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RESUMO 

Este artigo discute a questão da autonomia das escolas e sistemas de ensino 

para encaminhar os estudantes e matriculá-los em cada ano escolar, bem como a 

competência atribuída ao educador, em lei, para avaliar as competências cognitivas e 

socioemocionais e o domínio de habilidades necessárias ao ingresso nos referidos níveis 

de ensino, independentemente da necessidade de regulamentação pelos Conselhos de 

Educação, pelo poder Legislativo ou Judiciário. Os sistemas de ensino e suas escolas, 

historicamente, detiveram competência para matricular alunos na educação infantil e no 

ensino fundamental, no ano em que completassem 4 e 7 anos, respectivamente. A 

instituição do ensino fundamental de 9 anos teve prazo de implantação de 2005 a 2010.  

O último ano da educação infantil foi extinto e se transformou em 1º ano do ensino 

fundamental. Em 2010, o Conselho Nacional de Educação determinou a data limite de 31 

de março para que o aluno completasse 6 anos de idade, como requisito para ingresso no 

ensino fundamental. Seguiram-se a esse ato projetos do Poder Legislativo e inúmeras 

ações judiciais, que suspenderam ou mantiveram essa norma. Finalmente, o Supremo 

Tribunal Federal manteve o pronto de corte de 4 anos e 6 anos completos até 31 de março 

para o acesso às respectivas etapas de ensino. A discussão é centrada na seguinte questão: 

a competência para decidir sobre essa matéria é da escola ou de instituições exógenas ao 

universo educacional?  

 

Palavras-chave: autonomia da escola, competência da escola, judicialização 

da educação, função normativa dos Conselhos de Educação. 

 

 

 

 

A LDB N. 9394/96 E A UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96  (BRASIL, 1996), estabeleceu o 

princípio primeiro da educação brasileira, qual seja, a igualdade de condições para o 

acesso e a permanência na escola e, para garantir tal princípio, determinou ser dever do 

                                                           
1 Conselheira da Câmara de Educação Básica, no Conselho Estadual de Educação do Maranhão. Doutora 

em Educação – Psicologia da Educação, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP. 

Mestre em Educação, Administração e Comunicação. Graduada em Direito e História. 
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Estado proporcionar educação escolar pública a todos2, Referem-se os citados 

dispositivos, ao oferecimento de educação básica gratuita, mesmo aos que não puderam 

acessar a escola na idade prevista; acesso aos patamares mais altos do ensino, pesquisa e 

extensão, segundo a capacidade de cada um: garantia de condições de acesso e 

permanência na educação regular a jovens e adultos, inclusive trabalhadores, consoante 

suas demandas e disponibilidades. 

Contemplam-se ainda, respectivamente, o oferecimento prioritário do ensino 

obrigatório em detrimento de outros níveis e modalidades; e a criação de diferentes 

possibilidades de acesso aos diversos níveis de ensino, independentemente de 

escolarização anterior para garantir o ingresso nesse ensino compulsório3  

  Essa evolução, rumo à universalização do acesso no campo da educação, 

tem, como destaque, a Emenda Constitucional nº 59/2009 (BRASIL, 2009a), que passou, 

consoante a hierarquia das leis, a reger a matéria e suscitou nova redação dos preceitos 

da LDB nº 9394/96 a ela concernentes: 

 
Art. 1º Os incisos I e VII do art. 208 da Constituição Federal, passam a vigorar 

com as seguintes alterações: 

Art. 208[...] 

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; (NR) 

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. (NR) 

Art. 6º O disposto no inciso I do art. 208 da Constituição Federal deverá ser 

implementado progressivamente, até 2016, nos termos do Plano Nacional de 

Educação, com apoio técnico e financeiro da União (BRASIL, 2009a). 

 

 

Estabeleceu-se a obrigatoriedade para a educação infantil, a partir do pré-

escolar, aos 4 anos de idade e também passou a fazer parte da responsabilidade 

compulsória do Estado, o oferecimento do ensino médio público e gratuito.  

Atendeu-se, assim, à demanda de toda a educação básica, não só dos 4 aos 

17 anos de idade, mas também para os estudantes que não tiveram oportunidade de cursá-

la anteriormente, haja vista a inexistência do direito à gratuidade antes da publicação 

dessa Emenda Constitucional. 

                                                           
2 LDB n. 9394/96, nos seus arts. 3º, I e 4º, nessa ordem (BRASIL, 1996). 
3 LDB n. 9394/96, art. 5º §§ 2º e 5º (BRASIL, 1996). 
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O Brasil permanece, no entanto, com a lacuna do atendimento público e 

gratuito às crianças de 0 a 3 anos, que devem ser acolhidas em creches: um pleito 

recorrente no país e que tem sido objeto de reivindicação por parte da sociedade civil. 

