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O ingresso da criança aos seis anos no Ensino fundamental de nove anos 

dilema ou solução? 

Resumo 

  A criança é um 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 de nove 

anos. 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. 

Observa-se a necessidade de aprimoramento dos saberes, que 

contextualiza a Educação Infantil, para que a criança não tenha prejuízos no 

que se refere a cultura da infância e a possibilidade de aprendizagem 

contemplando o lúdico, a brincadeira o jogo simbólico se faz necessário para o 

desenvolvimento pleno da criança em suas habilidades, físicas, motoras, 

cognitivas e emocionais. Assim, novas metodologias, o espaço físico, o 

ambiente deve proporcionar e privilegiar o educando em seu percurso escolar. 

 

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 

2006amplia 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 alunos, 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 esta acostumadas com a realidade da 

educação infantil, e varia 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,  a análise em questão pretende discutir questionamentos 

referentes a forma com que está acontecendo de fato o trabalho Pedagógico 

contemplando o currículo sem desprestigiar o universo infantil, diante  desta 

nova modalidade de ensino, analisar as  metodologias aplicadas para que a 

criança seja alfabetizada, considerando a infância uma etapa  primordial no 

desenvolvimento integral da criança, e como favorecer a estas crianças a 

ludicidade, a brincadeira no Ensino Fundamental de nove anos e as 

contribuições desse processo no desenvolvimento cognitivo, social, e afetivo,  

respeitando e levando em consideração o tempo o ritmo de cada criança, para 

que esta não seja prejudicada em seu  pleno desenvolvimento. 

 

 



Metodologia e Desenvolvimento 

Analisar como os alunos ingressantes do Ensino Fundamental de nove 

anos estão sendo alfabetizados. Será realizado em pesquisa bibliográfica 

mediante trabalhos teóricos produzidos nessa temática. 

 

Resultados  

Uma análise das fontes de consulta tem mostrado que os professores de 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental apresentam concepções de 

infância diferenciadas, conforme apresenta Machado (2010), em suas 

pesquisas que relata a resistência de alguns profissionais em relação ao 

ingresso da criança de seis anos na primeiro ano do Ensino Fundamental, pois 

não estariam preparados para receber estas crianças, alegam falta de 

formação e o ambiente físico, o mobiliário deixam a desejar difi9cultando o 

trabalho Pedagógico, pois na maiorias dos prédios, o ambiente que favorece 

esta interação se restringe meramente a quadras de futebol, e a área livre na 

qual se faz a recreação.  

Embora a Lei 11.274 determine que as crianças com seis anos 

ingressem no Ensino fundamental e até mesmo antes de completar os seis 

anos dependendo da data de corte para o ingresso nesta nova modalidade de 

ensino, muito se tem discutido a respeito desta temática, contudo, especialistas 

em educação defendem que este aluno em questão tem possibilidades de ser 

alfabetizado até mesmo antes dos seis anos, porém, não se pode esquecer 

que novas metodologias devem ser contempladas, para que a criança aprenda 

de forma lúdica, prestigiando o universo infantil, com metodologias que 

favoreçam a aprendizagem. 

Segundo Vygostsky (1987), é na brincadeira que a criança aprende e 

internaliza regras de convívio  social, em uma simples brincadeira como brincar 

de imitar um adulto,  esta da um salto  e amplia seu desenvolvimento cognitivo, 

pois é capaz de fazer na brincadeira atividades que ela como criança não é 

capaz de fazer, e na brincadeira realiza com facilidade.  Para Kyshimoto (1999) 

a atividade lúdica em seu livro jogo, brinquedo e brincadeira aponta questões 

em que o jogo o brincar como forma de aprendizagem é primordial para o 



desenvolvimento cognitivo da criança. Neste sentido a criança tem sua infância 

preservada e aprende e assimila quando encontra espaços no qual, a 

brincadeira o jogo simbólico se faz presente assim, o lúdico como forma de 

aprendizagem deve ser um forte aliado para que aconteça a aprendizagem. 

O Ministério da Educação, secretaria da Educação, junto com uma 

equipe de profissionais renomados,  organizou o Livro ensino Fundamental de 

nove anos; Orientações para a inclusão da criança de seis anos no ensino 

fundamental, que têm como objetivo orientar o profissional da educação 

principalmente das séries iniciais, bem como a formação continuada, sem 

prejuízos para a criança, o conteúdo disposto deixa claro que a elaboração de 

atitude que favoreçam a aprendizagem, proporcionando a alfabetização, sendo 

de forma a contextualizar vários recursos e ambientes, que favoreçam a 

aprendizagem, tranquilamente.  

Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) que foi criado 

com o compromisso assumido com governo Federal, os Estados e municípios, 

para garantir o direito, a uma escolarização de qualidade tanto para os alunos 

na questão cognitiva, servindo de apoio ao professor, contemplando a 

formação continuada do professor em especial os dos anos iniciais, desta 

forma atribuir para aquisição de novas metodologias. 

