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A ESCOLA 

 

Escola é... O lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, 

programas, horários, conceitos... 

Escola é, sobretudo, gente, gente que trabalha que estuda que se alegra, se 

conhece, se estima. 

O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada 

funcionário é gente. 

E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como 

colega, amigo, irmão. 

Nada de „ilha cercada de gente por todos os lados‟. 

Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a 

ninguém. 

Nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na 

escola não é só estudar, não é só trabalhar; é também criar laços de amizade, é 

criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se „amarrar nela‟! 

Ora, é lógico... numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer 

amigos, educar-se, ser feliz. (FREIRE, 2005). 
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RESUMO 

 
AMORIM, Rosicléa Oliveira. “A transição pedagógica entre o ensino fundamental 
I e o ensino fundamental II: Implicações afetivas na relação professor-aluno”. 
Tese de doutorado em Ciências da Educação. Universidad San Lorenzo. San 
Lorenzo - República Del Paraguay, 2022. 
 

 
Este estudo teve por objetivo investigar a transição entre as duas etapas do ensino 
fundamental entre o 5º e o 6º ano e as implicações afetivas na relação professor-
aluno nas escolas pesquisadas. Assim como entender como se dá o processo de 
transição dos alunos do 5º para o 6º ano do ensino fundamental, pois costuma ser 
um momento crítico neste percurso educacional. Tratou-se da abordagem do papel 
da afetividade num contexto dessa transição, pois ela se dá de uma forma tranquila 
quando há confiança e respeito um pelo outro, sendo necessária para um bom 
relacionamento na sala de aula. Para que os alunos pudessem entender e interagir 
com o tema, utilizou-se 3 fragmentos do filme Divertida Mente para ilustrar e trazer à 
baila com os alunos o debate sobre mudança, medo e insegurança. A transição do 
5º para o 6º ano é marcada por imposições e contradições ao estudante. Nesse 
momento da escolarização ocorre uma mudança repentina na estrutura curricular do 
6º ano, tendo como principais características o aumento da quantidade de disciplinas 
e a diminuição do tempo, o que causa insegurança nos alunos que podem ser 
considerados ainda crianças. A pesquisa caracteriza-se pelo viés do caráter 
qualitativo, classificada como um estudo de caso, pois objetiva a obtenção de 
conhecimento profundo e exaustivo de uma realidade delimitada. Traz o enfoque 
descritivo-interpretativo e o apoio teórico em um estudo bibliográfico. A pesquisa foi 
desenvolvida tendo como sujeitos investigados 52 alunos do 5º e 6º ano, e 10 
professores. Os instrumentos para coleta de dados foi a entrevista semiestruturada 
com a técnica de grupo focal. Em relação à transição do 5º para o 6º ano do ensino 
fundamental, foi possível observar pela ótica dos estudantes que eles se sentem 
inseguros nesse processo. Na perspectiva dos professores registrou-se fragilidades 
relacionadas à dinâmica do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes em 
situação de transição: imaturidade e dependência. 
 
Palavras-chave: Transição Escolar. Ensino Fundamental.  Afetividade. Relação 
Professor-aluno. 
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RESUMEN 

 

AMORIM, Rosicléa Oliveira. “La transición pedagógica entre la enseñanza 
fundamental I y la enseñanza fundamental II: Implicaciones afectivas en la 
relación profesor-alumno”. Tesis de doctorado en Ciencias de la Educación. 
Universidad San Lorenzo. San Lorenzo - República Del Paraguay, 2022. 
 
 
Este estudio tuvo por objetivo investigar la transición entre las dos etapas de la 
enseñanza fundamental entre el 5º y el 6º año y las implicaciones afectivas en la 
relación profesor-alumno en las escuelas investigadas. También para entender cómo 
se lleva a cabo el proceso de transición de los alumnos del 5º para el 6º año de la 
enseñanza fundamental, pues suele ser un momento crítico en este recorrido 
educativo. Se trató del abordaje del papel de la afectividad en un contexto de esa 
transición, pues ella se lleva a cabo de una forma tranquila cuando hay confianza y 
respecto entre todos, siendo necesaria para un buen relacionamiento en el aula. 
Para que los alumnos pudieran entender e interactuar con el tema, se utilizó 3 
fragmentos de la película Divertida Mente para ilustrar y presentar a los alumnos el 
debate sobre cambio, miedo e inseguridad. La transición del 5º para el 6º año es 
marcada por imposiciones y contradicciones al estudiante. En ese momento de la 
escolarización ocurre un cambio repentino en la estructura curricular del 6º año, 
teniendo como principales características el aumento de la cuantidad de disciplinas y 
la disminución del tiempo, el que causa inseguridad en los alumnos que pueden ser 
todavía considerados niños. La pesquisa se caracteriza por el bies del carácter 
cualitativo, clasificada como un estudio de caso, pues objetiva la obtención del 
conocimiento profundo y exhaustivo de una realidad delimitada. Trae el enfoque 
descriptivo-interpretativo y el apoyo teórico en un estudio bibliográfico. La pesquisa 
fue desarrollada teniendo como sujetos investigados 52 alumnos del 5º y 6º año, y 
10 profesores. Los instrumentos para la recogida de datos fue la entrevista 
semiestructurada con la técnica de grupo focal. En relación a la transición del 5º para 
el 6º año de la enseñanza fundamental, fue posible observar por la óptica de los 
estudiantes que ellos se sienten inseguros en ese proceso. En la perspectiva de los 
profesores fueron registradas debilidades relacionadas a la dinámica del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en situación de transición: inmadurez y 
dependencia. 
 
Palabras-clave: Transición Escolar. Enseñanza Fundamental. Afectividad. Relación 
Profesor-alumno. 
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ABSTRACT  

 

AMORIM, Rosicléa Oliveira. “The pedagogical transition between elementary 
school I and elementary school II: Affective implications in the teacher-student 
relationship”. Doctoral thesis in Educational Sciences.  San Lorenzo University. San 
Lorenzo – Republic del Paraguay, 2022. 
 

 

This study aimed to investigate the transition between the two stages of elementary 
education between the 5th and 6th grade, the affective implications in the teacher-
student relationship in the schools surveyed. As well as understanding how the 
transition process of students from the 5th to the 6th year of elementary school takes 
place, as it is usually a critical moment in this educational path. It was about the 
approach of the role of affectivity in the context of this transition because it takes 
place in a quiet way when there is trust and respect for each other, being necessary 
for a good relationship in the classroom. So that the students could understand and 
interact with the theme, 3 fragments of the movie Inside Out were used to illustrate 
and bring up with the students the debate about change, fear and insecurity. The 
transition from the 5th to the 6th year is marked by impositions and contradictions on 
the student. At this time of schooling, there is a sudden change in the curriculum 
structure of the 6th year, with the main characteristics being the increase in the 
number of subjects and the decrease in time, which causes insecurity in students 
who can still be considered children. The research is characterized by the bias of 
qualitative character, classified as a case study, as it aims to obtain a deep and 
exhaustive knowledge of a delimited reality, behind the descriptive-interpretative 
approach and with theoretical support in bibliographic study. The research was 
developed having as investigated subjects 52 student‟s 5th, 6th and 10 teachers. The 
instruments for data collection was the semi-structured interview with the focus group 
technique. Regarding the transition from the 5th to the 6th year of elementary school, 
it was possible to observe from the students' perspective that they feel insecure in 
this process. From the teachers' perspective, weaknesses related to the dynamics of 
the teaching and learning process of students in transition: immaturity, dependence. 

Keywords: School Transition. Elementary School. Affectivity. Teacher-student 
relationship. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 Transições entre as etapas de ensino são frequentes e esperadas durante a 

trajetória escolar. Todavia, cada uma tem sua especificidade e reúne fatores que 

podem prejudicar o desemprenho escolar dos discentes ao ingressarem em uma 

nova fase de ensino. A escola é um espaço dinâmico e complexo, o que exige uma 

atenção aos processos de transição vivenciados pelos alunos na educação básica, 

para compreender os percursos escolares dos estudantes. 

  Com a implementação de duas leis federais foi alterada a anterior Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), e criada a Lei nº 9394/96, para 

instituir a obrigatoriedade da matrícula no Ensino Fundamental aos seis anos de 

idade e a ampliação deste nível de ensino para nove anos de duração.  

 No Brasil, há três grandes transições entre ciclos da educação básica: a 

transição da educação infantil para o ensino fundamental I, a transição do 5º para o 

6º ano (anos iniciais anos finais) do ensino fundamental e, por último, a passagem 

dos anos finais do fundamental para o ensino médio.  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 

educação básica é obrigatória a partir dos quatro anos de idade. O Estado libera o 

ensino na iniciativa privada, desde que sejam atendidas as condições estabelecidas 

na legislação. 

          Em fevereiro de 2006, a Lei que amplia o Ensino Fundamental para 09 anos 

foi uma lei decorrente de uma política comprometida com a inclusão e a equidade 

social. A alteração já estava prevista na Lei n.° 9394/96, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDBEN), além de ter sido amplamente discutida pela Secretaria de 

Educação Básica (SEB/MEC) com as secretarias municipais e estaduais de 

educação desde 2003.  

 O Ensino Fundamental é a etapa obrigatória da educação escolar brasileira. 

Até pouco tempo, essa etapa de ensino tinha duração de oito anos. Com as leis 

11.114, de 16 de maio de 2005, e 11.274, de 06 de fevereiro de 2006 foram 

promovidas alterações na lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 
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9.394/96), dispondo a duração de 9 anos, com matrícula obrigatória a partir dos 6 

anos de idade. 

 A iniciativa tem como principal objetivo elevar os níveis de escolaridade das 

crianças e adolescentes, principalmente daqueles que não tiveram acesso à 

Educação Infantil, pois, de acordo com dados do SAEB – Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica, os estudantes que frequentam a pré-escola 

apresentam melhor desempenho acadêmico e menores índices de repetência e 

abandono escolar.  

 No entanto, grande parte dos municípios brasileiros ainda não possui 

infraestrutura para atender plenamente essa nova demanda. Muitos sequer ofertam 

educação pública para essa faixa etária.  

 Uma das transições mais complexas do ensino fundamental é a passagem do 

5º para o 6º ano, pois costuma ser um momento crítico neste percurso educacional.  

Essas transições exigem mudanças que implicam na adaptação discente nesse 

processo, onde está presente a afetividade, principalmente quando se trata da 

relação professor-aluno. Isto porque, ao se comparar a quantidade de professores 

presentes no 5º ano e no ano seguinte (6º ano), há um aumento muito expressivo e 

isto pode afetar diretamente nas relações interpessoais. 

 A mudança de rotina também é um outro fator presente no processo de 

adaptação. A maneira como o espaço/ambiente é organizado se difere bastante 

entre os anos iniciais e finais. Além disto, a organização do tempo escolar também 

se altera, pois o sinal toca a cada 50 min anunciando o fim de cada aula, e, 

consequentemente, a troca de professor.  O sinal, que tem a finalidade de controlar 

o tempo e realizar a interrupção das aulas, é tido como um grande vilão, 

principalmente para alunos que estão inseridos em uma nova rotina. 

   Destaca-se que, nesta etapa, ocorrem muitas reprovações, e é crucial 

considerar que diversos fatores se articulam simultaneamente, formando um 

complexo contexto que pode influenciar ou não na sua ocorrência.  

 Por outro lado, a mudança de cultura escolar também é um outro fator 

importante de se levar em consideração nesse processo, pois é comum ter a 

mudança de um conjunto de normas e condutas de uma escola para outra, ou até 

mesmo dentro de uma mesma instituição, e compete ao discente se (re) adaptar a 
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essa nova rotina e/ou regras. Isto acontece porque a transição pode ser 

acompanhada ou não por uma mudança de escola. 

 

1.1 O ÂMBITO DA PROBLEMÁTICA  

  .  

 Nos primeiros anos do ensino fundamental geralmente atua um professor(a) 

polivalente1 e, nos anos finais, temos professores especialistas, em que cada 

matéria fica a cargo de um único docente. A esse aspecto somam-se outras 

questões como, por exemplo, dinâmica e metodologia de aulas diferentes, troca de 

professor(a) a cada 50 min.   

 Para Esteves (2021), o professor, até o 5º ano, por permanecer um tempo 

maior com a turma, consegue manter uma relação mais próxima de cada aluno, 

podendo interagir com certa afetividade, o que provoca uma maior motivação no 

processo de ensino-aprendizagem e, em consequência, um melhor aproveitamento 

na aquisição de conteúdos e conhecimento por parte do aluno. 

 Remete-se então ao problema de pesquisa: Investigar a transição entre as 

duas etapas do ensino fundamental entre o 5º e o 6º ano e as implicações afetivas 

na relação professor aluno nas escolas pesquisadas. 

Por meio de um aprofundamento teórico sobre o tema, todas as inquietações 

foram sintetizadas a partir dos seguintes questionamentos, colocados no presente 

trabalho como questões norteadoras de estudo: 

 – Pode o afeto ser uma ferramenta que pode ser usada pelo professor para 

facilitar a transição entre as duas etapas do ensino fundamental? 

 – Quais as diferenças entre o ensino fundamental I e o ensino fundamental II? 

 – Quais são os fatores que direta ou indiretamente influenciam na transição 

do ensino fundamental I ao ensino fundamental II? 

 – Quais são as ações já realizadas na escola voltadas para os processos de 

transição dos(as) estudantes? 

                                            
1
 O termo polivalente refere-se a um único professor atuando em todas, ou quase todas as disciplinas do 

currículo, como geralmente acontece nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e na Educação 
Infantil.  
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1.2 OBJETIVOS:  

   1.2.1 Objetivo Geral:  

 – Investigar a transição entre as duas etapas do ensino fundamental, entre o 

5º e o 6º ano, e as implicações afetivas na relação professor-aluno nas escolas 

pesquisadas. 

   1.2.2 Objetivos Específicos: 

            –- Descrever as ações que as escolas pesquisadas promovem no 

acolhimento do processo de transição; 

 –  Promover ações de reflexão junto às crianças sobre o novo ambiente 

escolar e suas possibilidades; 

 – Caracterizar as necessidades de aprendizagem dos discentes nas diversas 

fases do desenvolvimento físico, intelectual, emocional e social, de maneira 

sustentável, em termos individual e coletivo. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 A passagem entre as etapas do ensino fundamental I para o ensino 

fundamental II, com a transição do 5º para o 6º ano é mediada por mudanças 

significativas para os discentes. O papel do professor não é só transmitir 

conhecimento: vai muito, além disto, e também consiste em despertar no aluno 

valores e respeito mútuo ao próximo.  

 Entender a continuidade ou a descontinuidade do processo de transição 

requer acompanhamento, visto que o desenvolvimento humano é constituído por 

estágios sucessivos e tem a adolescência como uma etapa de transição, ou seja, a 

saída da imaturidade da infância para ir entrando na maturidade da idade adulta. Em 

meio a este processo, o aluno enfrenta a puberdade, processo onde se dá a 

transição biológica da infância para a adolescência. 

  Assim, observar o processo pelo qual o educando passa pode levantar 

muitas questões que trazem à tona hipóteses sobre as dificuldades neste rito de 

passagem, tais como: descaso familiar, imaturidade, a insegurança. A elaboração 

desta tese demonstra também a importância de afetividade nesse processo 
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transitório. O Ensino Fundamental de 09 anos só veio reforçar a ideia de um 

processo contínuo entre as duas fases do ensino.  

          A pesquisadora afirma, ao justificar a motivação do tema, que o ambiente 

escolar transitório deve ser sempre motivador e estimulador. A criança, no ato de 

uma realização das atividades precisa ser elogiada, para que ela possa aprender 

com prazer. Esses são fatores são essenciais no processo de transição entre as 

duas etapas do ensino fundamental. 

 

1.4 ORGANIZAÇAO DA TESE  

 Para a compreensão da abordagem que esta Tese possui, estruturou-se o 

trabalho em cinco partes, especificadas por capítulos. Sendo que a primeira parte, o 

Capítulo I, é dedicado à Introdução, onde se faz uma explanação do tema principal 

deste trabalho, com breves considerações que originaram a pesquisa.  

 Expõe, para tanto, informações que orientam a pesquisa, tais como o âmbito 

da problemática, onde a pesquisadora apresenta contextualizados o problema da 

pesquisa, as questões norteadoras desta investigação, bem como os objetivos geral 

e específicos.  

          A segunda parte do trabalho, destinado ao Capítulo II, é caracterizada pela 

Fundamentação Teórica – o Estado da Arte, onde se apresenta a Caminhada 

Histórica da Educação no Brasil. A história da educação no Brasil tem início em 

1549, com a chegada dos primeiros padres jesuítas, integrantes da Companhia de 

Jesus, inaugurando uma fase que deixaria marcas profundas na cultura e na 

civilização do país. Fez-se essa caminhada percorrendo os caminhos até à 

contemporaneidade. 