 

 

A LEI DO LIMITE ETÁRIO PARA INGRESSO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL E A REGULAMENTAÇÃO DOS CONSELHOS DE 

EDUCAÇÃO 

 

A promulgação da Lei nº 11.274/06 (BRASIL, 2006), que inaugurou o ensino 

fundamental de nove anos no Brasil, trouxe, na trajetória de sua elaboração, a pretensão 

de conseguir que a criança que atingisse seis anos de idade – último nível do pré-escolar 

à época – fosse alfabetizada no 1º ano do ensino fundamental com os recursos do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais 

da Educação (Fundeb)4. Nesse momento, a decisão foi fortemente influenciada pela 

urgência em assegurar a escolarização da criança de seis anos de idade, que, matriculada 

na educação infantil, não estava amparada pelos recursos provisionados 

generalizadamente a partir do ensino fundamental. 

Famílias, professores, educadores, governos, escolas públicas e privadas 

deram início a enormes contendas acerca da idade de corte dos alunos que precisam 

ingressar no ensino fundamental de nove anos. As indagações foram sistematizadas no 

sentido de alcançar um mês-limite para a entrada do aluno no 1º ano do ensino 

fundamental e também no pré-escolar. O Conselho Nacional de Educação, em Parecer do 

conselheiro Murílio Hingel, orientou para que o aluno só iniciasse o ano letivo com 6 

anos completos5. Esta diretriz foi acompanhada pela maioria dos Conselhos Estaduais de 

Educação. 

                                                           
4Instituído pela Emenda Constitucional n°. 59, de 19 de dezembro de 2006, publicada no Diário Oficial da 

União em 9/3/2006. “Art. 2º O art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar 

com a seguinte redação: Art. 60 - Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda 

Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere 

o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à 

remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: [...]” O caput 

do artigo 212 determina que “a União aplicará, anualmente nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino”. 
5CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (Brasil). Do parecer sobre consulta com base nas Leis nº 

11.114/2005 e n° 11.274/2006, que tratam do Ensino Fundamental de nove anos e da matrícula obrigatória 
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 O CNE aprovou, então, em 11/11/2009, o Parecer que fundamentou a 

Resolução nº05/2009 (BRASIL, 2009 b), oficializando as novas Diretrizes Curriculares 

para a educação infantil e estabelecendo, no art. 3º, que as crianças que completassem 6 

anos de idade depois do dia 31 de março deveriam ser matriculadas na educação infantil. 

Esta regra admitiu uma exceção: o ano letivo de 2010. A partir de 2011, a determinação 

era de que só poderiam acessar o ensino fundamental os alunos que atingissem os 6 anos 

de idade até o dia 31 de março. 

Pois bem, desse modo destinaram-se os alunos nascidos a partir de 1º de abril 

a esperar mais um ano para o início do ensino fundamental. Aquele nascido a partir do 

dia 1º /4/ 2011 deveria repetir o ano, mesmo que avaliado pelos pedagogos de sua escola, 

como competente e habilitado, como tendo maturidade e prontidão para prosseguir na sua 

vida escolar. 

Em seguida, o CNE aprovou a Resolução CNE/CEB n.1/2010, estabelecendo 

as Diretrizes Operacionais para o ensino fundamental de 9 anos, que consagrou o corte 

etário para ingresso nessa etapa de ensino:  

Art. 2º Para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, a criança 

deverá ter 6 (seis) anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em 

que ocorrer a matrícula. 

 Art. 3º As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade após a data definida 

no artigo 2º deverão ser matriculadas na pré-escola.  

Art. 4º Os sistemas de ensino definirão providências complementares de 

adequação às normas desta Resolução em relação às crianças matriculadas no 

ensino fundamental de 8 (oito) anos ou de 9 (nove) anos no período de 

transição definido pela Lei nº 11.274/2006 como prazo legal de implantação 

do ensino fundamental de 9 (nove) anos 

. § 1º As escolas de ensino fundamental e seus respectivos sistemas de ensino 

que matricularam crianças que completaram 6 (seis) anos de idade após a data 

em que se iniciou o ano letivo devem, em caráter excepcional, dar 

prosseguimento ao percurso educacional dessas crianças, adotando medidas 

especiais de acompanhamento e avaliação do seu desenvolvimento global.  

                                                           
de crianças de seis anos no Ensino Fundamental. Parecer CEB/CNE n°. 05/07. Apresenta os seguintes 

termos: “Com efeito, têm chegado à Câmara de Educação Básica muitas questões sobre o corte de idade, 

matéria já superada e esclarecida em outros Pareceres e Resolução da Câmara de Educação Básica. De fato, 

não deve restar dúvida sobre a idade cronológica para o ingresso no Ensino Fundamental com a duração de 

nove anos: a criança necessita ter seis anos completos ou a completar até o início do ano letivo. Pode-se 

admitir outra interpretação diante de um texto tão claro? Será que alguém pode alimentar alguma dúvida 

sobre o que significam seis anos completos ou a completar até o início do ano letivo? Será que a tolerância 

até o início do ano letivo pode ter dupla interpretação? Aprovado em 1º de fevereiro de 2007. Disponível 

em: < http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb005_07.pdf> Acesso em: 6 mar. 2010. 
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§ 2º As crianças de 5 (cinco) anos de idade, independentemente do mês do seu 

aniversário, que no seu percurso educacional estiveram matriculadas e 

frequentaram por mais de 2 (dois) anos a pré-escola, poderão, em caráter 

excepcional, no ano de 2010, prosseguir no seu percurso para o ensino 

fundamental (BRASIL, 2010a). 