A apropriação destes conteúdos que abrangem uma série de abordagem 

cuja a preocupação é o educando e a qualidade de  ensino que se pretende 

alcançar, para que o aluno possa ser sujeito em seu pleno desenvolvimento e 

deve ser respeitado em suas potencialidades e a alfabetização deve ocorrer, 

porém a ludicidade, a brincadeira, o jogo simbólico, as práticas sociais são 

essenciais parta seu desenvolvimento global, contemplando o currículo de 

forma a ampliar o cognitivo, afetivo e moral da criança em especial sendo 

respeitado em todas as etapas de seu desenvolvimento. 

Mesmo diante de muitas 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 de seis anos 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.  

 

Considerações Finais 

Sendo assim, observa-se que a Lei 11.274 de 06 de Fevereiro de 2006 

entre todos os objetivos dois são fundamentais que levaram a fomentação 

desta lei, pretende-se com a ampliação do ensino de oito para nove anos 

combater a desigualdade social no que se refere a antecipação da entrada da 

criança no ensino fundamental, para que a criança ingressante tenha como 

ganho um ano a mais  para  favorecer  seu processo de aquisição de 

conhecimento, em especial os alunos da classe mais carente que sem a 

obrigatoriedade não estariam na escola, e apesar de haver um grande número 

de crianças que já integram o sistema de ensino com menos de seis anos 

estes são da classe média ou alta, e com a obrigatoriedade favorece estes que 

estariam fora do ambiente escolar.  

Contudo se tratando de um ambiente favorável a contextualizar 

metodologias que contemplam a ludicidade, os Centros Educacionais (CEUS), 

de acordo com trabalho acadêmico realizado, para conclusão de curso, entre 

as pesquisas realizadas para a efetivação deste trabalho,  encontra-se em 

evidencia o trabalho acadêmico  para conclusão de Mestrado o trabalho  de 

(Barbere, 2011), “história das escolas municipais em especial os Centros 

Educacionais” e a partir de relatos de vários  pesquisadores e especialistas em 

educação, a relevância do contexto histórico destas escolas que vem de 

encontro com o modelo de uma educação de qualidade, o centro educacional 

regional chamados a princípio de Escola Parque, o idealista deste modelo de 

escola mais inclusiva foi Anísio Teixeira que em 1932 através do manifesto  

Pioneiro junto com Fernando de Azevedo e outros estudiosos criam esse 

modelo de escola, depois de uma viagem de Anísio Teixeira ao Estados Unidos 

no qual teve o privilégio de trazer esse ideal, as escolas parque tinham o 

objetivo de atender a comunidade carente, com projeto que atendesse de fato 

a comunidade com cultura lazer, etc. 



Na época ainda criou a primeira escola no Estado da Bahia, logo depois 

com o golpe militar, afastou pedindo demissão do cargo político, passado o 

golpe militar ele retornou a Bahia ficando lá até sua morte, apesar do modelo 

de escola do idealista ser um ótimo projeto com estrutura que contemplasse 

todo um perfil de escola de qualidade, os governantes da época não investiram 

e por muitos anos o ideal de Anísio Teixeira ficou abandonado, só retornou 

esse modelo de escoa no governo de alguns governantes, como a prefeita 

Luiza Erundina, de Moacyr Gadoti, com nomenclatura diferente, porém a 

estrutura de uma escola  que atrairia  a comunidade,  bem parecidas com as 

idéias de Teixeira, e retornou com o nome de Centros Educacionais com o 

governo de Marta Suplicy no qual foi o ápice de seu governo no período de 

2001 a 2004 com implantação do primeiro  CEU Jambeiro localizado em 

Guaianazes, os centros Educacionais são os que se aproximam desta 

realidade contemplar o lúdico como forma de aprendizagem e favorecer 

ambientes para que aconteça a alfabetização com o prestigio que a Lei 

determina. Contudo os CEUs  foram pensados com  o mesmo objetivo que a 

Lei 11.274  que demanda  uma escolarização de qualidade, na qual a 

comunidade posa também usufruir deste espaço e o profissional  que tem este 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 



Referencias 

ARELALO, Lizete Regina G. O. O ensino fundamental no Brasil: avanços 

perplexidades e tendências. Educação e Sociedade. Campinas, v26. nº92 

2005, p.1039-1066. 

BRASIL. Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações para a inclusão da 

criança de seis anos de idade. Ministério da Educação. Secretaria de 

Educação Básica, 2007.  

KISHIMOTO, T. M. Jogo, brincadeira e a Educação.3ª.Ed. São Paulo: Cortez, 

1999. 

LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho cientifico: Procedimentos 

básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatórios, publicações e trabalhos 

científicos / Marina De Andrade Marconi, Eva Maria Lakatos.-7ª. Ed.- São 

Paulo: Atlas, 2012. 

MACHADO, Vera Lúcia de Carvalho. A implantação do ensino fundamental 

de nove anos em escolas municipais de Campinas. Anais 33ª Reunião 

Anped.Caxambu, 2010. 

VYGSTSKY, L.S.Pensamento e Linguagem. Sao Paulo: Martins Fontes,1987. 

WALLON, H. Psicologia.São Paulo: Ática,1986. 

Disponível em: http://pacto.mec.gov.br/o- pacto. acesso em  8 nov. 20113 

http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=13911 

 