           Fez-se também na pesquisa um detalhado estudo sobre a legislação, no que 

se refere à educação básica, nos níveis que a compõe, em especial a legislação que 

fundamentou o ensino fundamental de 9 anos 

 O Capítulo III teve como objetivo conceituar a aprendizagem nos diferentes 

conceitos apresentados pelos teóricos: Ausubel, Piaget, Vygotsky e Wallon. Trouxe 

também um estudo sobre a escola como um espaço para o olhar da afetividade, e 

destacando ainda o grande significado da afetividade na aprendizagem do aluno no 

momento da transição do ensino fundamental I para o ensino fundamental II.  
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          O Capítulo IV apresenta a tipologia da pesquisa, com informações a respeito 

dos instrumentos utilizados para a coleta, descrição, análise e interpretação dos dados. 

Nele está especificado a estrutura geral da pesquisa, onde é apresentada a 

abordagem metodológica utilizada nesta Tese. 

          No Capítulo V constam os resultados obtidos na pesquisa, bem como a 

discussão, onde foram trabalhados todos os dados e informações levantadas à luz 

dos objetivos estabelecidos para o estudo. 

          Nas considerações finais apresentam-se as conclusões sobre o estudo. 

Encerra-se o trabalho, listando os autores citados no decorrer do estudo.  
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2. A CAMINHADA HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

          A história da educação no Brasil tem início em 1549, com a chegada dos 

primeiros padres jesuítas, integrantes da Companhia de Jesus, inaugurando uma fase 

que deixaria marcas profundas na cultura e na civilização do país. Até meados do 

século 18, a educação era ministrada pelos jesuítas, para um pequeno grupo de elite, 

em um país cuja economia era baseada na agricultura. 

          Quando chegaram ao Brasil os primeiros Jesuítas, chefiados por Padre Manoel 

da Nóbrega, apresentaram um plano de ensino que atendia a nossa primeira política 

educacional. Nóbrega tinha em mente alfabetizar e catequizar tanto os filhos dos 

índios que aqui se encontravam quanto os filhos dos colonos portugueses.  

          O ensino ministrado pelos padres jesuítas era alheio à realidade da Colônia. 

Eles impuseram uma cultura geral básica, sem a preocupação de qualificar para o 

trabalho ou qualquer consciência crítica. A ação educativa dos jesuítas, que 

assegurava a conversão da população, o recrutamento dos fiéis e servidores, acabou 

por determinar a educação da elite, isto é, uma educação alienada e ao mesmo tempo 

alienante.  

         Esse modelo de educação seguia padrões de uma cultura europeia que 

privilegiava o saber intelectual e era destinada à elite colonial. Aos índios cabia 

apenas a catequese e a instrução necessária para torná-los mais dóceis. 

          Assim, não se fazia necessária uma legislação que estabelecesse regras de 

destinação ou vinculação de recursos públicos para a educação. A respeito disso, diz 

Monlevade (2016) que, para uma economia mercantil predatória e para uma 

sociedade iletrada não havia justificativa para se ter escolas na colônia.  

O ensino ofertado pelos jesuítas era gratuito, e, nas palavras de Pinto (2015, p. 

47) “[...] em tese, os jesuítas deveriam ser ressarcidos pela Coroa”. Conquanto a 

Coroa tivesse assumido a obrigação de manter as atividades da Igreja, como 

contrapartida ao recolhimento do dízimo, um tributo eclesiástico que os reis de 

Portugal, na qualidade de grão-mestres da Ordem de Cristo e do Padroado de 

Tomar, avocaram o direito de cobrar. Mas os recursos não eram bastante para 

manter as atividades educacionais dos jesuítas.  
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Este período da história da educação brasileira, para Pinto (2015), foi 

caracterizado pela completa omissão da Coroa em relação ao magistério público e 

ao financiamento da educação, cabendo aos jesuítas arcarem com todos os ônus 

dessa tarefa. Para não terem que esperar pelas improváveis concessões reais, os 

jesuítas buscaram obter concessões de terra e privilégios de comércio, tendo criado, 

inclusive, uma das mais rentáveis empresas econômicas do período colonial, que 

explorava a criação de gado mediante a utilização da mão de obra gratuita dos 

indígenas.  

Este processo, que Monlevade (2016, p.54) denominou de “sistema de 

autofinanciamento jesuítico”, se por um lado significou economia de recursos para o 

Estado Português, por outro também lhe trouxe problemas. 

A Companhia de Jesus, além de deter o monopólio sobre o ensino, começara 

a estender sua influência sobre a política, a cultura e, principalmente, sobre a 

economia. O erário da Coroa não refletia a riqueza da Igreja, já que o comércio era 

de fato dominado pela Igreja, e não pelo Estado. Com tal acumulação de poder, a 

presença dos jesuítas tornou-se um incômodo, o que levou o Marquês de Pombal, 

após dois séculos (1549-1759) durante a sua  ascensão enquanto primeiro-ministro 

do Rei de Portugal, D. José I, tenta recuperar a economia através de uma 

concentração do poder real à expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal.  

As Reformas Pombalinas da instrução pública são inseridas no quadro das 

reformas modernizadoras, necessárias na tentativa de reverter o quadro que se 

instalava no sistema educacional e econômico do Brasil, em que o poder se 

concentrava nas mãos da Igreja. 

Através do Alvará de 28 de junho de 1759 determinou-se o fechamento dos 

colégios jesuítas. Do fechamento dos colégios à substituição dos educadores e do 

sistema jesuítico transcorreram 13 anos. Essa lacuna desmantelou toda a estrutura 

administrativa do ensino. 

Vale ressaltar que as Reformas Pombalinas se contrapunham ao predomínio 

das ideias religiosas, uma vez que tinham como base as ideias laicas inspiradas no 

Iluminismo que instituíram ao Estado a responsabilidade pelo ensino – originando, 

assim, os primeiros passos para a nossa versão de educação pública estadual. 
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          Através desta atitude política de Pombal, finalizou-se a etapa em que a 

educação brasileira se caracterizava pela predominância do elemento religioso. 

Tentou-se instalar na colônia, então, o ensino público estatal através do sistema de 

aulas régias2. Esse sistema era financiado por meio do subsídio literário3, imposto 

devido pelas câmaras municipais, destinado exclusivamente à manutenção das 

escolas e pagamento dos professores (mestres régios) e inspetores de ensino.   

          Esse recurso foi insuficiente, dada a baixa produção dos itens taxados pelo 

subsídio e em face da sonegação de impostos, já comum nessa época. Além disso, 

nem sempre os recursos eram aplicados na educação. Isso contribuiu, sem dúvida, 

para a má qualificação, a baixa remuneração dos poucos professores que 

compunham o quadro docente responsável por ministrar as aulas régias e, 

consequentemente, para a decadência do sistema de instrução pública pretendido 

por Pombal. No entanto, grande parte dos professores eram leigos.  

          No contexto educacional o termo “leigo” foi associado aos professores que 

não possuíam uma formação básica para lecionarem em determinadas séries. Vale 

ressaltar que essa atribuição de professor leigo não se dá somente ao que se refere 

à formação desse profissional; dá-se ao desconhecimento de uma didática aliada a 

uma prática concreta ditada como “eficiente  e necessária” na formação desse 

profissional, e consequentemente, com o tipo de homem que essa educação “quer e 

vai” formar. 

          Por isso mesmo, foi um fundo de vida curta, extinto em 1816, com uma 

trajetória marcada pela sonegação, abuso, desvio, fraudes e malversações 

(MONLEVADE, 2016).  

Não obstante terem fracassado as reformas promovidas por Pombal no 

sistema educacional, elas podem ser consideradas como 

Uma tentativa de ajustamento da escola às novas condições da vida política 
e social, refletindo no caso da proposta para a instrução pública, a dinâmica 
do desenvolvimento capitalista, onde o ensino vai assumir um papel na 
preparação de mão de obra. (MONLEVADE, 2016 p.42)

                                            
2
 Sistema pelo qual o Rei autorizava um professor, indicado pelo presidente da Câmara Municipal ou pelo 

Capitão-Mor, a lecionar as primeiras letras (primário) ou uma disciplina do secundário. 

3
 Em 1772 é decretado o Alvará da lei (carta régia de 10/11/1772) que regula a cobrança do subsídio literário 

sobre a venda de carnes e de bebidas alcoólicas. Na análise de o “subsídio literário”, foi o primeiro “fundo” 
dirigido exclusivamente à educação. 
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 Mas, com a vinda da família real, em 1808, segundo Freitag (1980, p. 47), o 

intuito era “preparar os futuros bacharéis em Belas-Artes, Direito e Medicina, tanto 

no Brasil quanto em Portugal. Ela fornecia os quadros dirigentes da administração 

colonial, formava os teólogos e educadores tinham hegemonia na sociedade civil.  

E, a partir daí começa um processo de autonomia que culminaria com a 

independência política. No entanto, deve-se observar que a educação superior tinha 

o objetivo único de educar a elite aristocrática e nobre da corte. Os primeiros cursos 

implantados na Universidade do Brasil formaram técnicos em economia, agricultura 

e indústria. Suas aulas eram compostas por aulas avulsas, tendo um processo 

profissional prático. 

          A declaração de independência do Brasil em 1822 não trouxe alterações 

significativas em relação às condições do ensino público, nem mesmo com a 

promulgação da Carta Constitucional de 1824 e, uma década depois, com a 

publicação do Ato Adicional de 1834.  

          Esse período da história da educação brasileira (da declaração de 

independência até a proclamação da república) foi marcado pela efervescência 

política no cenário nacional. Por conta disso, a legislação da época espelharia a 

diacronia das forças políticas em disputa (liberais e conservadores), onde a 

educação não se constitui como prioridade política nesse momento histórico, apesar 

do intenso debate travado durante a Assembleia Constituinte de 1823. 

Sob a Constituição de 1824, caracterizada como sendo de cunho centralizador 

e disseminadora dos princípios de um liberalismo moderado, as referências feitas à 

educação ficam restritas a dois incisos de um único artigo, em que é determinado: 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 
seguinte: 
XXXIII. A Instrucção primaria é gratuita a todos os Cidadãos. 
XXXIII. Collegios e Universidades, aonde serão ensinados os elementos 
das Sciencias, Bellas Letras, e Artes. 
 

Apesar da pouca relevância dada à educação pela primeira Carta Magna, pelo 

menos o princípio da gratuidade da instrução primária foi garantido, o que não 

significa dizer, entretanto, que se tenha assegurado a educação primária para todos, 

já que os mecanismos de financiamento dessa gratuidade não foram estabelecidos. 
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          Durante esse período, o acesso à escola tornar-se privilégio de poucos, 

principalmente dos que moravam nas cidades (Rio de Janeiro e Salvador), onde se 

concentravam os interesses políticos e econômicos do país.  

          O Ato Adicional de 21 de agosto de 1834 foi o responsável pela 

descentralização da educação de pública, ao determinar que caberia às 

Assembleias Legislativas Provinciais legislar sobre a instrução pública e os 

estabelecimentos de ensino, com exceção dos cursos superiores.  

  Concretizava-se assim, após onze anos, a ideia defendida por Andrade de 

Machado, expressa na forma de um projeto apresentado à Assembleia Constituinte, 

na sessão de 9 de maio de 1823, que consistia em conceder maior autonomia aos 

governos provinciais. Através deste ato, foram atribuídos à comunidade local plenos 

poderes para organizar e gerir suas escolas primárias e secundárias, levantando e 

arrecadando taxas e recursos destinados à manutenção dos estabelecimentos 

escolares.  

          Esse sistema não foi aceito pacificamente pelos políticos, juristas e 

educadores da época, que questionavam a ausência do poder central no campo 

educacional.  

  Atribuíram à descentralização, preconizada pelo Ato Adicional, toda a 

responsabilidade pelo fracasso da instrução primária e pela origem dos problemas 

organizacionais enfrentados pelo sistema escolar do Império. Corroborando com 

esta ideia, Azevedo, historiador da educação, diz: 

(...) em 1834, o sistema educativo e cultural em formação desde D. João VI, 
e que vinha reorganizando lentamente de cima para baixo, foi atingido, no 
seu desenvolvimento, por um ato da política imperial que o comprometeu 
nas suas próprias bases, e viria a paralisar todos os esforços posteriores de 
unificação. (VIEIRA, 2016, p. 61) 

          Por outro lado, Sucupira (2012), ao se manifestar sobre o assunto em 

questão, contraria o posicionamento de Azevedo em atribuir ao processo de 

descentralização as mazelas sofridas pela educação do período. Esta teria sido uma 

atitude “simplista”: atribuir o fracasso da instrução primária ao princípio 

descentralizador estabelecido pelo ato adicional. 

   O Ato Adicional jamais poderia ser responsabilizado pelo fracasso de um 

sistema escolar que não existiu, que não havia se consolidado. A descentralização 

não é em si um mal, como alguns intérpretes da história educacional 
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compreenderam. Na verdade, as origens para os problemas educacionais devem 

ser buscadas fora do próprio sistema de ensino, ou seja, na sociedade em que este 

se localiza, com todos os seus impasses e contradições.  

          Atribuir a uma lei, como o Ato Adicional de 1834, todas as mazelas que 

dificultam e postergam o desenvolvimento de um sistema nacional de ensino, 

significa secundarizar o impacto das determinações externas sobre o processo 

educacional. 

          Em 1889, a Proclamação da República, no que se refere ao campo 

educacional, não proporcionou mudanças de imediato e permaneceu mais no nível 

do discurso do que em sua efetiva sistematização. Nova constituição é aprovada em 

1891, e nenhuma referência se fez ao financiamento público para a educação. 

          A reforma Rocha Vaz, em 1925, última reforma da chamada República Velha, 

foi considerada reacionária, por ter dado ao Estado brasileiro o direito de controlar 

ideologicamente o sistema de ensino. 

          Em relação à vinculação de recursos para a educação, sua proposta já era 

discutida no país em 1921, quando foi realizada a Conferência Interestadual do 

Ensino Primário, no Rio de Janeiro, por convocação do Ministério da Justiça, cuja 

proposta era a de que os Estados que aderissem a este acordo federativo 

aplicassem pelo menos 10% de sua receita na instrução primária; propunha também 

a subvenção (auxílio financeiro, por via de regra, concedido pelos poderes públicos) 

da União variasse de 10 a 60% da importância despendida pelo Estado acordante. 

  Nesta proposta, o Governo Federal apoiava os Estados participantes, pois 

abriria créditos não excedentes ao máximo de 300.000 $ (trezentos mil réis) por 

cada Estado. Este programa não foi além da intenção. 

  Com a urbanização e o crescimento das atividades comerciais e industriais, 

lentamente a sociedade brasileira passou a exigir mudanças no sistema 

educacional, pois o mesmo era marcado pela insuficiente oferta de vagas, pelo baixo 

rendimento, pela discriminação dos iletrados e pela manutenção da estrutura escolar 

que não atendia a uma sociedade mais complexa. 

Em 1930, o presidente eleito Washington Luís foi derrubado por um movimento 

armado liderado por Getúlio Vargas, cujo primeiro mandato foi de 1930 a 1945. O 

segundo, de 1951 a 1954, que terminou com seu suicídio. 
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   Em 14 de novembro de 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde 

Pública (Decreto nº 10.402). Era a segunda vez que se criava uma pasta ministerial 

para cuidar da educação. É nesse período que a ideia da criação de um fundo de 

financiamento para a educação no Brasil volta à tona. 

  Somente cerca de vinte a trinta anos depois de iniciado o século XX é que 

despontaram ideias e propostas efetivas de mudanças, reformas protagonizadas por 

Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira, Francisco Campos e 

Gustavo Capanema e outros4 (Vieira, 2016). 

          Foi durante este período que o pensamento Escolanovista gradativamente 

começou a se firmar como ideário pedagógico. Este pensamento se concretizou em 

1932, através do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, documento elaborado 

por iniciativa de educadores afinados com os princípios liberais.  

 O Manifesto influenciou o direcionamento do ensino contido na Constituição de 

1934, fato que inaugurou uma nova fase do financiamento da educação, a nova 

Carta Magna, aprovada pela assembleia constituinte. Foi a primeira que contou com 

capítulo específico (artigo 148 e 158) referente à educação e a cultura, porém suas 

determinações duraram somente três anos.  

  Do Brasil Colônia até 1934 não havia uma legislação específica que 

estabelecesse a aplicação do dinheiro público na educação. A aplicação dos 

recursos públicos ficava à mercê das opções políticas dos governantes ou para 

atender as pressões populares por escolarização ou outras razões que 

considerassem convenientes. 

  Em 1934, Getúlio Vargas foi eleito presidente da República pelo Congresso. 

Neste mesmo ano tivemos outorgada a Constituição de 1934, de características 

mais democráticas. Com a Carta Magna de 1934 teve início, no Brasil, a vinculação 

constitucional de recursos para a manutenção e o desenvolvimento do ensino.  

          A Carta Constitucional de 1934 foi a primeira a dedicar um capítulo à 

educação e à cultura, favorecendo o ensino religioso e a escola privada. 