 

Em 20/10/2010, o CNE publicou a Resolução CNE/CEB n. 6/2010, que 

define as Diretrizes Operacionais para a matrícula no ensino fundamental e na educação 

infantil, prevendo o ponto de corte para o ensino fundamental e para a educação infantil, 

como se segue:  

 

Art. 2º. Para o ingresso na Pré-Escola, a criança deverá ter idade de 4 (quatro) 

anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula. 

 Art. 3º. Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança 

deverá ter idade de 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano em 

que ocorrer a matrícula. 

 Art. 4º. As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade após a data 

definida no artigo 3º deverão ser matriculadas na pré-escola (BRASIL, 2010b). 

 

     Regulamentação semelhante foi elaborada pelo Conselho Estadual de 

Educação do Maranhão, por meio da Resolução n. 343/2010, determinando o limite da 

idade para ingresso no ensino fundamental e na educação infantil, respectivamente no 

Parágrafo Único do art. 1º e no Parágrafo Único do art. 14 da referida Resolução, a saber:  

 

Art. 1º. Parágrafo único – Para o ingresso no primeiro ano do ensino 

fundamental de nove anos, a criança deve ter seis anos completos até 31 de 

março do ano em que ocorrer a matrícula.  

Art. 14. Parágrafo único - As escolas de educação infantil, em caráter 

excepcional, no ano de 2011, podem dar prosseguimento para a pré-escola, às 

crianças de 03 (três) anos de idade, independentemente do mês do seu 

aniversário de 04 (quatro) anos, que no seu percurso educacional estiverem 

matriculadas e frequentarem até o final de 2010, por 02 (dois) anos ou mais a 

creche (CEE-MA, 2010). 
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JUDICIALIZAÇÂO DA MATÉRIA E PROPOSIÇÕES DO 

LEGISLATIVO 

 

 Inaugurou-se, a partir desse conjunto normativo, uma espécie de 

judicialização da matéria, a fim de se definirem os critérios etários de ingresso no ensino 

fundamental. 

 Distintas decisões sobre o tema foram proferidas por juízes e Tribunais. Duas 

ações públicas movidas, evidentemente pelo Ministério Público Federal, nos Estados de 

Pernambuco e Maranhão, intentaram extinguir o ponto de corte acima identificado. A 

ação patrocinada pelo MPF de Pernambuco teve como desfecho na 1ª instância a 

suspensão do ponto de corte (idade necessária para ingresso na educação infantil e no 

ensino fundamental, respectivamente 4 anos e 6 anos completos até 31 de março do ano 

da matrícula). Conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão foi modificada, 

mantendo-se o limite de idade necessária, completada até 31 de março para ingresso na 

respectiva série. A decisão superior segue abaixo: 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.412.704 - PE (2013/0352957-0) RELATOR: 

MINISTRO SÉRGIO KUKINA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. EDUCAÇÃO. INGRESSO NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL. CORTE ETÁRIO. RESOLUÇÕES Nº 01/2010 E Nº 

06/2010 - CNE/CEB. LEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO 

PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

PREJUDICADO. 

1. As Resoluções nº 01/2010 e nº 06/2010, ambas emanadas da Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB), ao 

estabelecerem corte etário para ingresso de crianças na primeira série do ensino 

fundamental (6 anos completos até 31 de março do correspondente ano letivo), 

não incorreram em contexto de ilegalidade, encontrando, ao invés, respaldo na 

conjugada exegese dos arts. 29 e 32 da Lei nº 9.394/96 (LDB). 2. Não é dado 

ao Judiciário, como pretendido na ação civil pública movida pelo Parquet, 

substituir-se às autoridades públicas de educação para fixar ou suprimir 

requisitos para o ingresso de crianças no ensino fundamental, quando os atos 

normativos de regência não revelem traços de ilegalidade, abusividade ou 

ilegitimidade. 3. Recurso especial da União provido, restando prejudicado 
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aquele interposto pelo Ministério Público Federal. Min. Sergio Kukina. 

Brasília –DF, 16 de dezembro de 2014 (STJ, 2014). 

 

  No que tange à Ação Civil Pública instaurada pelo MPF do Maranhão, 

alcançou êxito na 1ª instância, suspendendo-se o ponto de corte e obteve a ratificação 

desse entendimento no Tribunal Federal da 1ª Região, que decidiu pela suspensão do 

ponto de corte, por meio de antecipação de tutela, conforme se segue:  

 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO Processo N° 0047752-

67.2014.4.01.3700 - 3ª VARA FEDERAL Trata-se de Ação Civil Pública por 

ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PUBLICO 

FEDERAL em face do ESTADO DO MARANHÃO e UNIÃO, objetivando, 

em sede de tutela antecipada, inclusive com eficácia nacional, que seja 

determinado que a União e o Estado do Maranhão se abstenham de praticar 

qualquer ato tendente a limitar o acesso de crianças que possuam 04(quatro) e 

6(seis) anos no ano da matricula nos Ensinos Infantil e Fundamental, 

respectivamente, independentemente da data do aniversário, com a 

determinação de suspensão dos art. 2º e 3º da Resolução CNE/CEB n. 1/2010, 

e dos arts. 2º, 3º e 4º da Resolução CNE/CEB N. 6/2010, bem como com a 

suspensão dos efeitos do art. 1º, parágrafo único, da Resolução Estadual n. 

