ouse a dizer que aprendeu com o olhar de alguém. Ninguém jamais ensinará
somente olhando.

Quando buscamos na história da educação vimos na “pedagogia tradicional” a expressão de que o ensino
somente acontece na exposição oral dos conteúdos. Portanto o aluno somente aprende se ouvir o professor.
Caso isso não acontece, baseado em tal concepção metodológica, o aluno jamais aprenderá.

A escola passa ser o único caminho de produção de conhecimentos. Haja vista que o interesse maior é a
obediência aos padrões de transmissão de conhecimento expostos pela pedagogia tradicional. O ensinar na
“escola renovada” assume outra postura. Outra linha de condução do saber. É o surgimento de uma nova
concepção em comunhão com os ideais da Escola Nova. E assim sendo:

O professor é visto, então, como facilitador no processo de busca de conhecimento
que deve partir do aluno. Cabe ao professor organizar e coordenar as situações de
aprendizagem, adaptando suas ações às características individuais dos alunos, para
desenvolver suas capacidades e habilidades intelectuais. (BRASIL p.31 1997)

Podemos encontrar nos PCNs, na sua parte introdutória, um alerta de como se ensina na escola conforme a
relação do ensinar e aprender.

Ao objetivo geral do Ensino fundamental iremos encontrar a utilização de diferentes linguagens — verbal,
matemática, gráfica, plástica, corporal — como meio para expressão e comunicação. Nesse sentido o
professor não poderá se prender a um único caminho para se chegar ao objetivo proposto dentro do processo
de ensino aprendizagem. Todas as linguagens deverão ser os meios de comunicação e expressão. E assim
sendo, o ato de ensinar passa por uma relação plena de esforços e não um cumprimento de dever.

Sabemos que não é fácil a arte de ensinar. Todavia se estivermos convictos do que seja tal empreitada
consequentemente saberemos conduzir melhor o processo. Não ficaremos na inércia diante dos mais diversos
obstáculos oriundo desta missão. Podermos dizer, sem medo de errar, que aprendemos ensinando. E por fim,
tornaremos a tarefa de ensinar mais prazerosa. O estímulo estará presente em ambas as partes.

A escola nesse sentido não será a única fonte do conhecimento. Nem o único caminho para se chegar a
aprendizagem. Como dizia Paulo Freire(1998)
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Fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, com
palavras do meu mundo, não do mundo maior dos meus pais. O chão foi o meu
quadro-negro: gravetos, o meu giz.” (FREIRE, 1998 p.15)

1. AÇÃO DO GOVERNO ENVOLVENDO OS ANOS INICIAIS DO EF

“Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes
brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a
educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.”

Paulo Freire

Percebemos atualmente a preocupação da sociedade com a educação. Não restam dúvidas que a ascensão de
determinados países se deram mediante a valorização da educação. Neste sentido a sociedade passa a cobrar
dos gestores maior atenção para a educação. Ela é a chave para a solução de muitos problemas do país.

O governo, em seu pronunciamento, faz um histórico das lutas pela a educação de qualidade. Destaca a
origem das contestações através do manifesto, em 1932, que ficou conhecido como "Manifesto dos Pioneiros
da Educação" quando um grupo de educadores, 25 homens e mulheres da elite intelectual brasileira, lançou
um manifesto ao povo e ao governo que ficou propondo a reconstrução educacional.

O primeiro Plano Nacional de Educação surgiu em 1962, elaborado já na vigência da
primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4.024, de 1961. Ele
não foi proposto na forma de um projeto de lei, mas apenas como uma iniciativa do
Ministério da Educação e Cultura, iniciativa essa aprovada pelo então Conselho
Federal de Educação. Era basicamente um conjunto de metas quantitativas e
qualitativas a serem alcançadas num prazo de oito anos. (BRASIL. 2000)

3.1. PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

Acompanhado com as propostas da LDB 9394/96 surgi as novas discursões em torno do Plano Nacional da
Educação. O Plano teria como proposta a sua viabilidade no prazo de 10 anos.

O objetivos principais do PNE estão pautados na elevação global do nível de escolaridade da população; na
melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; na redução das desigualdades sociais e regionais no
tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública; na democratização da gestão do
ensino público, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes.