                                            
4
 Foram signatários do Manifesto: Fernando de Azevedo, Afranio Peixoto, A. de Sampaio Doria, Anisio Spinola 

Teixeira, M. Bergstrom Lourenço Filho, Roquette Pinto, J. G. Frota Pessôa, Julio de Mesquita, Filho, Raul 
Briquet, Mario Casassanta, C. Delgado de Carvalho, A. Ferreira de Almeida Jr., J. P. Fontenelle, Roldão Lopes 
de Barros, Noemy M. da Silveira, Hermes Lima, Attilio Vivacqua, Francisco Venancio Filho, Paulo Maranhão, 
Cecilia Meirelles, Edgar Sussekind de Mendonça, Armanda Alvaro Alberto, Garcia de Rezende, Nobrega da 
Cunha, Paschoal Lemme e Raul Gomes. 
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Para Pinto: 

[...] esta Constituição marcou um momento inovador para o financiamento 
da Educação no Brasil, a qual desde a expulsão dos Jesuítas até o fim da 
República Velha, caracterizou-se pela busca de fontes autônomas de 
recursos (subsídio literário) e pelas dotações orçamentárias. (Pinto, 2015, 
p.98) 

          A partir da constituição de 1934, passou-se a definir a vinculação de um 

percentual mínimo de recursos tributários a serem aplicados na educação. No artigo 

156 ficou disposto, pela primeira vez, que: 

A União e os Municípios aplicarão nunca menos de dez por cento, e os 
Estados e o Distrito Federal nunca menos de vinte por cento, da renda 
resultante dos impostos na manutenção e no desenvolvimento dos sistemas 
educativos. 

          Essa vinculação estabelecida na Constituição de 1934 quase não se 

concretizou porque, com a implantação do Estado Novo, a Constituição de 1937 a 

ignorou.   A Constituição de 1937 evidenciou aspectos relacionados à centralização 

e ao autoritarismo.  

          Nela, a educação pública fora colocada em segundo plano enquanto dever do 

Estado e concebida como “privilégio” destinado aos que não tiverem condições de 

pagar os custos do ensino privado, o que tornou explícito o caráter discriminatório da 

educação sob esta constituição, na qual o ensino religioso também ganhou maior 

importância. 

          Com o fim do Estado Novo iniciou-se a fase republicana conhecida por 

República Populista (1945-1964). No campo educacional essa fase foi marcada por 

várias ações, dentre elas a conclusão da Reforma Capanema e a promulgação da 

Constituição de 1946, inaugurando um regime “liberal-democrático”, baseado no 

“direito a todos”; concebendo ao Estado o papel de propiciar esse direito. A Carta 

Magna de 1946 aumentou a responsabilidade da União e dos municípios em relação 

à educação.  

          Em 1945, a sociedade brasileira se reorganiza em defesa da democracia e, na 

Constituição de 1946, após intensos debates, é reintroduzida a vinculação de 

recursos para a educação, conforme o disposto no seu artigo 169, que diz: 

“Anualmente, a União aplicará nunca menos de dez por cento, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios nunca menos de vinte por cento da renda resultante 

dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino”.  
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          Além disso, no art. 171, parágrafo único, ficou estabelecido o papel 

colaborativo da União no desenvolvimento dos sistemas de ensino (ensino primário) 

através de um fundo nacional. Retoma e amplia no artigo 168, inciso III, um aspecto 

inovador estabelecido pela Constituição de 1934, o qual trata da obrigação das 

empresas que possuem determinado número de empregados, de manter o ensino 

primário gratuito para os mesmos e para seus filhos. 

Contudo, foi uma determinação constitucional que não logrou êxito, pois 

envolvia todo um ônus financeiro que as empresas não se mostraram dispostas a 

assumir. Outro fato importante ocorreu em 1961, quando foi aprovada a primeira Lei 

de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, que teve como objetivo colocar em 

prática a determinação contida na Constituição de 1946, que era a criação de uma 

lei de diretrizes educacionais. 

          A Lei 4.024/615, em relação ao financiamento da educação, elevou o 

percentual da União, de 10%, estabelecido pela Constituição, para 12% de aplicação 

na manutenção e no desenvolvimento do ensino, preferencialmente o público. 

O golpe militar de 1964 corta pela raiz boa parte dos “avanços relativos” 

obtidos com a Constituição de 1946, entre estes o da vinculação constitucional de 

recursos para a educação.  

          Sob a égide da ditadura, novos instrumentos legais passam a orientar o país: 

fora outorgada uma nova constituição federal em 24 de janeiro de 1967, modificada 

posteriormente por uma Emenda Constitucional de 17 de outubro de 1969. No que 

diz respeito à educação, decidiu-se pela revogação das vinculações de 

porcentagens de arrecadação de impostos, forçando o crescimento da oferta 

complementar de ensino privado.  

Foi instituído, ainda neste período, através da Lei nº 4.440, de 27/10/64, o 

“Salário Educação”, contribuição social recolhida pelas empresas, passando a ser 

um forte adicional de financiamento do ensino primário e fundamental. Se a Carta de 

1967 repetia a declaração de 1946 quanto à educação ser um direito de todos, a 

emenda de 1969 acrescentou constituir-se um dever do Estado. 

                                            
5
 Primeira lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa lei ficou por 13 anos na gaveta antes de ser 

sancionada em dezembro de 1960.  
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Com a aprovação da Lei nº 5692/71 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), foram fixadas as bases do ensino de 1º e 2º graus, com apoio nos 

acordos do Ministério da Educação com a United States Agency for International 

Development (USAID).  Essa Lei, seguindo as determinações constitucionais, omitiu 

os percentuais a serem aplicados pela União e Estados na educação. Em termos 

gerais, os militares não conseguiram resolver a falta de oferta de vagas. 

Saviani aponta que a Lei nº 5692/71 completava o ciclo de reformas 

educacionais com o objetivo de ajustar a educação à ruptura política praticada pelo 

golpe militar de 1964. Salienta que: 

Se procedermos a uma comparação entre os objetivos da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (Lei nº 4.024/61) e os da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação do Ensino de 1º e 2º graus (Lei nº 5.692/71), veremos 
que são coincidentes na sua formulação. Com efeito, no que diz respeito 
aos objetivos gerais da educação, a Lei nº 5.692 não trata do assunto. 
(SAVIANI, 1996, p.116) 

          Em meados da década de 1970, volta o debate sobre a vinculação de parte da 

receita de impostos para manutenção e desenvolvimento do ensino, que culmina, 

em 1976, com a apresentação, pelo Senador João Calmon, membro da Comissão 

de Educação do Senado, de proposta de vinculação.  

  Nesta fase, com o fim do regime militar, o país retornou progressivamente ao 

Estado democrático, e aprovou em 1988 a “Constituição Cidadã”, ainda vigente, e 

sobre a qual faremos algumas considerações. 

          Na década de 1980, com o processo de abertura política, o Congresso 

Nacional aprovou a Emenda Constitucional 24/83, conhecida como emenda Calmon, 

que estabelecia, para a manutenção e desenvolvimento do ensino, a seguinte 

vinculação da receita resultante de impostos: 13% para a União e 25% para os 

Estados, Distrito Federal e Municípios. Essa emenda, aprovada em 1983, só se 

efetivou em 1985, com a edição da Lei nº 7.348, de 24 de julho de 1985.  

          Com exceção dos períodos ditatoriais, como o Estado Novo, por meio da 

Constituição Federal de 1937, e a Ditadura Militar, pela Constituição Federal de 

1967, o princípio de vinculação de receitas para a educação tem sido respeitado e 

vem sendo o meio de se assegurar o financiamento público para a manutenção e o 

desenvolvimento do ensino.  

          Com a Constituição de 1988 ampliou-se o percentual de participação dos 

recursos da União na educação, conforme se lê no artigo 212: 
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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. 

          Deve- se observar que o texto constitucional estabelece percentuais mínimos 

em relação à “receita resultante de impostos”. Por conta disso, o Governo Federal 

passou a buscar mecanismos de aumento da arrecadação que não implicassem, em 

paralelo, em aumento dos valores já alocados constitucionalmente para a educação.  

          Criaram-se então novas fontes de receita, nomeando-as, porém, não com a 

palavra “imposto”, mas utilizando o termo “contribuição”, como são os casos dos 

COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), CPMF 

(Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) e CIDE (Contribuição 

sobre Intervenção no Domínio Econômico). Como “impostos” e “contribuições” são 

gêneros distintos abrigados na espécie “tributos”, qualquer incremento na 

arrecadação da União pela via das contribuições não acarretaria nenhuma 

vinculação dessas receitas para a educação. 

Entretanto, além das determinações legais estabelecidas pela Constituição 

Federal de 1988, vários outros instrumentos legais surgiram no cenário educacional 

brasileiro (Lei 9.394/96, a Lei 9.424/96 e a Lei 10.172/2001), provocando e propondo 

mudanças nas políticas para o setor, bem como na forma de financiá-la durante a 

década de 1990.  

 

2.1 A EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL NA ATUALIDADE: REFLEXÕES 

          O termo educação básica aparece 16 vezes na Constituição brasileira. Porém, 

no texto promulgado em 1988, ele não constava. Todas as aparições atuais são 

decorrentes de alterações introduzidas por emendas constitucionais nos anos de 

2006 e 2009. 

 Na verdade, foi só através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Naciona 

(LDBEN) de 1996 que a denominação educação básica passou a existir legalmente. 

No entanto, mais do que um termo na lei, a educação básica é um conceito ainda 

recente, tal como está agora formulado, mas com antecedentes que evoluíram ao 

longo do tempo, seja pelo curso das transformações sociais ou, destarte, pela 

harmonização das leis. 
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 Em outras palavras, as mudanças contidas em seu escopo, determinadas em 

1996, já estavam com suas condições dadas tanto na realidade social quanto na 

legislação precedente, o que levou a uma transição sem sobressaltos nos sistemas 

de ensino país afora. Essa talvez seja a razão fundamental da rápida assimilação de 

seu significado pela sociedade. 

A Educação Básica é composta por três etapas: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, e as modalidades de educação: Educação Profissional, 

Especial e EJA. Seu objetivo, conforme a LDBEN, em seus artigos 21 e 22, é 

assegurar a todos os brasileiros a formação comum indispensável para o exercício 

da cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores. 

Destacando que a definição de infância no Estatuto da Criança e Adolescente 

(ECA) compreende as crianças de 0 a 12 anos, e tendo o brincar como 

especificidade e direito das crianças. Podemos perceber a contradição existente 

entre as etapas de ensino que englobam essa faixa etária: Educação Infantil e 

primeira etapa do Ensino Fundamental. 

   2.1.1 A Educação Infantil 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem por finalidade o 

desenvolvimento integral das crianças de zero a seis anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social em complemento à ação da família.  

          O atendimento às crianças nessa etapa se dá em Creches (até dois anos) e 

em Pré-escolas (quatro e cinco anos), onde o papel de educar tem sempre um 

caráter lúdico. Historicamente, a Educação Infantil apresenta uma proposta 

pedagógica voltada ao cuidar e educar indissociáveis, ao desenvolvimento integral 

do aluno, as interações, ao diálogo, a ludicidade e o respeito à infância, onde é 

fundamental propiciar às crianças situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas que contribuam para o desenvolvimento de suas 

potencialidades. 

 No entanto, a Educação infantil não tem como obrigatoriedade alfabetizar, 

mas preparar a criança para ser alfabetizada, pois as atividades desenvolvidas na 

Educação Infantil propiciam um ambiente favorável para o processo de alfabetização 

e letramento. 
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A partir da Constituição de 1988 se reconhece a educação como direito das 

crianças pequenas, transferindo as creches do sistema de assistência social para o 

educacional, destacando que a educação é um direito de todos (Art. 205) e 

colocando a Educação Infantil como um dever do Estado (Art. 208 inciso IV).  

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 
atendimento em creches e pré-escolas as crianças de 0 a 6 anos de idade, 
contribuindo para a construção de uma nova forma de olhar a criança, a 
visão de criança como cidadã.  

 Ressalta-se que essa Constituição é fruto de um grande movimento de 

discussões e participação popular, intensificado com o processo de transição do 

regime militar para a democracia. Após a Constituição de 1988, em 1990, foi 

aprovada a lei nº 8069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, que 

regulamenta o art. 2276 da CF, inserindo com isso a criança no mundo dos direitos.  

Em 1996, com a aprovação da LDBEN nº 9394/96, que traz uma nova 

dimensão para a Educação Infantil, pois ela passa a fazer parte da primeira etapa da 

educação básica. É também o momento que surge está nomenclatura. 

A partir desse reconhecimento pelo sistema educacional, a Educação Infantil 

passou a ser de responsabilidade das secretarias de educação e não mais da 

Assistência Social, o que vem ao encontro do que é garantido no artigo 11 da 

LDBEN nº 9394/96, a qual, em seu inciso V,  incumbe os  municípios  de: 

Oferecer a Educação Infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o 
Ensino Fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, 
apenas quando já estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua 
área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos 
vinculados pela Constituição Federal à manutenção e ao desenvolvimento 
do ensino. 

 Diante disto começa a se mudar a própria visão das instituições, pois agora 

elas passam a ser vistas como um lugar ao qual a criança tem direito de usufruir. 

   2.1.2 O Ensino Fundamental 

          O Ensino Fundamental é um dos níveis da Educação Básica no Brasil. O 

Ensino fundamental é obrigatório, gratuito (nas escolas públicas), e atende a 

crianças a partir dos 6 anos de idade. O objetivo do Ensino Fundamental Brasileiro é 

a formação básica do cidadão. Para isto, segundo o artigo 32º da LDB, é necessário: 

 I – O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

http://www.infoescola.com/educacao/ensino-fundamental/
http://www.infoescola.com/educacao/ensino-fundamental/
http://www.infoescola.com/educacao/ensino-fundamental/
http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
http://www.infoescola.com/educacao/ensino-fundamental/
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 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. 

          Desde 2006, a duração do Ensino Fundamental, que até então era de 8 anos, 

passou a ser de 9 anos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 

nº 9394/96) foi alterada em seus artigos 29, 30, 32 e 87, através da Lei Ordinária 

11.274/2006, e ampliou a duração do Ensino Fundamental para 9 anos, 

estabelecendo como prazo para implementação da Lei pelos sistemas de ensino, o 

ano de 2010. 

O Ensino Fundamental passou então a ser dividido da seguinte forma: 

 Anos Iniciais: Compreende o ensino do 1º ao 5º ano, sendo que a criança 

ingressa no 1º ano aos 6 anos de idade. A criança, ao ingressar no Ensino 

Fundamental – agora com seis anos de idade, mesmo já tendo experiências 

escolares anteriores, encara esta nova etapa (fortalecida pela expectativa dos 

familiares) como algo diferente, mais complexo.  

 A não certeza sobre o que a espera e a descontinuidade no seu processo 

gera estranhamento para ela, porém, esta nova e intrigante fase que começa na vida 

da criança ao ingressar no primeiro ano faz com que ela se torne protagonista de 

seu aprendizado, o que viabiliza a construção da sua autonomia, bem como sua 

identidade enquanto sujeito histórico. 

 Conforme 6Marturano (2015), os anos iniciais traz demandas novas para as 

crianças, tais como aprender a lidar com um novo ambiente, relacionar-se com 

adultos ainda desconhecidos, conquistar aceitação em um novo grupo de iguais e 

enfrentar demandas acadêmicas mais desafiadoras. Inúmeras mudanças então 

ocorrem simultaneamente, requerendo adaptações elaboradas.  

 O contexto social se amplia, as expectativas dos adultos se tornam mais 

exigentes, a dependência é menos tolerada, o suporte está menos disponível que 

em fases anteriores, principalmente no plano acadêmico, a criança se depara com 

                                            
6
 MARTURANO, Edna Maria. A criança, a família, a escola e a transição para o ensino fundamental, 2015. 

Disponível em: http://cienciasecognicao.org/  Acesso em: 02 de abril. de 2022) 

http://www.infoescola.com/educacao/aprendizagem/
http://cienciasecognicao.org/
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uma extensa agenda de novas habilidades a serem desenvolvidas e conhecimentos 

a serem dominados. É um enorme desafio à capacidade adaptativa da criança 

 Anos Finais: Compreende do 6º ao 9º ano. Os sistemas de ensino têm 

autonomia para desdobrar o Ensino Fundamental em ciclos, desde que respeitem a 

carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídos em, no mínimo, 200 dias 

letivos efetivos. 

 O currículo para o Ensino Fundamental Brasileiro tem uma base nacional 

comum, que deve ser complementada por cada sistema de ensino, de acordo com 

as características regionais e sociais, desde que obedeçam às seguintes diretrizes: 

 I – A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 

deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

 II – Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 

estabelecimento; 

 III – Orientação para o trabalho; 

 IV – Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não 

formais. (ART. 27º, LDBEN nº 9394/96). A responsabilidade pela matrícula das 

crianças, obrigatoriamente aos 6 anos de idade, é dos pais. É dever da escola tornar 

público o período de matrícula.  

 São objetivos do ensino fundamental, anos finais, segundo a LDBEN (1996): 

  – O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

  – A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;  

          – O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;  

          – O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana 

e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (BRASIL, 1996). 