343/2010-CEE, afastando toda e qualquer restrição de data de ingresso no ano 

em que deva ocorrer a matricula, tanto do Ensino Infantil quanto no 

Fundamental. Requer, ainda, seja determinado que os Requeridos organizem 

suas atividades escolares para o próximo ano letivo, de modo a cumprirem o 

comando constitucional, garantindo o acesso à Educação Básica obrigatória e 

gratuita no próximo ano letivo e nos seguintes, quer no ensino Infantil, que 

deve ser prestado dos 4(quatro) aos 5(cinco) anos e idade, quer no Ensino 

Fundamental, que deve ser garantido a partir dos 6 (seis) anos de idade, não 

podendo ser feita qualquer restrição de data para o ingresso no ano em que 

deva ocorrer a matrícula. DECISÂO Presentes, portanto, os pressupostos da 

concessão da tutela antecipada, ressalvando-se o caráter regional da presente 

decisão, circunscrito unicamente ao limite de competência deste juízo, nos 

termos do art. 16 da Lei nº. 7.347/1985. Ante o exposto, ANTECIPO 

PARCIALMENTE A TUTELA, para determinar: a) A imediata suspensão dos 

art. 2º e 3º da Resolução CNE/CEB n. 1/2010, e dos arts. 2º, 3º e 4º da 

Resolução CNE/CEB N. 6/2010, bem como a suspensão dos efeitos do art. 1º, 

parágrafo único, da Resolução Estadual n. 343/2010-CEE; b) Que a União e o 

Estado do Maranhão se abstenham de praticar qualquer ato tendente a limitar 
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o acesso de crianças que possuam 04(quatro) e 6(seis) anos no ano da matrícula 

nos Ensinos Infantil e Fundamental, respectivamente, independentemente da 

data do aniversário; c) Que tomem as providências para cumprimento da 

presente decisão, com relação às atividades escolares, já para o ano letivo de 

2015. d) A determinação de multa diária (CPC, art. 461), no valor de R$ 

10.000,00(dez mil reais), em caso de descumprimento da determinação de 

imediata suspensão dos normativos infralegais. Citem-se. Intime-se. Juiz 

Federal Clodomir Reis, em 23/03/201 (TRF1, 2015).  

  O Conselho Estadual de Educação do Maranhão procedeu à imediata 

suspensão do Parágrafo Único do art. 1º da Resolução n. 343/2010 CEE-MA, uma vez 

que continha os mesmos preceitos dos citados artigos. 2º e 3º da Resolução CNE/CEB 

n. 1/2010 e dos artigos. 2º, 3º e 4º da Resolução CNE/CEB n. 6/2010, todos, tanto do 

CNE como do CEE-MA, suspensos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

caráter de antecipação de tutela. Na reunião de 29/4/2015, procedeu-se, no CEE-MA, 

ao seguinte encaminhamento:  

 

1) suspensão imediata do que está contido no art. 8º da Resolução n. 343/2010, 

que trata das normas para organização do ensino Fundamental de 9 anos no 

Estado do Maranhão: Art. 8º - As escolas de ensino fundamental que, em 2010, 

matricularam crianças para ingressar no 1º ano e que completaram 06 (seis) 

anos de idade após 31 de março devem, em caráter excepcional, dar 

prosseguimento ao percurso educacional dessas crianças, adotando medidas 

especiais de acompanhamento e avaliação do seu desenvolvimento global. 

 2) suspensão imediata do art. 5º, § 2º da Resolução n. 32/2015, que estabelece 

Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil no Estado do Maranhão Art. 

5º. § 2º. As crianças que completam 6 anos até o dia 31 de março serão 

matriculadas na educação Infantil.  

3) Criação de uma Comissão interna para estudo do assunto.  

4) Observação da informação contida no Ofício do MPF do Maranhão, fls. 1 

do Processo 188/2015, registrando multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 

o caso de não-cumprimento da liminar (Processo 188/15, fls.10 - CEE-MA, 

2015) 

 

  A divergência de sentenças no país contribuiu para confundir famílias e 

escolas, quanto ao critério a adotar, no momento de acesso das crianças ao ensino 

fundamental. 

  De um lado, o supramencionado Acórdão proferido no Recurso Especial 

n. 1.412.704 – PE (2013/0352957-0), pelo Superior Tribunal de Justiça, em 16/12/2014, 
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restabelecendo, em 2ª instância, o ponto de corte que havia sido suspenso em 1ª instância 

pela Justiça Federal de Pernambuco e reafirmando a vigência integral das já mencionadas 

Resoluções n. 01/2010 e n. 06/2010, emanadas do Conselho Nacional de Educação.  

