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INTRODUÇÃO

O presente estudo refere-se à implantação do Ensino Fundamental de nove
anos e analisa o projeto piloto para a alfabetização de crianças de seis anos,
promovido pela Secretaria Estadual de Educação (SEDUC/RS), através do Instituto
Ayrton Senna. É desenvolvido no âmbito do grupo de pesquisa HISALES – História
da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares, da FaE/UFPel.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste estudo foi: 1) observações em salas de aula de
duas professoras alfabetizadoras envolvidas no projeto Circuito Campeão; 2) análise
dos documentos coletados na 5ª CRE, como, por exemplo: fichas, relatórios,
formulários, provas de língua portuguesa e matemática; livros; 3) entrevistas semi-
estruturadas com uma coordenadora pedagógica, dez professoras alfabetizadoras e
com a professora responsável pelo Projeto de Alfabetização na 5º CRE; 4)
acompanhamento do Curso de Capacitação das Coordenadoras Pedagógicas pelo
Instituto Ayrton Senna, que abordou, discutiu e avaliou o andamento e os resultados
obtidos no projeto no primeiro semestre nas respectivas instituições onde o projeto
foi implantado.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base nas alterações recentes da lei (Lei federal 11.274 de 06 de
fevereiro de 2006), a Secretaria de Estado da Educação do RS – SEDUC/RS,
implantou, em 2007, um projeto piloto para alfabetização de crianças com seis anos
de idade (classes experimentais). Para isso, contratou quatro programas ao custo de
R$ 1.609.150,00. Um dos “objetivos do projeto é definir a matriz de competências e
habilidades cognitivas de Leitura, Escrita e Matemática, a serem desenvolvidas com
alunos de seis anos no primeiro ano do ensino fundamental de nove anos na rede
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estadual e, por adesão, em redes municipais de ensino no estado do Rio Grande do
Sul” (Projeto-Piloto, SEDUC/RS, 2007). Com esse objetivo foram contratadas quatro
instituições que desenvolvem trabalhos na alfabetização e na avaliação educacional,
a saber: Instituto Ayrton Senna, com sede em São Paulo/SP, que desenvolve
programa de gerenciamento da aprendizagem nos primeiros anos do ensino
fundamental, denominado Circuito Campeão, que promove ações para fortalecer a
gestão do ensino e da aprendizagem, procurando atingir 95% de alfabetização no
primeiro ano, mediante sistemática de acompanhamento e analise de resultados
para a tomada de decisões. Esse foi o projeto adotado pela 5ª CRE – Pelotas/RS.
Além desse, foram contratados também o Grupo de Estudos sobre Educação,
Metodologia de Pesquisa e Ação – GEEMPA de Porto Alegre/RS, o Instituto Alfa e
Beto de Minas Gerais e a Fundação CESGRANRIO do Rio de Janeiro.

CONCLUSÕES

Nesse momento da investigação temos mais questionamentos do que
propriamente conclusões, pois a partir dos dados coletados até o momento
queremos contribuir fomentando o debate que é tão importante com relação a atual
política educacional brasileira: a implantação do ensino fundamental de nove anos,
em especial aqui no Estado do Rio Grande do Sul.
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