 Nos anos finais do ensino fundamental, os estudantes descobrem desafios 

mais complexos, principalmente devido à necessidade de se apropriarem dos 

diferentes métodos de organização das áreas do conhecimento. Além disso, torna-

se importante estimular a autonomia e a independência desses estudantes, 
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proporcionando meios benéficos para interagir criticamente com diversas fontes de 

informações e conhecimentos distintos (BRASIL, 2017). 

Na 7BNCC, esse ensino está organizado por cinco áreas do conhecimento e 

seus respectivos componentes curriculares obrigatórios, bem como a área de 

linguagens, incluindo os componentes curriculares de língua portuguesa, arte, 

educação física, e língua inglesa; a área de matemática; ciências da natureza, que 

constitui a disciplina de ciências; a área de ciências humanas, incluindo geografia e 

história e, por fim, a área de ensino religioso (BRASIL, 2017). 

Ensino médio: O ensino médio no Brasil intensifica-se cada vez mais nas 

discussões do cenário educacional. Deste modo, a LDBEN nº 9.394/96 reconhece o 

ensino médio como uma etapa da educação básica, tendo como intuito: “[...] o 

desenvolvimento do educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania, e fornecendo-lhe meios para prosseguir no trabalho e 

em estudos posteriores” (BRASIL, 1996, p. 15).   

 Assim sendo, como etapa final da educação básica prepara o jovem para a 

entrada na faculdade. Com duração mínima de três anos, esse estágio consolida e 

aprofunda o aprendizado do ensino fundamental, além de preparar o estudante para 

trabalhar e exercer a cidadania. Ensina teoria e prática em cada disciplina, 

facilitando a compreensão das profissões, e desenvolve o pensamento crítico e a 

autonomia intelectual do aluno. 

 Como consta no Art. 35 da Lei nº 9394/96: 

 I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 
no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  
 II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores;  
 III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico;  
 IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de 
cada disciplina. (BRASIL, 1996, p. 18) 

            De acordo com a BNCC do ensino médio, as aprendizagens necessárias que 

estão organizadas por área do conhecimento são: linguagens e suas tecnologias, 

matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências 

                                            
7
  Base Nacional Comum Curricular. 
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humanas e sociais aplicadas, tendo como finalidade a integração de dois ou mais 

componentes do currículo.  

Contudo, os currículos e propostas pedagógicas são desenvolvidas pelas 

instituições de ensino e escolas, garantindo um diálogo constante com as realidades 

locais, que estão em permanente transformação social, cultural, política, econômica 

e tecnológica (BRASIL, 2017). 

          A expressão “educação básica” no texto de uma Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) é um conceito novo, é um direito e também uma forma 

de organização da educação nacional. 

          A educação é um direito constitucional dos indivíduos. O direito à educação é 

hoje reconhecido como um dos direitos fundamentais do homem e é consagrado na 

legislação de praticamente todos os países.  

          Isso implica dizer que a educação é fundamental para a construção da 

cidadania. A própria etimologia do termo “base” nos confirma esta acepção de 

conceito e etapas conjugadas sob um só todo. Base provém do grego básis, eós e 

significa, ao mesmo tempo, pedestal, suporte, fundação e andar, pôr em marcha, 

avançar.  

Atende-se à dimensão orgânica quando são observadas as especificidades 
e as diferenças de cada uma das três etapas de escolarização da Educação 
Básica e das fases que as compõem, sem perda do que lhes é comum: as 
semelhanças, as identidades inerentes à condição humana em suas 
determinações históricas e não apenas do ponto de vista da qualidade da 
sua estrutura e organização. Cada etapa do processo de escolarização 
constitui-se em unidade, que se articula organicamente com as demais de 
maneira complexa e intrincada, permanecendo todas elas, em suas 
diferentes modalidades, individualizadas, ao logo do percurso do escolar, 
apesar das mudanças por que passam por força da singularidade de cada 
uma, bem assim a dos sujeitos que lhes dão vida. Atende-se à dimensão 
sequencial quando os processos educativos acompanham as exigências de 
aprendizagem definidas em cada etapa da trajetória escolar da Educação 
Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio), até a Educação 
Superior. São processos educativos que, embora se constituam em 
diferentes e insubstituíveis momentos da vida dos estudantes, inscritos em 
tempos e espaços educativos próprios a cada etapa do desenvolvimento 
humano, inscrevem-se em trajetória que deve ser contínua e progressiva. 
(BRASIL, 2017, p. 14) 

 A Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, traz em seus artigos a 

importância do amplo desenvolvimento: 

Art. 22 O trabalho educativo no Ensino Fundamental deve empenhar-se na 
promoção de uma cultura escolar acolhedora e respeitosa, que reconheça e 
valorize as experiências dos alunos atendendo as suas diferenças e 
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necessidades específicas, de modo a contribuir para efetivar a inclusão 
escolar e o direito de todos à educação  
Art. 23 Na implementação do projeto político-pedagógico, o cuidar e o 
educar, indissociáveis funções da escola, resultarão em ações integradas 
que buscam articular-se, pedagogicamente, no interior da própria instituição, 
e também externamente, com os serviços6de apoio aos sistemas 
educacionais e com as políticas de outras áreas, para assegurar a 
aprendizagem, o bem-estar e o desenvolvimento do aluno em todas as suas 
dimensões. (BRASIL, 2010, p.6)  

  Fica a cargo dos municípios a responsabilidade pela Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental, e os estados prioritariamente pelos anos finais do 

Ensino Fundamental e pelo Ensino Médio.   

 Assim, ainda que haja uma ruptura na oferta dos anos iniciais e finais do 

Ensino Fundamental, cabe ao poder público assegurar que esta transição não traga 

prejuízo ao educando, tal como estabelece a Resolução nº 07/10 no Art. 29, do 

Conselho Nacional da Educação: 

A necessidade de assegurar aos alunos um percurso contínuo de 
aprendizagens torna imperativa a articulação de todas as etapas da 
educação, especialmente do Ensino Fundamental com a Educação Infantil, 
dos anos iniciais e dos anos finais no interior do Ensino Fundamental, bem 
como do Ensino Fundamental com o Ensino Médio, garantindo a qualidade 
da Educação Básica. (BRASIL, 2010, p.8) 

          A implantação do Ensino Fundamental de 9 anos busca a efetiva ligação entre 

as fases do ensino., reforça a visão de educação como um processo contínuo. A 

transição não pode trazer prejuízo ao educando, e fica em toda legislação que trata 

da educação  brasileira  que  a educação básica é um conceito mais do que 

inovador para um país que, por séculos, negou, de modo elitista e seletivo, a seus 

cidadãos, o direito ao conhecimento pela ação sistemática da organização escolar. 

2.2 AS MUDANÇAS  

Poucos anos depois da LDBEN/96, inspirado na experiência dos ciclos de 

formação, o Plano Nacional de (PNE/2001-2010) propôs mudanças importantes na 

estrutura da organização básica: ampliar para nove anos o ensino fundamental, com 

a definitiva incorporação da classe de alfabetização, e antecipar o ingresso 

obrigatório para os 6 anos de idade, a idade normalmente recomendada para a 

alfabetização. Assim, a pré-escola passou a compreender as idades de 4 e 5 anos. 

A recomendação do PNE 2001-2010 só se transformou em obrigação com as 

leis nºs 11.114, de 2005, e 11.274, de 2006, que alteraram, sucessivamente, o Artigo 
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32 da LDBEN/96. A primeira alteração foi referente ao ingresso aos 6 anos, o que 

representou certa contradição para as redes municipais e estaduais que não 

operavam com os ciclos e, portanto, tinham a classe de alfabetização ligada à pré-

escola e um ensino fundamental de oito anos, o mínimo exigido em lei.  

No ano seguinte, a distorção foi reparada com a instituição do ensino 

fundamental de nove anos. O ensino fundamental de nove anos é, 

independentemente de sua organização em ciclos ou não, dividido em dois níveis: o 

primeiro, denominado anos iniciais, reúne os cinco primeiros anos; o segundo, 

chamado de anos finais, os quatro últimos.  

O uso dos termos ano, em vez de série, e anos iniciais e finais, em lugar de 1º 

e 2º segmentos, marca a diferenciação entre a nova modalidade, o chamado ensino 

fundamental de nove anos, da anterior, o fundamental de oito anos.  

Em 19 de dezembro de 2006, a Emenda Constitucional nº 53 alterou os textos 

que tratavam a pré-escola como etapa destinada a crianças até 6 anos (Art. 7º, 

Inciso XXV e Art. 208, Inciso IV da CF de 1998), substituindo a idade limite para 5 

anos, ao encontro da lei que entrara em vigor desde o dia 6 de fevereiro daquele 

ano. 

Em 2009, através da Emenda Constitucional nº 59, promulgada em 11 de 

novembro, em consonância com os princípios inscritos na Constituição de 1988, da 

LDBENN/96 e do PNE 2001-2011, é tornada obrigatória a oferta de ensino dos 4 aos 

17 anos, com prazo de implementação até 2016, contemplando todas as etapas da 

educação básica, da pré-escola ao ensino médio. 

Art. 1º Os incisos I e VII do art. 208 da Constituição Federal, passam a 
vigorar com as seguintes alterações: 
[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; [...] 
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.” 

No que tange à noção de universalização da escolaridade na educação 

básica, não se pode ignorar, embora pareça um truísmo que os estudantes 

efetivamente aprendam os conhecimentos propostos pela instituição escolar. Logo, 

além da expectativa de conclusão do curso básico, a questão da permanência passa 

a ser complementada pelo real aprendizado durante o percurso. 
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 Dito de maneira simplificada, o problema ganha contornos graves por haver 

uma grande quantidade de estudantes que passa pela escola sem aprender a ler e 

escrever adequadamente e, muito menos, outros saberes. 

Assim, entende-se que a universalização da escolaridade básica no Brasil 

ainda passará por variadas formas de interpretação e qualificação, segundo a 

dinâmica das disputas por hegemonia político-social entre os diversos projetos de 

sociedade existentes no jogo político democrático.  

Situar o momento atual considerando a perspectiva apontada contribui para a 

elaboração de novas formas de interpretação e construção do processo educacional 

e, por corolário, das políticas públicas colocadas a qualquer tempo em vigor. 

Em 2010, ano da universalização do acesso da criança de seis anos ao 

ensino fundamental de nove anos, 8% dos municípios ampliaram o ensino 

obrigatório para, no mínimo, nove anos de duração. Neste ano foi implantado na 

rede estadual do Estado de Roraima; porém, o processo foi simultâneo, ou seja, 

mudou- se a nomenclatura, e automaticamente os alunos passaram de um sistema 

para outro.  

As secretarias de Educação, em reunião com os secretários escolares e 

gestores foram orientados como proceder e orientar a toda comunidade escolar a 

respeito das mudanças 

 

   2.2.1 O Ensino Fundamental de 9 Anos  

  Os principais aspectos que foram para a implementação do Ensino 

Fundamental de 9 anos foram: 

 Ampliação: Ocorre com o acréscimo de um ano no início do Ensino 

Fundamental; 

 Nomenclatura e organização – anos iniciais: 1° ao 5° ano; anos finais: 6° ao 

9° ano;  

 Mês limite em que a criança deve completar 6 (seis) anos para o 

ingresso:Ddeve ter 6 (seis) anos completos ou vir a completar até o início do ano 

letivo. No entanto, cada sistema de ensino poderá estabelecer o marco etário a ser 

obedecido no momento da matrícula, ou seja, poderá estabelecer a data limite para 

que a criança complete 6 anos antes da matrícula;  
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 Autorização do estado:  Município vinculado ao Sistema Estadual de Ensino 

precisa seguir a normatização exarada pelo Conselho Estadual de Educação. É 

importante observar se o Conselho de Educação a que está vinculado o sistema de 

ensino dispõe sobre a necessidade de credenciamento e autorização para o 

funcionamento do Ensino Fundamental de nove anos, e qual a forma ou 

procedimento instituído.  

 Tendo sistema próprio de ensino, o município precisa verificar e cumprir as 

normas e pareceres do Conselho Municipal de Educação, uma vez que o papel dos 

conselhos de educação é elaborar e discutir democraticamente com a comunidade 

escolar e demais segmentos vinculados diretamente à educação, como as questões 

direcionadas ao ensino. Também elaborar pareceres e resoluções referentes à 

ampliação do Ensino Fundamental, como:  

 – Implicações administrativas para a ampliação: Reorganização do Ensino 

Fundamental, tendo em vista não apenas o primeiro ano, mas toda a estrutura dos 

nove anos de ensino; 

 – Planejamento da oferta de vagas, número de salas de aula, adequação dos 

espaços físicos, recursos humanos disponíveis e adequação do material didático 

 – Capacitação dos profissionais da educação, especialmente dos professores; 

revisão da proposta pedagógica da Secretaria de Educação; revisão dos projetos 

pedagógicos das escolas; revisão do regimento escolar. 

 – Exigências da nova organização quanto à matriz curricular; Elaboração de 

novas diretrizes curriculares nacionais pelo Conselho Nacional de Educação, 

reelaboração da proposta pedagógica da Secretaria de Educação; atualização do 

projeto político-pedagógico das escolas; atualização do regimento escolar.  

 – Quem deve matricular e onde: As crianças que não pertencem ao sistema 

de ensino, para ingressarem no Ensino Fundamental de nove anos, deverão ter 6 

(seis) anos completos até o início do ano letivo ou observar o “marco etário” de 

ingresso do respectivo sistema. 

  Quando a criança já cursou, com seis anos de idade incompletos, o último 

ano da pré-escola, pelo princípio do não retrocesso, deverá ingressar no 2° ano 

fundamental de 9 (nove) anos.  
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 Destaca-se que isso não significa matrícula na 2ª série do Ensino 

Fundamental de 8 (oito) anos. Vale lembrar que a educação infantil não é pré-

requisito para o ingresso no Ensino Fundamental, seja de 8 (oito) ou de 9 (nove) 

anos. Existem as disposições constitucionais quanto à idade para Educação Infantil 

e a idade de matrícula no Ensino Fundamental.  

 Entre elas a alteração da lei, mudança na nomenclatura de série para ano, a 

separação do Ensino Fundamental dois ciclos, sendo Ciclo I: 1º ano ao 5º ano, e 6º 

ano ao 9º ano. Em síntese, o Quadro 1 mostra o que altera na lei, ao determinar a 

ampliação do EF (Ensino Fundamental) para nove anos, em função da inserção de 

crianças aos 6 anos nesta etapa. 

    Quadro 1: Alteração na Redação 

REDAÇÃO ANTERIOR (LEI Nº 
11.114/05) 

REDAÇÃO EM VIGOR (LEI Nº 11.274/06) 

Art. 32. O ensino fundamental, com 
duração mínima de oito anos, 
obrigatório e gratuito na escola pública 
a partir dos seis anos, terá por objetivo 
a formação básica do cidadão 
mediante: (Redação da Lei nº 11.114, 
de 2005). 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com 
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola 
pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de 
idade, terá por objetivo a formação básica do 
cidadão, mediante: (Redação da Lei Nº 
11.274/06.02.2006). 

  Fonte: BRASIL, Ministério da Educação (2009, p. 12). 

 

   Quadro 2: Representação da equivalência desta alteração 

NOMENCLATURA 8 ANOS DE 
DURAÇÃO 

9 ANOS DE 

DURAÇÃO 

IDADE 
CORRESPONDENTE NO 
INÍCIO DO ANO LETIVO 

(SEM DISTORÇÃO 
IDADE/ANO) 

 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 1 2anos 

7ªsérie 8º ano 13 anos 

8ª série 9º ano 14 anos 
    Fonte: BRASIL, Ministério da Educação (2009, p. 12). 
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 O Quadro 3 a seguir representa como os processos educativos se organizam 

em ciclos, de modo que a avaliação das aprendizagens consolidadas se realiza ao 

longo do ciclo. Interessante ressaltar que, muitas vezes, trata-se de um marco 

temporal que não necessariamente ocorre na prática, considerando as diferentes 

realidades e condições escolares de desenvolvimento. 

Quadro 3 - Divisão em ciclos Ensino Fundamental 

Ciclo I Ciclo I Ciclo I Ciclo I Ciclo I Ciclo II Ciclo II Ciclo II Ciclo II 

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 5ª série 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Fonte: A autora 

 A ausência de articulação entre os processos educativos, especialmente, dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental e o Fundamental II contribui para os altos 

índices de analfabetismo funcional e reprovação em anos de escolaridade 

posteriores.  

 Torna-se pertinente evidenciar que os processos de aprendizagem devem 

oferecer aos sujeitos experiências de aprendizagem ao longo do percurso formativo, 

por meio de atividades significativas, visando à promoção do desenvolvimento das 

capacidades humanas.  