      De outro lado, a suprarreferida ratificação da suspensão do ponto de corte pelo 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que tem jurisdição sobre o Maranhão, 

confirmando liminarmente, a decisão de 1ª instância da 3ª Vara Federal do Maranhão. 

 Diante do impasse, o CEE-MA esclareceu ao sistema de ensino do Maranhão que, 

embora a decisão de manter o ponto de corte fosse da lavra do Superior Tribunal de 

Justiça, não possuía abrangência nacional. Estando, portanto, adstrita ao Estado de 

Pernambuco6. Da mesma forma, a decisão emanada do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, na ação civil pública iniciada na 3ª Vara Federal do Maranhão, é revestida de 

caráter regional e se circunscreve somente ao limite da competência territorial, incluindo, 

assim, o estado do Maranhão, consoante o art. 16 da Lei n. 7.347/1985, que regulamenta 

a ação civil pública no país (BRASIL, 2014). 

          Ressaltou-se, no Parecer exarado pela Procuradoria da União do Estado do 

Maranhão, “a força executória da referida decisão de antecipação de tutela, bem como 

registrando a necessidade de seu imediato cumprimento pela autoridade administrativa, 

nos exatos termos e limites em que proferida” (CEE-MA, 2015, fl. 2).     

 O Parecer ratifica, por fim, o entendimento de não haver conflito entre as decisões 

proferidas pelo STJ e pela 3ª Vara Federal do Maranhão, uma vez que, embora diversas 

em suas orientações, ambas estão restritas ao território dos respectivos estados 

envolvidos.  

        O CEE-MA observou a jurisdição do TRF1 sobre o Maranhão, trazendo à 

baila a Lei de Ação Civil Pública, n. 7.347, de 24/7/1985, que disciplina a ação civil 

pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens 

e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, dentre outros. O 

seu art. 16 estabelece:  

 

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada, nos limites da competência 

territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por 

insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar 

outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. (Redação dada 

pela Lei nº 9.494, de 10.9.1997(BRASUL, 1985).  

                                                           
6 Processo 385/15 CEE-MA, fls. 1 e 2 (CEE-MA, 2015). 
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        Isto posto, ao se avaliar o contexto do Maranhão, desconheceu-se o resultado 

da ação no estado de Pernambuco e se interpretou tão-somente a decisão atinente ao 

território maranhense a fim de cumpri-la, atendendo ás determinações do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, o qual possui competência jurisdicional sobre o Estado 

do Maranhão para decidir sobre a matéria. O CEE-MA suspendeu, assim, o Parágrafo 

Único, do art.1º, da Resolução n. 343/2010-CEE-MA, que fixava limite de idade para 

ingresso no ensino fundamental. 

 No dia 01/10/2018, o Supremo Tribunal Federal ratificou a obrigatoriedade 

da idade de seis anos completos para ingresso no ensino fundamental, pondo fim à 

celeuma jurídica iniciada em 2010, quando da publicação da Resolução 01/2010 pelo 

CNE (STF, 2018a).  

O Brasil se ocupou, por mais de 8 anos, com o debate dessa matéria, chegando 

a ter a data-limite suspensa por medida judicial, em 12 estados. Estabeleceu-se, a partir 

de então, um padrão para todo o país. Também foi mantido o marco de 4 anos completos 

para acesso ao pré-escolar. A votação foi empatada, em 5 x 5, recebendo o voto de 

minerva da então Presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, a favor do ponto de corte. 

Ela alegou que a votação levou em conta um grande estudo e as condições dos alunos 

nacionalmente (STF, 2018b). 

A especialista em Direito Constitucional da Unesco Alessandra Gotti 

comentou que diversos estudos comprovam o melhor desenvolvimento da criança ao 

entrar no fundamental apenas aos seis anos” (TPE, 2018).  Ela comandou um estudo sobre 

a educação básica o qual registrou que a maior parte das ações etapa de ensino tinha como 

objeto a discussão sobre a idade para ingresso no pré-escolar e no ensino fundamental. 

A controvérsia ganhou novo capítulo, em 12/06/2019, com o projeto de lei 

PL 3491/2019 (CÂMARA, 2019), de autoria da deputada Carla Zambelli, apresentado à 

Câmara dos Deputados. Tem como objeto a garantia do acesso ao primeiro ano do ensino 

fundamental a todas as crianças que completem (6) seis anos de idade durante o ano a ser 

cursado. Aguarda parecer da Relatora da Comissão de Educação da Câmara. Ressalte-se 

que o Legislativo Federal tem competência para elaborar leis em matéria educacional, a 

serem cumpridas em todo o território nacional. Se aprovado esse projeto, seria incluído 

na LDB n. 9394/96, a título de alteração. Ainda assim, creio que decisões técnicas do 

cotidiano escolar, as quais demandam análise e conhecimento de matéria educativa, 

circunscrevem-se ao chão da escola. 
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Uma lei estadual no Rio Grande do Sul pretendia dar acesso ao 1º ano do 

ensino fundamental às crianças que completassem seis anos de idade entre 1º de abril e 

31 de maio do ano da respectiva matrícula. A Confederação Nacional de Trabalhadores 

de Ensino – Contee ajuizou, no dia 03/02/2020, ação direta de inconstitucionalidade, com 

fundamento na supramencionada decisão do STF, sobre o assunto. O Ministro Luís 

Roberto Barroso concedeu medida cautelar à Contee, fundamentando-se em precedentes 

da Corte, no sentido de que matéria de Diretrizes e Bases da Educação é de competência 

da União e não do Legislativo estadual (STF, 2020). 