Acabados os dez primeiros anos do primeiro PNE conduzidos pela a atual LDB, surge um novo Plano Nacional
de Educação para vigorar de 2011 a 2020. Tal projeto foi enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional
em 15 de dezembro de 2010. Sendo que o novo PNE vai apresentando dez diretrizes objetivas e 20 metas,
acompanhadas das estratégias específicas de concretização. No texto existe uma previsão de formas de
monitoramento pela e ainda de cobrar cada uma das conquistas previstas. As metas acompanham o modelo
de visão estabelecido pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).

O preocupação com a alfabetização foi com certeza uma das principais metas do PNE. Por consequência disso
houve a ampliação do ensino fundamental para nove anos.

3.1.2. LEI nº 11.274, de 6/02/2006 – AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Esta Lei não aparece por acaso. Ela é fruto da preocupação com a permanência e com o tempo maior de

12/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/os_anos_iniciais_do_ensino_fundamental_no_brasil_e_as_politicas_p.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-13,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



convívio da criança e do adolescente na escola inserida nas metas do Plano Nacional de Educação. Espera-se
com isso que se atinja uma aprendizagem de qualidade. A Lei estabelecia que até 2010 seria o prazo de
implantação pelos sistemas de ensino.

De acordo com a Lei os anos iniciais passa a ter uma duração de 05 anos (06 anos até os 11 anos de idade) e
os anos finais 4 anos (11 a 14 anos).

No Documento de implantação alerta para a importância dos três anos iniciais para a qualidade da Educação
Básica: sendo eles voltados à alfabetização e ao letramento. E assim, conclui que alfabetização dar-se-á nos
três anos iniciais do Ensino Fundamental.

Para muitos professores, a implantação de tal sistema era crucial quando partia-se do pressuposto de que os
alunos nessa concepção não deveria ser retidos ou seja reprovados nos três anos iniciais.

Por consequência dessa ampliação foi exigido das escolas uma adequação a um novo currículo que estejam
associados as mais “distintas concepções”.

3.1.3. O Pró-Letramento – Mobilização pela Qualidade da Educação

Surge como um programa de formação continuada de professores no intuito da melhoria da qualidade de
aprendizagem da leitura/escrita e matemática nos anos/séries iniciais do ensino fundamental.

Esse programa é realizado pelo MEC através de parceria com as universidades que integram a Rede Nacional
de Formação Continuada. Tal programa vem oportunizar todos os professores que estão em exercício, nas
séries iniciais do ensino fundamental das escolas públicas.

Sua execução dar-se-á de forma semipresencial. Com duração de 120 horas com encontros presenciais e
atividades individuais com duração de 8 meses.

Seus objetivos são:

• oferecer suporte à ação pedagógica dos professores dos anos/séries iniciais do
ensino fundamental, contribuindo para elevar a qualidade do ensino e da
aprendizagem de língua portuguesa e matemática;

• propor situações que incentivem a reflexão e a construção do conhecimento como
processo contínuo de formação docente;

• desenvolver conhecimentos que possibilitem a compreensão da matemática e da
linguagem e de seus processos de ensino e aprendizagem;

• contribuir para que se desenvolva nas escolas uma cultura de formação
continuada;

• desencadear ações de formação continuada em rede, envolvendo Universidades,
Secretarias de Educação e Escolas Públicas dos Sistemas de Ensino.

(BRASIL. 2012 p.2)

3.1.4. PDE – Plano de desenvolvimento da escola

Este Plano toma como base o IDEB –Índice de desenvolvimento da educação básica. Levando em
consideração a sua média inferior ou igual ao proposto pela equipe da Secretaria de Educação básica.

Podemos assim dizer que o programa atua de forma mais precisa na gestão escolar. Todavia a sua execução
é muito importante pois estrutura financeiramente e pedagógica os comitês pedagógicos.

12/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/os_anos_iniciais_do_ensino_fundamental_no_brasil_e_as_politicas_p.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.9-13,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



3.1.5. PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola

Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar assistência
financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica das redes estaduais,
municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades
sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) como
beneficentes de assistência social, ou outras similares de atendimento direto e gratuito ao público.