  Nesse sentido, enfatiza-se que compete à escola organizar didaticamente as 

diferentes áreas do conhecimento permeadas por princípios éticos, estéticos e 

políticos, visando à formação integral e à construção de uma sociedade mais justa e 

democrática. Conforme apresenta os autores: 

Melhorar as condições de equidade e qualidade na educação básica, 
estruturar o novo ensino fundamental e assegurar o ingresso, com tempo de 
aprendizagens na e para a alfabetização [...] que efetivem os processos 
transitórios da vida humana, dentro dos processos de escolarização, como 
compromissos éticos de ordem afetiva, pedagógica, administrativa, ética, 
estrutural, entre outras. (MARASCHIN; MARCON; ZANATTA, 2015, p. 24) 

  Destaca-se que a articulação entre anos iniciais do Ensino Fundamental e o 

Fundamental II envolvem vários fatores, desde o acolhimento, a inserção e iniciação 

em conceitos mais complexos, novos sujeitos de convivência, organização do 

espaço, entre outros. O fazer docente marca as relações construídas na 

aprendizagem desses alunos de modo permanente. 
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    2.2.2 A Criança de Seis Anos na Escola 

 A matrícula no primeiro ano do Ensino Fundamental, por si só é um 

importante acontecimento na vida das crianças. Há muita expectativa, criada muitas 

vezes pelos próprios pais, em torno do início do período escolar obrigatório. 

  Mesmo com um número cada vez maior de crianças que já têm experiência 

em ficar fora de casa durante uma parte do dia, o período do Ensino Fundamental 

representa uma mudança de desempenho cognitivo.  

 As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental destacam a 

necessidade de recuperar o caráter lúdico da aprendizagem a ser absorvido da 

Educação Infantil. 

Na perspectiva da continuidade do processo educativo proporcionada pelo 
alargamento da Educação Básica, o Ensino Fundamental terá muito a 
ganhar [...] tornando as aulas menos repetitivas, mais prazerosas e 
desafiadoras e levando à participação ativa dos alunos. A escola deve 
adotar formas de trabalho que proporcionem maior mobilidade às crianças 
na sala de aula, explorar com elas mais intensamente as diversas 
linguagens artísticas, a começar pela literatura, utilizar mais materiais que 
proporcionem aos alunos oportunidade de racionar manuseando-os, 
explorando as suas características e propriedades, ao mesmo tempo em 
que passa a sistematizar mais os conhecimentos escolares. (BRASIL, 2013, 
p. 121) 

          A entrada de crianças de 6 (seis) anos no Ensino Fundamental implica 

assegurar-lhes garantia de aprendizagem e desenvolvimento pleno, reconhecendo a 

grande diversidade social, cultural e individual dos alunos, o que demanda espaços 

e tempos diversos de aprendizagem.  

 Ampliam-se também as experiências para o desenvolvimento da oralidade e 

dos processos de percepção, compreensão e representação, elementos importantes 

para a apropriação do sistema de escrita alfabética e de outros sistemas de 

representação, como os signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e 

científicos e as formas de representação do tempo e do espaço.  

  Nesse ínterim, os alunos se deparam com uma variedade de situações que 

envolvem conceitos e fazeres científicos, desenvolvendo observações, análises, 

argumentações e potencializando descobertas. (BRASIL, 2017).  

 A implantação do Ensino Fundamental de nove anos exige uma série de 

mudanças administrativas, de estrutura das escolas, pedagógicas e financeiras para 

que esta etapa da educação básica tenha êxito.  
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     Nesse viés, importa afirmar que, no início da escolarização do ingresso da 

criança de seis anos na escola, há necessidade de dar atenção aos aspectos 

essenciais da infância. Assim, o cuidar, o brincar, o educar se associam ao ensinar, 

mas de forma criteriosa que assegure às crianças a aprendizagem, considerando 

que, no primeiro ano, intensifica-se o processo de alfabetização, seguido por mais 

dois anos para a consolidação deste ciclo.  

 Segundo o Plano Nacional de Educação, aprovado 2014, estabelece vinte 

metas e suas respectivas estratégias, visando a melhoria da qualidade da educação 

no país, entre elas a Meta 5: “Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final 

do 3o (terceiro) ano do ensino fundamental (BRASIL, 2014). 

 Há um processo de adaptação envolvido nesse período de mudança da 

Educação Infantil para o Ensino Fundamental tanto para a criança quanto para o 

professor que precisa encontrar uma direção para favorecer os diferentes níveis de 

desenvolvimento.  

 Os conflitos que surgem geram contradições quanto às funções, estruturas e 

relações interpessoais. Insistimos, pois, que a construção de um diálogo entre tais 

etapas da educação ainda é o caminho para a articulação dos processos formativos 

envolvidos. Buscando a articulação entre a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental, entendemos que a intencionalidade será essencial para a qualidade 

do trabalho pedagógico.  

 Portanto, torna-se necessário repensar a organização das práticas, tempos e 

espaços das instituições alfabetizadoras, com vistas para a diversidade das 

infâncias existentes.  

 A aprendizagem significativa da leitura e da escrita é a forma mais adequada 

para o desenvolvimento de tais atividades cognitivas, atentando-se para as 

peculiaridades e experiências das crianças que chegam ao Ensino Fundamental. 

 

2.3 A TEORIA CONSTRUTIVISTA E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

No construtivismo de Piaget, a aprendizagem não é uma teoria de em si, mas 

um estudo sobre o desenvolvimento mental e o desenvolvimento cognitivo, estudada 

através de quatro períodos distintos por idade, que são: sensório-motor, pré-

operacional, operacional-concreto e operacional-formal. 
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Para Piaget: 

 A aprendizagem se dá por meio do desenvolvimento cognitivo da criança e 
por meio da assimilação e acomodação. Ele define que o conhecimento é 
fruto de trocas entre o organismo e o meio, e que essas trocas são 
responsáveis pela construção da própria capacidade de conhecer, 
justificando assim o uso do termo genética, pois, sem tais trocas, a 
capacidade de conhecer não existe. (PIAGET, 1997, p. 76) 

Porém, Piaget (1997) afirma que existem estruturas específicas para o ato de 

conhecer que não estão programadas no genoma. Suas construções dependerão 

das solicitações do meio. 

Portanto, o aprendizado não se baseia no condicionamento, mas sim, na 

construção progressiva baseada na experiência, muitas vezes por tentativa e erro, 

durante o período de crescimento. Logo, esse processo foi denominado como 

construtivismo.   

No construtivismo o meio é fonte de todos os objetos para o sujeito do 

conhecimento: natureza, objetos, ideias, valores, relações humanas, história e 

cultura. Portanto, conhecimento não é somente saber explicar. Ele ocorre a partir da 

ação do sujeito sobre o objeto do conhecimento, de forma que este seja imerso em 

um sistema de relações. 

A teoria construtivista define o conhecimento como sendo um sentido claro de 

organizar, estruturar e explicar os acontecimentos a partir da experiência individual. 

Contudo, vivência não é sinônimo de conhecimento: ela é apenas um auxílio na 

interpretação dos acontecimentos. 

Assim, o processo de aprendizagem (assimilação e acomodação) se dá por 

meio da interação do ser com o meio, e, durante a aprendizagem, o indivíduo passa 

por um desequilíbrio, para depois retornar ao processo de desenvolvimento 

cognitivo, o qual Piaget chama de acomodação (PIAGET, 1997). 

Nesse sentido, segundo a concepção de Piaget, só há aprendizagem quando 

os esquemas desenvolvidos por meio da assimilação (entrada de novos saberes) 

sofrem acomodação (conexão de novos saberes com esquemas anteriores, 

consolidação de conhecimentos).  

Deste modo, ocorre um equilíbrio possibilitando o desenvolvimento cognitivo, 

“conforme o desenvolvimento do indivíduo, as trocas que ocorrem entre ele e o seu 

meio social são de natureza muito diversa e, portanto, modificam sua estrutura 

mental de maneira igualmente diferente”. (PIAGET, 1997, p. 207) 
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 Para o autor, o sujeito do conhecimento é definido como epistêmico, ideal, 

universal, não correspondendo a nenhuma imagem ou indivíduo em particular. Ele 

sintetiza as possibilidades do ser humano. Sendo assim, o conhecimento é a 

construção cognitiva do indivíduo.  

O conhecimento não está no sujeito – organismo, tampouco no objeto-meio, 

mas é decorrente das contínuas interações entre os dois. Para ele, a inteligência é 

relacionada com a aquisição de conhecimento, à medida que sua função é estruturar 

as interações sujeito-objeto.      

Portanto, para Piaget (1997, p.67), “o pensamento se origina na ação, e, para 

se conhecer a gênese das operações intelectuais, é imprescindível a observação da 

experiência do sujeito com o objeto”.  Ainda para Piaget, no indivíduo a 

aprendizagem surge na medida em que o conhecimento evolui a partir da 

reconstrução e reelaboração do saber, baseado em experiências e vivências do 

meio. Por isto o processo cognitivo. 

Uma vez contextualizada a obra de Piaget, torna-se claro que não tem sentido 

se referir a um método pedagógico piagetiano. Piaget não é pedagogo, não é 

psicólogo, e jamais formulou uma teoria de aprendizagem.  

Seu objetivo maior é a busca do entendimento de como o conhecimento é 

construído, e, nesta perspectiva, ele torna-se epistemólogo. A rigor, o que existe são 

propostas pedagógicas que utilizam as ideias de Piaget como diretrizes para uma 

metodologia de trabalho didático-pedagógica visando ao processo de ensino-

aprendizagem. 

O Construtivismo na educação surge como uma abordagem para ensinar e 
aprender que dá à criança papel central e ativo na construção do 
conhecimento A interação e mediação com o meio é fundamental para a 
aquisição do conhecimento, assim as escolas deveriam se esforçar para 
oferecer aos estudantes tarefas e desafios de dificuldade ótima. (PIAGET, 
1997, p. 262) 

Uma das grandes contribuições de Piaget para a educação atual foi a de ter 

fundamentado que, nos primeiros anos de educação da criança, o objetivo é alcançar 

o desenvolvimento cognitivo, a primeira aprendizagem.  

Para isto é indispensável complementar o que a família tenha ensinado e 

estimulado na criança, permitindo-lhe aprender algumas regras e normas que possam 

ser assimiladas em um entorno escolar. Para tanto, na teoria construtivista, através 
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do desenvolvimento cognitivo, o indivíduo passa de um estado menor de 

conhecimento a outro maior.  

   2.3.1 Considerações Piagetianas sobre as Implicações da Afetividade sobre o 

Processo de Aprendizagem 

Na teoria de Jean Piaget, o desenvolvimento intelectual é considerado como 

tendo dois componentes: o cognitivo e o afetivo, ou seja, paralelo ao 

desenvolvimento cognitivo está o desenvolvimento afetivo.  

Sendo assim, Piaget alega que: 

A aprendizagem se dá paralela aos aspectos afetivos, de maneira que a 
afetividade será determinante para a construção da aprendizagem. Os pais, 
professores e a escola devem entender que possuem um papel importante 
nesse processo, que é colaborar para a formação de um ser humano, e isso 
somente acontecerá pela obra do amor, do afeto, que se torna a chave para 
a educação. (PIAGET, 1971, p. 65) 

 Verifica-se dessa forma que a aprendizagem para o autor diz respeito 

também à forma como o sujeito recebe e organiza os dados e situações a que é 

exposto, o que remete à assimilação. Logo, aprender é uma possibilidade na 

interação com o mundo.  

Faz-se necessário então, compreender o caráter não dissociável do 

desenvolvimento cognitivo e do afetivo, uma vez que são duas linhas paralelas do 

desenvolvimento da criança e que caminham lado a lado. haja vista que os aspectos 

cognitivos e afetivos são indissociáveis. 

 Destaca-se que a teoria piagetiana  se   caracteriza  o homem como um ser 

social , tendo em vista a forma com que ele  se relaciona com a natureza e as 

pessoas do seu entorno,  que deve ser de forma equilibrada,  no entanto essa 

postura equilibrada só será  possível existir entre pessoas que estejam no mesmo 

estágio de desenvolvimento, o que possibilita as trocas intelectuais. 

Assim, Piaget (1997) afirma que todos os sentimentos são fundamentais para 

o desenvolvimento das atividades dos indivíduos, estes regulam a energia do 

interesse, por exemplo. Diante disso, é necessário que a criança se interesse por 

alguma atividade, porque se a criança não desenvolver nenhuma atividade, a 

energia do interesse começa a diminuir gradativamente, nesse estágio. 
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 Porém, o interesse e os valores estão em constante mutação. Isto depende 

do tempo e do tipo da atividade proposta, para poder conduzir de maneira 

automática a regulação do sistema de energia interna. 

Pessoa (2017) afirma que, para Piaget, o afeto é um aspecto imprescindível 

para o devido funcionamento da inteligência. Nesses termos, embora bem distintas, 

a vida afetiva e a cognitiva não se separam.  

Ou seja, qualquer ato de inteligência requer uma regulação interna, seja de 

interesse, esforço ou facilidade, e ainda afirma que, sem afeto, não existe motivação 

ou qualquer interesse em aprender, pressupondo assim que há uma interligação 

entre a afetividade e cognição Com sua teoria pressupôs que os indivíduos se 

transformam de maneira ordenada e presumível, as quais denominam estágios e 

períodos de desenvolvimento.  

Compreendendo que a construção dos conhecimentos acontece a partir da 

maturação do sistema nervoso central, estimulação do ambiente físico, a 

aprendizagem e equilíbrio. Portanto a criança não aprende pela imitação, e sim, pela 

participação ativa no seu processo de desenvolvimento. 

Piaget ressalta que: 

A psicologia do desenvolvimento se insere na atualidade como algo básico 
por permitir o conhecimento de todas as fases do desenvolvimento infantil, 
oferecendo subsídios para o trabalho do educador, para que possa atender 
seus alunos de forma eficaz, contribuindo para o sucesso da aprendizagem. 
(PIAGET, 1977, p.176)  

A ideia central dos estudos de Piaget sobre a aquisição do conhecimento  

deixa claro  que não é produzido somente pela experiência do sujeito sobre o objeto, 

tampouco já é inato, preexistente no sujeito, mas é produzido através de 

construções sucessivas feitas pelo sujeito em interação com o meio, o que  se pode 

chamar de construtivismo. 

  O construtivismo procura explicar como a inteligência humana se 

desenvolve, partindo do princípio de que o desenvolvimento da inteligência é 

determinado pelas ações mútuas entre o indivíduo e o meio, ou seja, o homem não 

é passivo sob a influência do meio, isto é, ele responde aos estímulos externos 

agindo sobre eles para construir e organizar o seu próprio conhecimento, de forma 

cada vez mais elaborada. 



49 

 

 

 

Terra descreve que: 

As contribuições da teoria piagetiana para o processo de aprendizagem, 
como a possibilidade de estabelecer parâmetros a partir dos estágios de 
desenvolvimento, a valorização dos erros como estratégias durante as 
tentativas de aprendizagem e a compreensão sobre os diferentes estilos 
individuais de aprender. (TERRA, 2011, p.76) 

  Foi nesse contexto voltado ao desenvolvimento da criança e demonstrado 

através do ponto central de sua teoria – os quatro estágios cognitivos –, que Piaget 

(1997) consolidou a teoria cognitivista. Segundo ele, o desenvolvimento está ligado 

à maturação biológica, e a evolução dos estágios de desenvolvimento ocorrem a 

partir do amadurecimento da criança a partir da idade.   

 Pode-se afirmar com base nas considerações piagetianas  que  o sujeito 

nasce biológico para se tornar social, e a afetividade vai criando uma espécie de 

mola propulsora na atribuição dos valores, estando presente em cada nova etapa do 

desenvolvimento cognitivo do indivíduo, constituindo e estruturando as ações que 

vão  dar sequência às etapas progressivas do desenvolvimento cognitivo. 

   2.3.2 Considerações sobre o Desenvolvimento Afetivo e Cognitivo, segundo Henri 

Wallon 

 Segundo Wallon (2010), para que a aprendizagem aconteça é preciso 

maturação orgânica em cada etapa do desenvolvimento, e que o movimento esteja 

ligado à sensibilidade, nesse sentido.  

  Wallon menciona 8Baldwin, que em sua teoria a importância dessa ligação, 

denominando-a de reação circular. Essa reação circular se opera de maneira 

constante na criança, via atividades, onde o efeito produzido por um de seus gestos 

suscita um novo gesto.  

          Assim, não havendo sensação que não suscite movimentos apropriados para 

torná-la mais distinta, por outro lado não há movimentos cujos efeitos sobre a 

sensibilidade não suscitem novos movimentos. Deste modo, estabelece-se um 

equilíbrio entre ambos de acordo com a percepção e a situação correspondente, 

onde o desenvolvimento da criança passa por fases que se correspondem. Neste 

sentido, para que a fase posterior tenha sucesso no seu desenvolvimento, a fase 

                                            
8
 James Mark Baldwin (1861-1934) nos Estados Unidos, precursor que exerceu considerável influência nos 

trabalhos dos grandes nomes da Psicologia do século XX. 
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anterior precisa ser bem estruturada, de maneira que não haja interrupções na 

aprendizagem, para que todos os momentos de aprendizagem sejam trabalhados de 

forma a garantir seu ingresso na fase seguinte, sem transtornos.  