 

ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A QUESTÃO 

 

As gerações que antecederam esse momento histórico, sempre deixaram a 

cargo dos profissionais da área educacional a avaliação das condições e requisitos de 

acesso dos alunos ao ensino fundamental. Tais educadores estão cientes de que não há 

retenção na educação infantil e de que os testes para seleção e ingresso no 1ª ano – 

“vestibulinhos7” não são aceitos pela legislação vigente. 

Como procedem, então, os especialistas em educação na escola, para externar 

as dificuldades de um aluno que está prestes a ingressar no ensino fundamental? 

Demonstram, por meio de relatórios e observações do desenvolvimento da criança, as 

condições em que ela se encontra, do ponto de vista cognitivo e afetivo, que indicam ou 

contraindicam a continuidade dos estudos na série seguinte. Essa sistemática leva em 

conta toda a trajetória da criança e se sustenta numa reflexão psicopedagógica, que 

envolve o corpo docente e técnico da escola, bem como a família. Atendendo à orientação 

emanada do CNE, os resultados das avaliações realizadas para esse fim são divulgados 

somente em termos qualitativos8. 

                                                           
7 Parecer CNE/CEB nº 5, de 6/4/2005. Do parecer sobre a avaliação para acesso a Educação Infantil e à 1ª 

série do Ensino Fundamental “Nos termos da resposta enviada ao MEC e à vista do exposto neste Parecer, 

a avaliação para acesso à Educação Infantil e à primeira série do Ensino Fundamental não pode ter efeito 

classificatório, não se admitindo a reprovação ou os chamados “vestibulinhos”. Essa avaliação das crianças 

pela escola, quando efetuada, só se justifica pela necessidade de decidir em que etapa da sua organização 

curricular o aluno poderá ser melhor atendido, nesse momento de sua vida. Quando a escola particular tiver 

uma procura de vagas maior do que a sua capacidade de atendimento, é muito importante que as famílias 

estejam perfeitamente cientes dos critérios que serão adotados no preenchimento das vagas existentes e, 

sempre que possível, é recomendável que sejam utilizados sistemas de sorteio, ordem cronológica de 

inscrição e outros do mesmo tipo, de modo a se evitar que uma criança pequena seja submetida, ainda que 

com a concordância dos pais, a qualquer forma de ansiedade, pressão ou frustração”. Disponível em 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb005_05.pdf. Acesso em:  6 mar. 2020. 
8  Parecer CNE/CBE n. 5, de 6/4/2005. “À vista do que foi exposto até aqui, julgamos estarem contemplados 

na legislação os princípios que devem orientar a matrícula das crianças na Educação Infantil e na primeira 
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Agora, a educação infantil também está acolhida pela obrigatoriedade de 

repasse de recursos financeiros. A motivação política de alçar a criança de 6 anos de idade 

ao ensino fundamental a fim de ser amparada pelo Fundeb perde, assim, o sentido. Se as 

autoridades educacionais retroagissem à organização da educação infantil com três séries 

para crianças de 4, 5 e 6 anos de idade, deixando o ensino fundamental com 8 anos de 

duração, muito transtorno poderia ser evitado.  

O problema maior parecia ser a ampliação de escolaridade, a fim de ter a 

criança de 6 anos de idade amparada pelo Fundeb. Esse fundo contempla hoje a criança 

desde os 4 anos de idade.  Não está, assim, esvaziada agora a grande motivação para a 

implantação do ensino fundamental de 9 anos?  

Por que continuar padronizando a questão e aplicando a mesma regra a todas 

as crianças brasileiras que completam 6 anos de idade em abril, maio ou junho?  

Por que continuar ignorando a diferença de organização entre as redes de 

ensino, a diferença de maturidade de cada criança como indivíduo, a competência dos 

profissionais da educação dos estabelecimentos de ensino para conduzir, segundo o ritmo 

de cada estudante, a questão do ponto de corte na idade escolar? 

É verdade que a maturidade do aluno otimiza o seu processo de 

aprendizagem. No entanto, nivelar e padronizar sem admitir a análise da individualidade 

chega a ser contraditório na vigência de uma lei tão flexível e descentralizada9. 

