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O ingresso da criança aos seis anos no Ensino fundamental de nove anos dilema ou solução? 

Resumo 

 A criança éum ser em desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral, devendo ser respeitado 

inclusive na alfabetização.  São muitas as questões relativas à entrada da criança aos seis anos 

no Ensino Fundamental. Não se trata apenas da aplicação da legislação, pois além do ingresso 

da criança é necessário se discutir as práticas pedagógicas e a cultura da escola a qual a criança 

está inserida. Neste sentido considera-se importante analisar as contribuições e os possíveis 

prejuízos das práticas pedagógicas, mais especificamente, das utilizadas no processo de 

alfabetização realizado pelos professores no ensino de nove anos. 

 

Introdução 

O ingresso do aluno aos seis anos no Ensino Fundamental já é uma prática existente há alguns 

anos, porém a Lei nº 11274 em Fevereiro de 2006 amplia o Ensino Fundamental de nove anos, 

regulamentando o ingresso da criança dessa faixa etária. 

O ensino de nove anos pode ser considerado significativa conquista da sociedade, no que diz 

respeito ao atendimento dos direitos sociais das crianças ou perda no que tange o diferencial 

da educação infantil, quando se trata do processo de alfabetização. 

Observa-se que deve haver um comprometimento maior do educador para com o educando 

com relação ao processo da alfabetização, contemplando o currículo sem prejuízos, bem como 

assegurando a ludicidade. 

Ressalta-se que o ingresso dessas crianças no ensino de nove anos não pode se constituir 

numa medida meramente administrativa. É preciso observar o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem destes alunados , o que implica conhecimento e respeito as suas características 

pessoais e sociais, faixa etária e o desenvolvimento cognitivo, necessitando da reciclagem do 

profissional, que lhe é oferecido, porém não é obrigatório  e a busca por novas didáticas se faz 

necessária já que a maioria das crianças estão acostumadas com a realidade da educação 

infantil, e varia muito de criança para criança a maturidade que o ensino Fundamental 

contextualiza seus métodos para  que aconteça a aprendizagem das crianças. 

A pesquisa tem por finalidade contribuir para a valorização de metodologias que favoreçam o 

processo de desenvolvimento da aprendizagem do educando. 

 

 

 



Objetivo 

O processo de alfabetização acontece, geralmente, no Ensino Fundamental.  Com o ingresso 

da criança de seis anos no primeiro ano do Ensino Fundamental, torna-se necessário 

aprofundar a discussão dessa temática, analisando suas contribuições e seus possíveis 

prejuízos. Nesta perspectiva, o objetivo do trabalho é o de analisar como os alunos estão 

sendo alfabetizados no Ensino Fundamental de nove anos e as contribuições desse processo 

no desenvolvimento cognitivo, social, e afetivo. 

 

Metodologia e Desenvolvimento 

A análise de como os alunos ingressantes do Ensino Fundamental de nove anos está sendo 

alfabetizados será realizada uma pesquisa bibliográfica mediante trabalhos teóricos 

produzidos nessa temática. 

 

Resultados preliminares 

Uma análise preliminar das fontes de consulta têm mostrado que os professores de Educação 

Infantil e os de Ensino Fundamental eles apresentam concepções de infância diferenciadas, 

conforme apresenta Machado (2010). 

Kyshimoto (1999) tem ressaltado que a criança aprende brincando então  baseado nos estudos 

da autora a brincadeira  pode ser utilizada como ferramenta  para  alfabetizar, utilizando o 

lúdico, favorecendo o desenvolvimento não só do processo de alfabetização, bem como o 

desenvolvimento global da criança. 
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