 Desse modo, se cada fase do desenvolvimento psíquico da criança depende 

uma da outra para sua plena estrutura, o ensino-aprendizagem da criança segue o 

mesmo ritmo. 

 

   2.3.3 Considerações Vygotskyana sobre o Processo de Aprendizagem 

Foi aproximadamente a partir do ano de 1926 que Vygotsky apareceu no 

cenário da psicologia russa para propor uma psicologia materialista dialética.   

Segundo Torres (2014), a proposta de Vygotsky veio acompanhada de sua 

crítica à psicologia russa do início do século XX, que considerava que a ciência não 

poderia proporcionar um modelo satisfatório do psiquismo humano sem estudar as 

funções psíquicas superiores.  

De acordo com Vygotsky (2001), o indivíduo é produto e produtor de sua 

cultura, e, nesse processo, internaliza valores e conteúdos socioculturalmente 

compartilhados entre os indivíduos, contribuindo com isso para a formação de sua 

personalidade e para a construção de conhecimentos. 

Segundo Vygotsky (2001, p.65), “o bom aprendizado é aquele que se adianta 

ao desenvolvimento do educando e traz a estes desdobramentos potenciais 

significativos, sob a supervisão ou a orientação do professor”. Para o autor, o 

aprendizado orientado para níveis de desenvolvimento que já foram atingidos é 

ineficaz do ponto de vista do desenvolvimento global da criança.  

Ele não se dirige para um novo estágio do processo de desenvolvimento, 

mas, em vez disso, vai a reboque desse processo. Assim, a Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP) nos capacita a propor uma nova fórmula, a de que 

o bom aprendizado é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento. Desse 

ponto de vista, aprendizado não é desenvolvimento. Entretanto, o aprendizado 

adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em 

movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam 

impossíveis de acontecer.  
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 Mello (2016) frisa que a criança é ativa no processo de aprendizagem 

quando “é sujeito do processo de conhecimento e não um elemento passivo que 

recebe pronto o conteúdo do ensino” (p. 184). 

Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de 

desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e 

especificamente humanas.  

Isso implica fazer a boa aprendizagem desdobrar-se em desenvolvimento, 

principalmente fazendo incidir a construção de novos conhecimentos e habilidades 

intervindo na Zona de Desenvolvimento Proximal do educando, permitindo-lhe 

desenvolver novas potencialidades e compreensão da realidade. 

Para Vygotsky (2001, p.89), “existem duas zonas de desenvolvimento 

interatuantes, que determinam o desenvolvimento psicológico ou mental da criança 

ou do educando”. A Zona de Desenvolvimento Real (ZDR) é definida pela 

capacidade de aa criança solucionar problemas de maneira independente, por meio 

dos recursos que já possui ou que já estão desenvolvidos, 

 Zona de Desenvolvimento Próximo (ZDP) é definida por aquelas situações-

problema que a criança não consegue ainda resolver completamente com seus 

próprios recursos, mas que apresenta condições potenciais para tanto, se auxiliada 

ou supervisionada por adultos ou colegas mais experientes. 

Nesse caso, Vygotsky (2001) defende que é o aprendizado do novo que 

impulsiona o desenvolvimento da criança, e que pode ser conseguido partindo-se do 

que a criança já conhece ou sabe realizar sozinha, promovendo-se situações de 

aprendizagem em cooperação com outras crianças ou com o educador, de modo 

que potenciais de desenvolvimento sejam despertados pela aprendizagem e pelo 

domínio de novas competências decorrentes desse processo. 

Esse tipo de situação de aprendizagem, que incide na ZDP, impulsiona o 

desenvolvimento global da criança. Uma possibilidade de contribuir com uma 

formação escolar que propicie um bom aprendizado que impulsione o 

desenvolvimento global da criança é vendo-a como parceira do processo 

educacional e como sujeito ativo no mesmo, e não como sujeito passivo diante da 

construção de  conhecimento. 
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3. A APRENDIZAGEM  

 

 Quando o aluno faz essa passagem do Ensino Fundamental I para o Ensino 

Fundamental II, as mudanças se configuram de uma forma radical, principalmente 

no processo de aprendizagem, pois, a aprendizagem é decorrente de um processo 

ativo, resultado de tentativas de o sujeito construir o seu conhecimento. 

 Assim, pode-se afirmar que a aprendizagem é a razão de ser da relação 

professor aluno; é uma troca que caracteriza no instruir, comunicar conhecimentos e 

habilidades, o que se justifica o constante processo desenvolvido pela 

aprendizagem.  

 Nesse entendimento, ressalta-se o papel do professor e do estudante. Para 

que a aprendizagem aconteça é necessário respeitar a individualidade do aluno, a 

fim de desenvolver suas potencialidades, respeitando as diferenças individuais de 

cada um 

  Partindo dessa perspectiva, González Rey (2018, p.56) afirma que 

“aprendizagem é um processo singular do sujeito; o mesmo se apropria do 

conhecimento através das próprias experiências, tendo os seus conhecimentos 

prévios como importante referência significativa para um conjunto de saberes”. 

 As possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento que devem ser 

engendradas para as crianças no âmbito do ensino fundamental I são muito ricas. 

No entanto, há que se preparar as crianças para a transição para o ensino 

fundamental II, pois esse processo é decorrente da aprendizagem construída ao 

longo da vida. 

          Portanto, o sujeito se constrói nesta dupla relação de construção do 

conhecimento, do outro e de si, na mesma interação com o outro.  Pode-se pensar 

num diálogo constante do sujeito com o mundo e com sua própria subjetividade, que 

se transforma por causa desse diálogo.  

          Diz Silva (2015, p.89) que “aprender deriva do latim apprendere, que quer 

dizer agarrar, apoderar-se de alguma coisa”. 

 Assim, a aprendizagem é o ato de assimilar conhecimento. Porém, para a nossa 

pesquisa, o ato de captar conhecimento não é interessante, visto que a visão que 



53 

 

 

 

temos do aluno é algo abrangente do ser, e assim é em relação à aprendizagem: 

esta é complexa e não pode ser vista parcelada.  

          A concepção e compreensão do processo ensino-aprendizagem e os fatores 

envolvidos neste processo é algo complexo e que envolve profundo conhecimento 

de como o ser humano desenvolve e processa esse raciocínio.  

          O ser humano, no decorrer do seu desenvolvimento, está em um processo de 

constante aprendizagem, no qual as pessoas estão sempre aprendendo a partir da 

interação com outras pessoas, seja em casa, na rua, na escola, no trabalho ou 

utilizando a mídia. 

O ensino e a aprendizagem são tão antigos quanto à própria humanidade. 
Nas tribos primitivas os filhos aprendiam com os pais a atender suas 
necessidades, a superar as dificuldades do clima e a desenvolver-se na arte 
da caça. No decorrer da história da humanidade, o ensino e a 
aprendizagem foram adquirindo cada vez maior importância. Por isso com o 
passar do tempo, muitas pessoas começaram a se dedicar exclusivamente 
a tarefas relacionadas com o ensino. (PILETTI, 2009, p.87) 

  Dessa forma, o ensino e a aprendizagem são processos que vêm desde o 

homem primitivo, onde a educação é transmitida das gerações mais velhas para as 

gerações mais novas. Neste contexto, as crianças aprendiam todos os 

conhecimentos, crenças e práticas da convivência cotidiana com os adultos, o que 

ainda ocorre na atualidade. 

Existem dois tipos fundamentalmente diferentes de aprendizagem: a 
aprendizagem casual e a organizada. A aprendizagem casual é a 
aprendizagem espontânea, surge naturalmente da interação com outras 
pessoas, ou seja, do convívio social, pela observação de objetos e 
acontecimentos, pelo contato com as mídias, leituras e conversas informais 
etc. Já a aprendizagem organizada tem caráter intencional, sistemático, cuja 
finalidade peculiar é a construção do conhecimento. (LIBÂNEO, 2013, 
p.178. 

 Nessa perspectiva, é possível notar que, embora a aprendizagem ocorra em 

diferentes lugares, a escola é o único lugar privilegiado para a construção do 

conhecimento sistemático. A aprendizagem escolar é uma atividade planejada, 

intencional, onde o conhecimento é transmitido por meio do ensino no processo de 

transmissão/assimilação.  

 Aprendizagem e ensino são binômios indissociáveis. Um não existe sem o 

outro. Não há ensino se não há aprendizagem.  

 De acordo com o dicionário Aurélio (2009), ensinar significa transmitir 

conhecimento sobre alguma coisa a alguém. É fato que os professores ensinam
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 conteúdos pedagógicos para os alunos, mas também educam sobre as questões 

relacionadas à vida em sociedade.  

 Assim,  o professor deve realizar um planejamento eficaz de suas aulas e 

buscar constantemente metodologias adequadas que atendam às necessidades dos 

educandos. Em linhas gerais, é notório que o processo de ensino-aprendizagem tem 

como ponto de partida a figura do professor e a forma como ele se relaciona com 

seus alunos, utilizando como eixo norteador não apenas o conhecimento mediado, 

resultante da captação e absorção dos conteúdos propostos pelo currículo, mas sim, 

de uma formação integral de seus alunos, visando construir cidadãos conscientes. 

 Nesse sentido, aduz Libâneo (2013, p.181) que: “A atividade de ensinar é 

vista, comumente, como transmissão da matéria aos alunos, realização de 

exercícios repetitivos, memorização de definições e fórmulas”.  

  Na fala do autor é possível perceber que a maestria da ensinagem está nas 

mãos do professor. O professor passa a matéria, os alunos escutam, respondem o 

interrogatório do professor para reproduzir o que está no livro didático, praticam o 

que foi transmitido em exercícios de classe ou tarefas de casa e decoram tudo para 

a prova. Este é o tipo de ensino existente na maioria de nossas escolas: uma forma 

peculiar e empobrecida do que se costuma chamar de ensino tradicional (LIBÂNEO, 

2013).   

          Importante ter clareza de que o processo de ensino-aprendizagem tem como 

ponto central a figura do professor, e a forma como ele se relaciona é um ponto 

balizador no processo de aprendizagem.   

          Nesse sentido: 

É importante considerar a relação entre professor/aluno junto ao clima 
estabelecido pelo professor, da relação empática com seus alunos, de sua 

capacidade de ouvir, refletir, discutir o nível de compreensão dos mesmos e 

da criação das pontes entre o seu conhecimento e o deles. Sendo assim, a 
participação dos alunos nas aulas é de suma importância, pois estará 

expressando seus conhecimentos, preocupações, interesses, desejos e 
vivências de movimento podendo assim, participar de forma ativa e crítica 
na construção e reconstrução de sua cultura de movimento e do grupo em 
que vive. (GÓMEZ, 2017, p.89). 

  Entender que o aluno está em um continuo processo de formação deve ser 

considerado pelo professor, e, neste período, todo cuidado é pouco; tudo o que se 

relaciona ao processo de aprendizagem deve ser valorizado, tornando o 

conhecimento de fato acessível aos alunos, evidenciando o que deve ser aprendido. 
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 Segundo Chalita (2010, p.12), “a educação não pode ser vista como um 

depósito de informações. Há muitas maneiras de transmitir o conhecimento, mas o 

ato de educar só pode ser feito com afeto, e esta ação só pode se concretizar com 

amor.”  

 As demonstrações de carinho, bem como a afetividade, nas palavras ditas 

pelo professor, resultarão no auxílio e conforto para o aluno, quando este necessitar 

acomodar as informações recebidas, sem que haja repulsão ou aversão ao 

conteúdo apresentado, ou até mesmo ao próprio ato de aprender algo novo. 

 Desse modo, existe a necessidade de existir afetividade, confiança e respeito 

na relação professor/aluno. O professor deve estar consciente do seu dever de 

formador de opinião e não deixar que nada interfira no cumprimento da sua função.  

 Nesse sentido, compreende-se que a relação professor/ aluno no processo de 

ensino/ aprendizagem depende do ambiente criado pelo professor, da relação que 

ele estabelece com seus alunos, da sua capacidade de ouvir, refletir e debater as 

questões e necessidades trazidas por seus alunos, visando construir um caminho de 

acesso entre o conhecimento que ele detém e o conhecimento dos educandos. 

  Portanto, a adaptação deve ser vista como um tempo de conquista. O 

ingresso do 5º ano ao 6º do ensino fundamental marca o início de um processo rico 

e contínuo, com o progressivo crescimento educando como um indivíduo autônomo 

na sociedade e na vida. 

Conquistar a autonomia  pelo aluno do ensino fundamental na transição de 

um nível para outro é uma preocupação e desafio das escolas, sendo necessário 

que se estabeleça uma sintonia entre pais, na qual a contribuição de cada um seja 

acolhida e respeitada em benefício do bem-estar e do crescimento intelectual dos  

alunos. 

 Esse crescimento é essencial para que o professor possa entender o seu 

papel como mediador da aprendizagem e, nesse vínculo, ir estabelecendo 

articulações entre o aluno e o conhecimento, com vistas à aprendizagem. É visto 

que o professor, no exercício de sua função como mediador entre o sujeito e a da 

aprendizagem, articula na sua prática docente os conteúdos ministrados em sala de 

aula, com as vivências do cotidiano do aluno, possibilitando maior interesse dos 

alunos e possibilitando uma aprendizagem significativa por parte dos educandos.
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3.1 A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NO PROCESSO DE TRANSIÇAO    

 

 Os professores precisam ser sensíveis a esta transição, percebendo que, nos 

primeiros meses, os alunos precisarão encontrar seu ritmo e entender como 

trabalhar melhor com a gama de professores que começarão a transitar em sua sala 

de aula. Por isto é importante criar vínculos no sentido de acolhê-los, de ter um olhar 

diferenciado, entendendo que este sujeito, misto de criança e adolescente precisará 

se adaptar às novas regras e rotinas.  

  As relações interpessoais são importantes para o desenvolvimento cognitivo, 

pois, quando o aluno bem aceito dentro da sala de aula  se sentira mais motivado 

para  aprender. 

De acordo com Costa (2017): 

Relacionar motivação e aprendizagem implica que o aluno consiga 
desenvolver estratégias para que ele assuma um comportamento que vise a 
atingir determinada meta. Muito embora o professor não seja responsável 
por motivar os alunos, ele precisa conseguir criar um ambiente favorável 
para que o aluno, por ele mesmo, desenvolva um comportamento 
motivador. A motivação é admitida como requisito importante no contexto 
escolar. Tem sido um desafio para os profissionais da educação encontrar 
recursos que tornem a escola interessante para os alunos e que lhes 
desperte entusiasmo, uma vez que, atualmente, estamos vivenciando uma 
era cercada de recursos tecnológicos com elementos capazes de fascinar o 
ser humano. Esse aspecto dificulta à escola proporcionar elementos que 
despertem interesse e motivação similares aos da tecnologia às quais os 
alunos têm acesso fora do ambiente escolar. (COSTA, 2017, p,32) 

 Diz ainda a autora que a questão da motivação humana relaciona desejo e 

motivo, que fazem parte da subjetividade humana, fazendo com que o indivíduo seja 

um sujeito ativo, tendo autonomia para gerar transformações diante das demandas 

impostas a ele.  

No ambiente escolar o aluno está motivado ou desmotivado, de acordo com 

seu interesse e condições dentro do ambiente escolar, ou seja, a escola deve 

proporcionar um ambiente com qualidade. No contexto escolar, a motivação 

desempenha um papel crucial no envolvimento escolar dos alunos, através do 

sentido que estes vão atribuir às tarefas e aprendizagens, constituindo-se assim 

como um determinante do sucesso acadêmico. 

No processo da motivação e da aprendizagem, tende a interferir o professor, 

não como alguém que determine arbitrariamente os objetivos da ação do aluno, mas 

como alguém que lhe propõe diversos objetivos válidos, que lhe oferece opções ou 
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alternativas que lhe trariam uma situação em que aparecem esses objetivos, para 

despertar o seu interesse e finalmente provocar a motivação e a ação.  

   3.1.1 As Imbricações na Relação Professor-Aluno 

É papel dos professores a estimulação e a manutenção do interesse dos 

alunos pela escola. Sob esse olhar, supõe-se que o professor, em sala de aula, é 

responsável por estabelecer uma relação cordial com o aluno, de maneira atuante e 

prazerosa, pois é nessa relação que o aluno deve adquirir a maior gama de 

conhecimentos, de forma que possa aplicá-la na sua vida futura. Sendo assim, a 

relação de afetividade entre o aluno e o professor é muito relevante na construção 

do conhecimento.  

Para Antunes (2017), a relação professor-aluno far-se-á necessária, pois os 

professores são tidos como referência e precisam destinar sua atenção individual, 

afeto, paciência e respeito entre cuidar e educar. 

Partindo desse pressuposto, o papel do professor no processo de 

aprendizagem torna-se fundamental. Logo, a mediação e a qualidade das interações 

sociais ganham destaque.  