Vai-se a uma análise mais detida da questão. Uma discípula de Piaget fez 

parte da elaboração de um programa de ensino das ciências e escreveu um artigo 

denominado “Ou estamos muito cedo e eles não conseguem aprender ou estamos muito 

tarde e eles já sabem: o dilema de aplicar Piaget” (DUCKWORTH, E., 1979). A 

pesquisadora defende a tese de que a educação tem como fim, segundo Piaget, a aquisição 

de estruturas cognitivas, conforme o ritmo individual. Se forem propiciadas à criança 

experiências múltiplas, naturalmente, como se aprende a andar ou falar, essas aquisições 

serão alcançadas. Educar, na sua ótica, é conduzir a criança a adquirir conhecimentos 

                                                           
série do Ensino Fundamental, em escolas particulares: 1. de acordo com sua proposta pedagógica e com o 

seu regimento escolar, a escola pode colocar critérios para acesso às etapas em que está organizado seu 

ensino; 2. os resultados da aplicação desses critérios devem ser parte integrante das Propostas Pedagógicas 

e servirem de base para as decisões a serem tomadas pelas instituições; 3. esses critérios devem ser 

plenamente conhecidos pelas famílias antes de as crianças serem submetidas a qualquer tipo de avaliação; 

4. esses critérios devem se basear em aspectos do desenvolvimento integral necessários para a criança 

adaptar-se e poder progredir dentro da proposta pedagógica da escola; 5. o resultado da avaliação deve ser 

comunicado sempre em termos qualitativos”. Disponível em:< http://portal. mec.gov.br /cne/arquivos /pdf/ 

pceb005_05.pd. Acesso em 6 mar. 2020. 
9 Características fulcrais da LDB nº. 9394/966, reconhecidamente apontadas pelos teóricos da educação 

nacional e amplamente debatidas neste trabalho. 
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extensos e profundos, os quais não seriam incorporados sem a interferência precisa da 

ação educativa. 

A pesquisa antropológica e transcultural imprimiu destaque à universalidade 

das capacidades cognitivas básicas, como a capacidade para a generalização, recordação, 

formação de conceitos, raciocínio lógico etc. Os grupos culturais estudados apresentaram 

diferentes formas de resolução de problemas diretamente proporcionais ao tipo de 

experiências prévias a que foram submetidos no seu processo de formação (SCRIBNER, 

S.; COLE, M., 1981). A natureza da aprendizagem específica dirigida a determinado 

aluno influencia a prática dos universais cognitivos aprendidos por esse aluno. 

Os estudos de Vygotsky, Luria; Leontiev e Cole (COLL, 1994) sugerem que 

todos os processos psicológicos que compõem o desenvolvimento individual – tanto os 

endógenos como os incorporados em aprendizagens próprias – resultam de ação recíproca 

permanente, em um meio culturalmente ordenado. O homem, desde o nascimento, 

submete-se à mediação da cultura no processo de interação com o seu ambiente. Outros 

intermediários, como os pais, os mestres, os adultos em geral também participam dessa 

interação. Os processos psicológicos superiores, que são a aptidão cognitiva, formam-se 

a partir do conjunto de relações interpessoais vivenciadas pelo educando e se consolidam 

com a influência dos modelos culturais dominantes. 

Segundo Cole (2010), o conceito de cultura contém variados aspectos: 

conceitos, explicações, raciocínios, linguagem, ideologias, costumes, valores, crenças, 

sentimentos, interesses, atitudes, pautas de conduta, tipos de organização familiar, de 

trabalho, econômica, social, tecnologia, tipos de habitat etc.. 

A cultura exclusiva de um grupo é formada pelo acervo de respostas que esse 

grupo elaborou para responder aos desafios que se apresentaram no decorrer de sua 

história. Segundo os autores, então, o conceito de educação é compreendido como um 

processo que conduz à compreensão da complexidade da articulação entre a cultura, que 

é obviamente uma construção social, e o desenvolvimento individual. Os grupos sociais 

funcionam como operadores culturais, uma vez que auxiliam os seus componentes a 

apreender a experiência da coletividade culturalmente estruturada. Essa apreensão 

representa a aquisição de recursos cognitivos simbólicos a serem utilizados na vida social 

que, na verdade, são os processos psicológicos superiores. A educação assinala o conjunto 

de práticas sociais a partir das quais um grupo garante que os seus membros incorporem 

a experiência culturalmente sistematizada que esse grupo acumulou ao longo de sua 

história (COLL, 1994). 
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A educação escolar significa somente uma faceta das variadas práticas 

educacionais vivenciadas por um grupo social e que fomentam o desenvolvimento 

individual do aluno. A vida em família e no bairro; a comunicação virtual via internet; a 

televisão; as atividades de lazer em geral; as viagens são meios educativos que contribuem 

para forjar esse desenvolvimento pessoal. 

O currículo escolar tem função muito importante no projeto de 

desenvolvimento da criança e do jovem, porque essa educação que ocorre fora da escola 

caracteriza-se pela informalidade e pela falta de parâmetros para acompanhamento e 

avaliação. Há alguns aspectos julgados fundamentais para a cultura do grupo, que só serão 

trabalhados satisfatoriamente no meio escolar, caracterizado pela educação formal. 

Fazem parte de planejamento educacional e de projeto pedagógico especialmente 

elaborados para esse fim. 