O programa engloba várias ações e objetiva a melhora da infraestrutura física e pedagógica das
escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, administrativo e didático,
contribuindo para elevar os índices de desempenho da educação básica.

Os recursos são transferidos independentemente da celebração de convênio ou instrumento
congênere, de acordo com o número de alunos extraído do Censo Escolar do ano anterior ao do
repasse.

Até 2008, o programa contemplava apenas as escolas públicas de ensino fundamental. Em 2009,
com a edição da Medida Provisória nº 455, de 28 de janeiro de 2009 (transformada posteriormente
na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009), foi ampliado para toda a educação básica, passando a
abranger as escolas de ensino médio e da educação infantil.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É bem provável que no mundo moderno algumas pessoas queiram defender a hipótese de uma educação
mais voltada para o mercado. Nesse sentido, a educação passa a repetir os mesmos erros daquele ensino
tradicional e tecnicista. Com os olhos voltados para o mundo capitalista.

Fica claro que no processo de ensino aprendizagem deve existir uma consciência mais profunda por parte do
professor da sua tarefa de intermediação. E que todos os envolvidos nesse processo precisa alocar
ferramentas que contribuam para que acontece o que objetivamos desde o princípio: a aprendizagem.

Segundo Libâneo (2012) a aprendizagem mesmo sendo uma atividade do aluno no qual se visa à apropriação
de conceitos, métodos e instrumentos cognitivos, todavia, necessita de uma “intervenção” do outro, por meio
de mediação. Com isso surge a ideia de instrução.

A educação tem exigido muito dos países que queiram uma melhoria na qualidade de vida da população. Ela
tem sido o ponto de partida de muitos discursos de mudança. Muitos governos tem se deparado com lutas
constantes de reivindicações em caráter educacional. Há uma ansiedade da sociedade por uma educação de
qualidade.

No entanto o governo tenta se defender apresentando “pacotes” que, muitas vezes, não atendem a essa
expectativas e não oferecem resultados positivos. Todavia a sociedade, cada vez mais, vem se tornando mais
esclarecida. Consciente do seu papel quanto as mudanças na qualidade de ensino.

Temos que ter bastante certeza de que não adianta acontecer as políticas públicas do governo voltadas para a
educação se não houver um comprometimento de todos com a educação de qualidade.

Entende-se que a educação básica é o alicerce de toda jornada educacional. E assim sendo, pode-se afirmar
que os anos iniciais do ensino fundamental é o período de construção dessa base. É como se fosse uma planta
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bem cuidada com os olhos voltados em sua raiz.

Acreditar que se esgota o sentido de um elemento qualquer no sistema de ensino
quando se se contenta em relacioná-lo diretamente com uma definição reduzida de
interesse das classes dominantes, sem se interrogar sobre a contribuição que esse
sistema traz, enquanto tal, à reprodução da estrutura das relações de classe, é de
entregar sem esforço, por um espécie finalismo do pior. (BOURDIEU; PASSERON
1992. p.204).

É interessante observarmos que sempre irá existir um interesse por traz dos anseios em atender aos
clamores da classe dominada. Todavia não podemos simplesmente acreditar que todas as políticas públicas
inserida pelos governos se encontram para melhorar a qualidade de vida da sociedade. Para Bourdieu e
Passeron (1992) a cultura dominante se reproduz dentro do sistema de ensino correspondentes aos seus
interesses e consequentemente reforçando o seu poder diante das relações com a sociedade.

Portanto, mesmo com as políticas públicas direcionadas a educação básica de todo o país. Os Estados e
municípios precisam consolidar essa parceria na luta por uma educação de qualidade. É necessário que os nos
iniciais do ensino fundamental sejam mais evidenciados por todos.
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[1] O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica organizou dois documentos de
orientação pedagógica, com o objetivo de subsidiar a discussão sobre currículo escolar. O primeiro no para as
escolas que, no Censo Escolar 2006 declararam ter ampliado o ensino fundamental para nove anos de
duração receberam a publicação “Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações pedagógicas para a inclusão
das crianças de seis anos de idade”. E no início do ano de 2009, todas as escolas públicas brasileiras e as
secretarias de educação estaduais, municipais e do Distrito Federal receberam a publicação “Indagações sobre
Currículo”, elaborada pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação.
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