 Para Wallon (1978), o afeto é um ato indispensável para boas relações 

humanas e eficaz para reforçar potencialidades, podendo ser entendido como a 

energia necessária para a estrutura cognitiva operar. 

 Além disso, o afeto estimula a velocidade com que se constrói o 

conhecimento, pois, quando as pessoas se sentem seguras, aprendem com mais 

facilidade.  Fala ainda que a primeira relação do ser humano ao nascer é com o 

ambiente social, ou seja, com as pessoas ao seu redor.   

Para Antunes (2017): 

É de suma importância que haja um bom relacionamento afetivo entre 
ensinantes e aprendentes A relação professor-aluno é uma forma de 
interação que dá sentido ao processo educativo, uma vez que é no coletivo 
que os sujeitos elaboram conhecimentos. Por isso, o docente precisa refletir 
a todo o momento sobre sua prática, fundamentando-se em uma base 
teórica e sólida. (ANTUNES, 2016, p.121) 

 Desse modo, verifica-se nas palavras do autor que a afetividade pode ser 

vista como o ponto chave nas relações produtivas na sala de aula entre o professor 

e o aluno. Quando o aluno se sente motivado, seu comportamento muda
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positivamente, e seu interesse em aprender leva-o a uma melhor aprendizagem que 

o faz aprender com alegria e entusiasmo.  

Assim, “o aprender se torna mais interessante quando o aluno se sente 

competente, pelas atitudes e métodos de motivação adotados pelo docente na sala 

de aula”. (ANTUNES, 2016, p.45) 

Cortella (1999) diz que a busca do prazer e do gostar do que está fazendo 

integra prioritariamente o universo discente e o universo da criatividade. Assim, a 

criação e recriação do conhecimento na escola não estão apenas em falar sobre 

coisas prazerosas, mas, principalmente, em falar prazerosamente sobre as coisas, 

ou seja, quando o educador exala gosto pelo que está ensinando, ele faz com que o 

aluno também mantenha o interesse nisso.  

 Isto não significa que o aluno vai apaixonar-se por aquilo, mas aprender o 

gosto é parte fundamental para passar a gostar. Dessa forma, a prática educativa na 

escola deve primar pelas relações de afeto e solidariedade, proporcionando 

situações que dê prazer ao aluno ao construir conhecimentos e de crescer junto com 

o outro.  

É importante destacar que, num relacionamento professor-aluno há trocas de 

experiências e de conhecimentos, no qual o professor, estando no lugar de que deve 

ensinar, também aprende com a realidade de cada aluno, e o aluno no lugar de 

quem recebe ensinamentos também ensina e aprende, mesmo sem 

intencionalidade. 

Freire (1996, p.52) enfatiza que, “saber ensinar não é transferir 

conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção”. Pode-se assim afirmar então que a afetividade presente na relação 

professor-aluno é um elemento indispensável para a construção do conhecimento. 

 Nesse ponto de vista, a prática educativa deve ser entendida como um 

exercício constante em favor da produção e desenvolvimento da autonomia dos 

educandos, que perde completamente o sentido sem o querer bem por aqueles e 

sem o gosto da alegria por sua prática. 

Wallon (2010) defende que a afetividade que se manifesta na relação 

professor-aluno constitui-se elemento inseparável do processo de construção do 
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conhecimento. A qualidade da interação pedagógica vai conferir um sentido afetivo 

para o objeto de conhecimento. 

          Na qualidade da interação professor-aluno, os métodos não bastam. Tem que 

existir uma arte especial para ensinar, pois é preciso despertar o interesse dos 

alunos, e o afeto pode ajudar nas relações em sala de aula e também ajudar no 

desenvolvimento cultural e afetivo dos educandos.  Completando o raciocínio de 

Wallon (2010), argumenta-se que não se aprende com qualquer um, mas se 

aprende com aquele com quem se outorga confiança e afeto.  

  

3.2 A TRANSIÇÃO  

Ao ingressar no 6º (sexto) ano do Ensino Fundamental, o aluno se depara 

com situações que não eram comuns nos anos iniciais, pois antes ele tinha, na 

maioria das vezes, um (a) professor (a) que trabalhava todas as disciplinas e lhe 

chamava pelo nome, e agora são vários (os)| professores (as), cada um (a) em seu 

tempo de aula, as quais, muitas vezes, não conseguem guardar o nome de todos, 

devido à quantidade de turmas que atendem 

 Sendo essa realidade comum em todo o país, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educação Básica, na parte que trata do Sistema Nacional da 

Educação já elucida a respeito: 

 [...] Mesmo no interior do Ensino Fundamental, há de se cuidar da fluência 
da transição da fase dos anos iniciais para a fase dos anos finais, quando a 
criança passa a ter diversos docentes, que conduzem diferentes 
componentes e atividades, tornando-se mais complexas a sistemática de 
estudos e a relação com os professores. (BRASIL, 2010, p.20) 

 A saída do aluno da 5ª série para o 6º ano muitas vezes representa uma 

ruptura no processo de aprendizagem, onde ele deixa de ser vista como criança e 

passa a ser visto apenas como aluno, com regras mais rígidas em sala de aula. 

A transição do 5º (quinto) para o 6º (sexto) ano não se constitui apenas 
como uma mudança de nível de ensino, marcada por uma nova 
organização pedagógica e curricular, é um momento de transformações, 
tanto biológicas quanto psicológicas, na vida do aluno, pois sabemos que 
quando se encontram matriculados nas séries iniciais, sonham com o 
momento em que irão para o Ginásio, ou seja, anos finais do ensino 
fundamental. Para eles, quem se encontra neste nível de escolarização 
deixou de ser criança. (

9
CUNHA, 2016, p.2) 

                                            
9
 Ver CUNHA, Andréia Cristina da. TRANSIÇÃO DO 5º PARA O 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: A 

relação entre professores e alunos. 
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  Portanto, todos os fatores acima apresentados demonstram que a transição 

do 5º para o 6º ano do ensino fundamental é um processo bastante complexo e que 

envolve diversas mudanças e demandas que podem resultar em dificuldades de 

adaptação e de aprendizagem para os alunos considerados ainda pequenos, que 

vivenciam esse momento. 

  É preciso pensar não apenas no momento da transição entre as etapas de 

ensino, mas em uma aprendizagem mais significativa que a tenha como sujeito 

construtor de conhecimento. Para isso, é preciso repensar o processo de ensino-

aprendizagem e promover,  também   nos anos  finais Ensino Fundamental, uma 

educação   que  se desenvolve tanto no aspecto intelectual como social. 

 Portanto, perceber o aluno como um sujeito intelectual e afetivo, que pensa e 

sente simultaneamente, e reconhecer a afetividade como parte integrante do 

processo de construção do conhecimento implica outro olhar sobre a prática 

pedagógica, não restringindo o processo ensino-aprendizagem apenas à dimensão 

cognitiva. 

 3.2.1 A escola e a Autoestima: Pontuações Importantes na Transição 

Para se entender a formação da autoestima, é necessário examinar dois 

aspectos do indivíduo: o aspecto individual e o social. O primeiro se refere à questão 

do quanto fomos valorizados pelas primeiras pessoas que amamos, para 

aprendermos a nos valorizar. O segundo, a compreensão, o que tem valor dentro da 

sociedade em que vivemos.  

A escola tem esse papel de ressignificar os conhecimentos e ajudar o aluno a 

construir as experiências, substituindo as negativas por positivas e assim elevar a 

sua  autoestima. Assim, durante o processo da escolarização, a criança continua 

seu desenvolvimento físico e psicológico, juntamente com os pais, professores e 

colegas, o que permite maior autonomia pessoal da criança.  

Dessa forma, torna-se importante que os educadores tenham em mente que o 

autoconceito positivo torna a criança mais ativa, com facilidade em fazer amigos. 

Com senso de humor, ela procura participar de discussões e projetos, lida 

melhor com os erros, sente orgulho por contribuir e é mais feliz, confiante, alegre e 
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afetiva. Estes aspectos, inquestionavelmente refletem-se no desempenho (êxito) 

escolar dessa criança e, em consequência, no seu sucesso pedagógico.  

Todavia, cabe ao professor administrar e observar se os alunos conseguem 

vencer desafios no ambiente escolar, tanto dentro como fora da sala de aula, sendo 

assim um mobilizador essencial para o crescimento da autoestima do aluno. 

Briggs (2012, p.56) afirma que: “Sempre que uma criança se considera 

incapaz, ela espera falhar e comporta-se de maneira que se torne menos provável o 

sucesso”. Assim, quando ela deixa de acreditar em si mesma, está destinada ao 

fracasso. O papel dos educadores não é menos importante que o dos pais quando 

se trata da autoestima. 

De acordo com Antunes (2016): 

A importância que educadores atribuem à autoestima é tal que a preocupação em 
cultivá-la já produziu efeitos contrários. Na década de 80, nos Estados Unidos, 
criaram-se comissões governamentais com a missão de formular estratégias para 
aumentar a autoestima das crianças e dos adolescentes. Caiu-se, como era de 
esperar, no exagero. Escolas em todo o país passaram a colar cartazes e 
adesivos elogiosos por toda parte e a orientar os professores a enaltecer sempre 
a criança, por qualquer motivo, indiscriminadamente. Resultado: uma geração 
incapaz de enfrentar um “não”, viciada em elogios. (...) A tática foi abandonada e 
agora ressuscita reformulada, com ênfase na ideia da “autoestima adquirida”, 
resultado de atitudes positivas, merecedoras de reconhecimento. (ANTUNES, 
2016, p. 73) 

Porém, é importante ensinar à criança que ela pode fazer algumas coisas 

bem, e que pode ter problemas com outras coisas, e que se espera que faça o 

melhor que puder. Também é uma boa ajuda que professores e pais admitam os 

próprios erros ou fracassos; a criança precisa saber que também os adultos não são 

perfeitos.  

É importante reconhecer a influência que o ambiente familiar exerce na 

formação da autoestima da criança e no aprendizado escolar, pois o ensino 

deteriorado e condições precárias são obstáculos ao esclarecimento das influências 

familiares sobre o processo de escolarização da criança.  

 Nesse viés, é imprescindível que se examine esse tema com cuidado para 

não adotar posições extremas, seja isentando a família de qualquer influência, seja 

atribuindo a ela toda a responsabilidade, o que não seria funcional. 

 No entanto, as crianças obtêm melhor desempenho escolar quando os 

adultos em casa são mais unidos, cooperativos e cordiais. Outro ponto importante 

no qual os educadores devem estar atentos é que a criança com autoconceito 



62 

 

 

 

positivo oferece contribuições significativas e valiosas para o conjunto. E, dentro da 

sala de aula, isto é sempre ótimo, pois engrandece o grupo como um todo. 

Souza (2017) recomenda que: 

Para ajudá-la a criar bons sentimentos é importante elogiá-la e incentivá-la quando 
procura fazer alguma coisa, fazendo-a perceber que tem direito de sentir que é 
“importante”, que “pode aprender”, que “consegue” e que sua família lhe quer bem 
e a respeita. O cuidado reside em adequar as tarefas que cabem a cada idade e 
permitir que ela tente, como colocar o suco no copo (ainda que derrame), a roupa 
(mesmo do avesso), a jogar objetos no lixo, guardar os brinquedos, as peças do 
jogo, ajudar na arrumação dos seus livros, fitas de vídeo, enfim, solicitar a ajuda da 
criança, partilhando com ela pequenos afazeres, vale até aplausos às suas 
conquistas. (SOUZA, 2017, p.55) 

          Na sala de aula, a atitude e os comentários dos professores acerca dos 

sucessos e dos insucessos da criança são decisivos para sua autoestima. Segundo 

Cury (2013): 

Prepare seus alunos para explorarem o desconhecido, para não terem 
medo de falhar, mais medo de não tentar. Ensine-os a conquistar 
experiências originais, através da observação de pequenas mudanças e da 
conexão de grandes rotas. Novos estímulos estabelecem uma relação com 
a estrutura cognitiva prévia, gerando novas experiências. (PIAGET, 1996 
apud CURY, 2013, p 80)   

Como a criança que esparramou muita cola em seu trabalho escolar e que 

ouviu: “Mas como você é desastrado! Olha só que porcaria! Você não consegue 

fazer nada direito mesmo!”, esta criança terá um autoconceito bem diferente daquela 

outra que, diante da mesma situação, ouviu algo como: “Você colocou muita cola em 

seu trabalho. Não ficou tão bom como aquele que você fez ontem. Da próxima vez, 

use a cola com mais cuidado”.  

Conforme Cury (2013, p. 42): “Dialogar é contar experiências, é segregar o 

que está oculto no coração, é penetrar além da cortina dos comportamentos, é 

desenvolver inteligências interpessoal”. Como sugere Penteado, usando como base 

o exemplo acima, existem alguns princípios fundamentais para a formação de um 

autoconceito positivo dos educandos: 

1- Comentar objetivamente os fatos, apontando apenas e tão somente o 
que a criança fez (“Você colocou muito cola”, “Você derrubou o copo”, “Você 
machucou seu amigo”, etc). 
2- Não julgar a criança a partir de seu comportamento. Não confundir sua 
identidade (quem ela é) com seu comportamento (o que ela faz). Não rotular 
a criança. Não dizer: “Você é” (agitada, agressiva, etc.), mas preferir usar o 
verbo estar no lugar de é: “Você está ...”(agitada, agressiva, etc.). Com isto 
demonstra a ela que o seu comportamento pode mudar, mas sua 
identidade, seu valor, quem ela é, permanecem constantes. Demonstramos, 
em última análise, que ela não é o seu comportamento. Da mesma forma, é 
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melhor dizer: “O seu caderno está desorganizado” (e não “Você é 
desorganizado”). Ou “O que você fez deixou seu amigo muito triste” (e não 
“Você é má”), “Sua mochila está suja” (e não “Você é suja”). 
3- Não comparar a criança com outras crianças, mas sim, com ela mesma: 
“Ontem você fez uma letra bem melhor do que a de hoje” (e não “Olha como 
a letra de fulano é bonita. Por que você não faz uma letra como a dele?”). E 
também: “Hoje você não se comportou bem na festa batendo nas crianças 
menores” (e não “Por que você sempre arruma confusão? Será que você 
não consegue ser normal como as outras crianças?”). 
4- Orientar a criança sobre o que ela pode fazer para conseguir um 
resultado melhor: “Se você usar menos cola, o trabalho ficará melhor”. 
Ajudá-la a descobrir novas e melhores maneiras de obter resultados 
positivos: “O que você poderia fazer na próxima vez para que isto não 
ocorresse mais?”. “De que maneira você poderia se comportar no futuro 
para que seu amigo não fique magoado com você?”. Ajudá-la a encontrar 
novas alternativas para seu comportamento. (PENTEADO, 2016, p.194) 

Para Cury (2013) existem sete pecados capitais que os educadores não 

podem cometer: 

1- Corrigir publicamente; 
2- Expressar autoridade com agressividade; 
3- Ser excessivamente crítico, obstruir a infância da criança; 
4- Punir quando estiver irado e colocar limites sem dar explicação; 
5- Ser impaciente e desistir de educar; 
6- Não cumprir com a palavra; 
7- Destruir a esperança e os sonhos. (CURY, 2013, p.85) 

Os professores são promotores de autoestima. Portanto, devem dar atenção 

especial aos alunos desprezados, tímidos e que recebem apelidos pejorativos. 

Porque sabem que os alunos podem ser encarcerados por seus traumas. Por isso, 

como poetas da vida, estendem a sua mão e mostram-lhes suas capacidades 

interiores.  

 De acordo com Cury (2013): 

Não há jovens problemáticos, mais jovens que estão passando por 
problemas. Elogie os jovens tímidos, obesos, discriminados, hiperativos, 
difíceis, agressivos. Encoraje aqueles de quem os outros zombam, os que 
se sentem diminuídos.(...) não permita em hipótese alguma que os alunos 
chamem seus colegas de (baleia) ou (elefante) por eles serem obesos. 
Você não imagina o rombo emocional que esses apelidos provocam no solo 
do inconsciente. Não lhes permita falarem pejorativamente dos defeitos 
físicos e da cor da pele dos outros. Essas brincadeiras não são ingênuas. 
Produzem graves conflitos que não se apagam mais, só se reeditam. 
Discriminação é um câncer, uma mácula, que sempre manchou nossa 
história. (CURY, 2013, p. 145) 

 Nesse contexto, o professor também tem que estar antenado e ter uma visão 

crítica da sociedade. Percebendo o seu papel social ele tem que se dar conta das 

condições em que vive seu aluno, nesta sociedade estratificada e com realidades tão 

perversas. Ele deve compreender e aceitar esta criança, oferecendo-lhe 

oportunidades, tentando por sua vez diminuir esta agressiva disparidade social.  
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3.3 A ESCOLA E A INCLUSÃO NA TRANSIÇÃO: CAMINHOS NECESSÁRIOS   

A escola é um espaço que discute as questões da sociedade e possibilita ao 

aluno o desenvolvimento do pensamento crítico, aquisição de conhecimentos e 

informações acumuladas pela humanidade, além de permitir a difusão sociocultural, 

a convivência e a sociabilidade entre crianças, adolescentes, jovens e adultos.  