A aptidão cognitiva total do aluno, ou seja, o seu nível de desenvolvimento 

operatório condiciona os resultados produzidos pelas experiências educacionais na 

escola. O desenvolvimento operacional da criança foi estudado pela psicologia genética. 

Piaget e Inhelder (1986), Delvall (2002) e Gillièrone (1987) conceberam alguns estágios 

que, apesar de universais, admitem variações nos limites de idade. Cada etapa a seguir 

contém um modo de organização mental, uma estrutura intelectual, que se expressam por 

uma prontidão específica de raciocínio e de aprendizagem a partir da experiência. O 

currículo escolar deve conter competências e habilidades pretendidas, objetivos e objetos 

de conhecimento que atendam a essa condição, como também o planejamento das 

atividades de aprendizagem precisa se adequar ao funcionamento particular da 

organização mental do educando. Os estágios de desenvolvimento cognitivo apresentam-

se a seguir, em idades aproximadas: sensório-motor, de 0 a 2 anos; intuitivo ou pré-

operatório, de 2 a 6/7 anos; operatório concreto, de 7 a 10/11 anos; operatório formal, de 

11 a 14/15 anos. 

Os conhecimentos prévios permanentes do aluno, resultantes de experiências 

educacionais, seguramente figuram como elementos condicionantes dos possíveis 

resultados das experiências educativas na escola. Tal apropriação prévia de conceitos, 

concepções, representações e conhecimentos é utilizada para ler e interpretar o mundo e 

as novas aprendizagens a serem processadas. Pode ser adquirida na escola, fora dela ou 

simplesmente advir de aprendizagem espontânea (AUSEBEL, 1973); (REIF, 1984).    

Esse pressuposto deveria ser considerado quando da elaboração de sequências didáticas, 

seleção de metodologia de ensino e adoção de sistemática de avaliação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como conclusão, ratifica-se a assertiva de que, na elaboração e aplicação do 

currículo escolar e no tratamento a ser dado ao aluno na escola, dois pontos fundamentais 

precisam ser simultaneamente levados em conta: o nível de desenvolvimento pessoal do 

aluno, isto é, aquilo que ele apresenta capacidade para fazer e aprender num certo 

momento, que depende do grau de aptidão cognitiva ou do estágio de desenvolvimento 

operatório em que se encontra e as competências e conhecimentos que o aluno construiu 

nas suas experiências  educacionais prévias, espontâneas ou não, dentro ou fora da escola. 

Convém registrar que as autoridades educacionais temem as pressões que a 

família pode realizar a fim de que seu filho ingresse no 1º ano do ensino fundamental 

mesmo sem amadurecimento para tal. 

Ao mesmo tempo, é pertinente o receio de que as escolas admitam alunos que 

não detenham os prerrequisitos para cursar o 1º ano em questão, somente porque a lei 

obriga ou porque precisam estar à frente das estatísticas de alunos matriculados. 

De toda forma, oferecer autonomia ao sistema de ensino parece mais de 

acordo com o regime democrático e com o espírito aberto da Lei nº 9394/96. Que a 

comunidade fiscalize a fiel aplicação da lei. E a adequação dos atos dos representantes 

legais encarregados de executá-la. 

Diante do exposto, a despeito do aparente encerramento judicial da contenda, 

creio não estar finalizada a discussão da fixação de uma data-limite, para que todos os 

alunos brasileiros, independentemente de seu nível de desenvolvimento pessoal ou da 

qualidade de suas experiências prévias, completem 6 anos de idade, como requisito 

compulsório para exercerem seu direito de ingresso no 1º ano do ensino fundamental.  

 Cabe refletir sobre a sentença dirigida àquelas crianças que completam 6 

anos de idade, a partir de 1º de abril: esperar um ano, ainda que seja atestado por 

especialistas que seu estágio de desenvolvimento individual, seu acervo de experiências 

e competências adquiridas as credenciem a cursar o 1º ano do ensino fundamental. 

Será que, ao regulamentar o problema, de modo homogêneo e igual para 

todos, os Conselhos de Educação não incorreriam no desconhecimento das diferenças 

individuais, passíveis de visibilidade em uma avaliação personalizada e holística de cada 

criança, no curso de sua formação educacional? 
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Submeter-se a trajetória escolar das crianças às ingerências do Legislativo 

estadual, alçar ao Judiciário uma controvérsia pedagógica tão inerente à expertise 

educativa, pode pressupor caminhar ao largo da competência das escolas e redes de 

ensino, na missão de cuidar e encaminhar seus estudantes durante a vida escolar; pode 

pressupor a negação da autonomia e da flexibilização, pilares da educação brasileira, 

instituídos pela LDB n. 9394/96. 

Resumir toda essa complexidade a um escrutínio decidido por um voto, 

mesmo que pela Corte Máxima, pode deixar uma sensação de estranheza, quanto ao 

estado de direito, para o educador, o qual acreditava que sua formação lhe havia conferido 

autoridade para lidar, como era de sua competência histórica antes desse imbróglio, com 

a questão da equidade e da diversidade no ambiente escolar. 
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