Tem sua função social ampliada, quando os sujeitos que a compõem 

compreendem a realidade em que vivem e priorizam a execução de uma prática 

transformadora, com a visão da socialização dos bens materiais, espirituais e 

culturais produzidos pela sociedade.  

Sobre o comprometimento da função da escola em relação aos modos de 

compreender a vida e o mundo onde se vive atualmente, os autores citados abaixo 

dizem que:  

A escola é reconhecida como espaço insubstituível de acolhimento das 
novas gerações, com possibilidades de se tornar mais igualitária e livre de 
preconceitos, e de permitir-lhes que conheçam sua cultura, possam analisar 
a sociedade, adquiram instrumento para a crítica, a reflexão e até, quem 
sabe, para a criação de alternativas, diante das poderosas determinações 
que se impõem, inegavelmente. (SAMPAIO & MARIN, 2017, p.1223)  

Sendo a escola a representação micro da sociedade mais ampla, ela sofre o 

processo de transposição dos problemas sociais, da sociedade a qual pertence, 

para seu interior, abarcando várias contradições.  

Pode-se perceber, em relação dialética, um movimento contraditório de 

transformação e conservação, onde a sociedade quer que a escola forme 

profissionais submissos para o mercado de trabalho e os professores querem formar 

pessoas mais humanizadas, solidárias e capazes de intervir na sociedade. 

 Depois da família, o Estado, institucionalizado na organização escolar, é o 

principal responsável pela educação do indivíduo.  

 Nesse pensar entende-se  que a educação escolar ser capaz de proporcionar 

ao cidadão uma formação que lhe possibilita construir seu próprio conhecimento e 

compreensão frente às inovações tecnológicas, a fim de que seja criativo e 

autônomo moral e intelectualmente.  

O sistema educativo tem, pois, por missão explícita ou implícita, preparar 
cada um para este papel social. Nas sociedades complexas atuais, a 
participação em projetos comuns ultrapassa em muito a ordem do político 
em sentido estrito. É de fato no dia a dia, na sua atividade profissional, 
cultural, associativa, de consumidor, que cada membro da coletividade deve 
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assumir as suas responsabilidades em relação aos outros. Há, pois, que 
preparar cada pessoa para esta participação, mostrando-lhe os seus 
direitos e deveres, mas também desenvolvendo as suas competências 
sociais e estimulando o trabalho em equipe na escola. (DELORS, 1999, 
p.60) 

          Assim, a escola vem sendo questionada neste século sobre a sua função 

frente às transformações econômicas, políticas, sociais e culturais. Destaca-se que a 

escola, para ser inclusiva, torna-se necessário que todos os professores atuem 

como os articuladores de todo esse processo, sabendo que na realização deste 

trabalho se faz necessário uma diversidade de ações pedagógicas que 

favoreçam a construção deste espaço.  

 Os desafios inclusivos  adentra pela  qualidade da educação considerando  os 

aspectos fundamentais, como: o desenvolvimento da criança em sentidos amplo e 

integral, os condicionantes sociais e pessoais anteriores do aluno, as diferenças 

individuais e o papel das escolas e do sistema educacional na promoção de 

igualdade de oportunidades  a todos. 

Uma escola de qualidade é aquela que estimula e promove o 
desenvolvimento dos alunos de maneira integral, considerando 
equilibradamente os aspectos físicos, motores, afetivos, sociais, cognitivos e 
morais, sem desconsiderar seu nível socioeconômico, seu meio familiar, sua 
aprendizagem anterior e suas diferenças individuais. Além disso, a escola 
de qualidade contribui para a participação de toda comunidade educativa, 
promove o desenvolvimento profissional dos docentes e influi com sua 
oferta educativa em seu ambiente social. Um sistema escolar eficaz é 
aquele que maximiza a capacidade das escolas de alcançar esses 
resultados. (MARCHESI; MARTIN, 2016, p. 48)  

 Outro ponto de grande relevância é a compreensão de que a escola, a 

partir de sua função social e comprometimento com a inclusão, – principalmente 

na forma diferente e particular de olhar para o sujeito inserido na escola – mostre a 

valorização da diferença numa manifestação de interlocução entre os grupos sociais.   

  Pode-se afirmar que os desafios inclusivos adentram pela qualidade da 

educação, considerando os aspectos fundamentais, como: o desenvolvimento da 

criança em sentidos amplo e integral, os condicionantes sociais e pessoais 

anteriores do aluno, as diferenças individuais e o papel das escolas e do sistema 

educacional na promoção de igualdade de oportunidades a todos. 

 Analisando o sistema capitalista, encontra-se uma sociedade organizada 

com base no lucro, exploração do ser humano e da natureza, apontando um sistema 

que visa à acumulação privada de bens de produção. 
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           Gómez ajuda a compreender tais dizeres, quando diz: 

Dessa forma, a escola encontra-se frente a demandas inclusive 
contraditórias no processo de socialização das futuras gerações. Deve 
provocar o desenvolvimento dos conhecimentos, ideias, atitudes e pautas 
de comportamento que permitam sua incorporação eficaz no mundo civil, no 
âmbito da liberdade do consumo, da liberdade de escolha e participação 
política, da liberdade e responsabilidade na esfera da vida familiar. 
Características bem diferentes daquelas que requer sua incorporação 
submissa e disciplinada, para a maioria, no mundo do trabalho assalariado. 
(GOMEZ, 2000, p. 15) 

    O estudo sobre as bases que compõem a sociedade do mundo atual pode 

ajudar a compreender essa discussão. O sujeito inserido neste modelo econômico 

em que pode mais quem tem mais, não consegue perceber que é um ser humano 

integrante do meio social em que vive; é um cidadão que tem poder para transformar 

a realidade que o aliena e exclui. Assim sendo, grande parte das pessoas vive para 

o trabalho alienado, procurando atingir uma situação melhor para sua vida. 

A educação escolar, como prevê a Constituição, tem como objetivo a 

formação do homem para que ele seja capaz de realizar transformações sociais 

necessárias à sua humanização e livre desenvolvimento, de modo a atender às 

múltiplas exigências e desafios que a ciência, a tecnologia e o mundo colocam. 

A mudança da base eletrônica para a base microeletrônica, isto é, dos 
procedimentos rígidos para os flexíveis, que atinge os setores da vida social 
produtiva nas últimas décadas, passa a exigir o desenvolvimento de 
habilidades cognitivas e comportamentais, tais como análise, síntese, 
estabelecimento de relações, rapidez de respostas e criatividade em face de 
situações desconhecidas, comunicação clara e precisa, interpretação e uso 
de diferentes formas de linguagem, capacidade para trabalhar em grupo, 
gerenciar processos, eleger prioridades, criticar respostas, avaliar 
procedimentos, resistir a pressões, enfrentar mudanças permanentes, aliar 
raciocínio lógico-formal à intuição criadora, estudar continuamente. 
(GOMÉZ, 2017, p.22) 

 Cabe ressaltar a importância da educação escolar para a sociedade atual, 

que está a exigir qualificações cada vez mais elevadas para qualquer área 

profissional. Sendo cada vez mais necessário educar10 pessoas para o incerto, para 

as mudanças constantes, muitas vezes conflituosas, com exigência de esforço para 

paz e de capacidade para adaptar as situações novas.  

          As novas gerações têm expectativas e necessidades novas que só uma 

educação que tenda para a cultura realmente cívica partilhada por todos poderá 

abrir espaço para desnaturalizar a perversidade e a desigualdade social, além de 

                                            
10

 O processo de desenvolvimento da capacitação física, intelectual e moral da criança e do ser humano em 
geral, visando à sua melhor integração individual e social. Dicionário Aurélio (HOLANDA FERREIRA, 1995). 
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atender as múltiplas exigências e desafios que a ciência, a tecnologia e o mundo 

colocam. 

Porque a escola é um espaço por excelência de socialização, é à escola 
que compete a formação de um cidadão que, por estar bem inserido no seu 
meio, pode sem perda de identidade abrir-se a outros meios, ao diálogo que 
essa abertura comporta e ao respeito das identidades e outras formas de 
estar no mundo. (ESTRELA, 2015, p. 57)  

Cabe ressaltar que é a escola que introduz nos alunos de maneira 

progressiva, com os conhecimentos, as ideias, as concepções, os modos de 

conduta que a sociedade requer. Assim, o processo de socialização na escola deve 

contemplar a preparação para o mundo do trabalho e a formação do cidadão para 

sua atuação, também na vida pública.  

   3.3.1 O Fazer Docente no Período de Transição entre o Fundamental I e o 

Fundamental II 

Os saberes necessários à prática pedagógica de forma a permitir uma 

compreensão mais clara e objetiva da mesma, estão relacionados com a concepção 

de atender o aluno, independente do ano ou série.  

No que diz respeito ao fazer docente, destacam a pluralidade dos saberes 

quando dizem que a prática pedagógica diária aprofunda os conhecimentos 

pedagógicos utilizados na prática e privilegiam as práticas inovadoras ou práticas 

diferentes que ajudarão a resolver as questões de ensino, durante a transição. 

Tardif aponta o seguinte: 

  O saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito 
de realizar um objetivo qualquer. {...} O saber dos professores é o saber 
deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com sua 
experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas relações 
com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola, 
etc. Por isso, é necessário estudá-lo relacionando-o com esses elementos 
constitutivos do trabalho docente. (TARDIF, 2008, p.11) 

 O professor do ensino fundamental I, isto é, de 1º ao 5º ano sabe que as 

aulas devem ser dinâmicas, muitas vezes com atendimento individualizado e por 

vezes lúdicas, com atividades de diversas áreas: verbal, corporal, plástica, musical e 

outros. O professor estabelece com essas atividades um relacionamento mais 

afetivo e acolhedor. Já no ensino fundamental II, isto é, de 6º ao 9 º ano, o espaço da 

sala de aula é um espaço mais formal, preocupando-se em preencher a maior parte 

do tempo das crianças, com atividades dirigidas, de caráter pedagógico. 
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          Principalmente no 6º ano, as mudanças nas relações interpessoais entre o 

professor e o aluno são marcantes, porque é nessa etapa que os professores 

precisam estabelecer uma agenda de novas habilidades a serem desenvolvidas e 

conhecimentos a serem dominados.  

Fortalecendo a reflexão, Gauthier (2010, p. 27) nos diz que o ensino é “a 

mobilização de vários saberes que formam uma espécie de reservatório no qual o 

professor se abastece para responder a exigências específicas de sua situação 

concreta de ensino.”  

É onde os saberes constitutivos da prática do professor estarão em voga e 

articulados entre os saberes produzidos na prática e a junção das teorias já 

existentes com os saberes produzidos, o que possibilitará a construção de novos 

saberes para as crianças do 6º ano, que são pré-adolescentes. 

 O próprio aluno nessa fase na sua vida escolar começa a pensar na 

mudança no processo de aprendizagem, gerando estranheza a esta nova, onde faz 

dele o protagonista de seu aprendizado, construindo sua autonomia e sua identidade 

enquanto sujeito histórico.  

 Importante destacar que o trabalho pedagógico do professor, sem sombra de 

dúvida, prevê situações de ensino, ajuda e incentiva a participação do aluno em sala 

de aula, estabelece momentos ricos e intensos que permite a alunos e professores 

compartilhar significados. Nessas condições, o trabalho contextualizado investiga, 

busca novos caminhos e promove o desenvolvimento do aluno como pessoa nas 

suas múltiplas capacidades.   

O ensino e a prática devem promover a inserção do aluno no mundo, para 

que este tenha contato com as novas tecnologias, contato com a realidade do país, 

não esquecendo os conteúdos específicos de sua fase e/ou série, conteúdos estes 

que possam servir de base em discussões e interlocuções sobre qualquer tema que 

porventura participe.   

Segundo Freire (1996, p.98), "ensinar exige compreender que a educação é 

uma forma de intervenção no mundo”. Isto pontua a educação como um mecanismo 

importante na melhoria da sociedade. A educação como um componente na busca 

por um mundo melhor, uma educação que discute questões relevantes da economia, 

da política, do social, enfim, das mudanças necessárias. 
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De acordo com Contreras:  

   O docente não define a prática, mas, em todos os casos, seu papel na 
mesma; é através de sua atuação como se difundem e concretizam uma 
infinidade de determinações provenientes dos contextos nos quais participa 
(...). Sua conduta profissional pode ser uma única resposta adaptativa às 
condições e requerimentos impostos pelos contextos preestabelecidos, mas 
pode entender-se a partir do ponto de vista crítico como a fonte de 
interrogações e problemas que podem estimular seu pensamento e sua 
capacidade para adotar decisões estratégicas inteligentes para intervir nos 
contextos. (CONTRERAS, 2016, p.75)  

Parece necessário pensar, sem sombra de dúvida, que a forma como o 

professor constrói os seus saberes e reflete sobre eles pode determinar a sua 

prática e autonomia.   

Nesse sentido, Tardif (2008) apresenta os saberes considerados relevantes e 

indispensáveis à prática docente. Segundo o autor, estes saberes estão 

relacionados com a formação inicial ou continuada dos professores.   

Uma formação capaz de proporcionar a construção de novos saberes e 

apropriarem-se destes. Freire (1996, p.39) os apresenta dizendo que é pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. 

O seu “distanciamento” epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise 

deve dela “aproximá-la” ao máximo.  

 Há que se considerar que a reflexão sobre o conhecimento parte da 

experiência vivida por cada ser e dos saberes construídos e estes estão presentes e 

se revelam no fazer.  Ainda Tardif (2008, p.36) argumenta que a prática integra 

diferentes saberes com os quais o corpo docente mantém diferentes relações; 

saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 

experienciais. 

Os saberes profissionais: é possível dizer que são conhecimentos adquiridos 

nas academias, num contexto em que o professor vai se construindo, imerso no 

cotidiano das escolas normais ou faculdades de ciências da educação, onde o 

professor e o ensino são tomados como objetos do saber para as ciências.   

Sem dúvida, os conhecimentos produzidos não se limitam apenas às teorias. 

O professor é um eterno investigador de sua própria prática, e, neste processo, 

produz conhecimentos novos.  

A articulação entre a ciência e a prática acontece concretamente por 

intermédio da formação inicial ou continuada dos professores. No decorrer da 
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formação, num contexto de investigação do próprio fazer, é que os professores vão 

se construindo.  Além do mais, Tardif (2008, p. 37), escreve que “a prática docente é 

uma atividade que mobiliza diversos saberes que podem ser chamados de 

pedagógicos”.  

Quanto aos saberes pedagógicos, Tardif entende que estes: 

 {...} apresentam–se como doutrinas ou concepções provenientes de 
reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, reflexões 
racionais e normativas que conduzem a sistemas mais ou menos coerentes 
de representação e de orientação da atividade educativa. (TARDIF, 2008, p. 
37) 

  Diante do exposto, pode-se inferir que os saberes pedagógicos são 

constituídos a partir de reflexões diretamente articuladas com as práticas educativas 

que instituem novas relações com o saber científico e o saber pedagógico, que 

orientam e legitimam as atividades educativas nas instituições de ensino.  

Importantíssimo ressaltar que o professor, ao longo do seu percurso, constrói os 

saberes pedagógicos considerados essenciais no exercício da docência. Tais 

saberes são enriquecidos por vivências e experiências no cotidiano da sala de aula, 

que se estabelece entre o saber, o professor e o aluno. 
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4. O PERCURSO METODOLÓGICO  

 

 4.1 CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS 

Neste capítulo apresenta-se a metodologia utilizada para realização desta 

pesquisa. “Pode-se definir pesquisa como um processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é 

descobrir respostas mediante o emprego de procedimentos científicos.” Costa (2019, 

p. 42).  

O tipo de pesquisa a ser utilizado, assim como a forma de coleta de dados e 

os critérios adotados para a elaboração do questionário estão descritos nos itens 

posteriores. 

Segundo Fernandes (2020), existem diversas formas de classificar as 

pesquisas. Porém, as formas clássicas de classificação são: quanto aos objetivos, 

quanto à forma de abordagem, quanto à natureza e quanto aos procedimentos 

adotados. Quanto aos objetivos, a presente pesquisa pode ser classificada como 

exploratória, pois tem como finalidade desenvolver, esclarecer e explorar o tema 

escolhido.  

Segundo Costa (2019, p. 64), “As pesquisas exploratórias têm como principal 

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores”. 

Ainda de acordo com Costa (2019), as pesquisas exploratórias são 

desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 

acerca de determinado fato. Utilizou-se da análise documental para fundamentar a 

pesquisa através da legislação pertinente.  

Quanto à abordagem, a presente pesquisa pode ser classificada, segundo 

Sampieri (2013, p. 120), como qualitativa, pois “há um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 

números”. 
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Já quanto à natureza, pode ser considerada uma pesquisa básica, que, de 

acordo com os mesmos autores, visa gerar novos e úteis conhecimentos para o 

avanço da Ciência, porém sem previsão de aplicação prática.  

 Quanto à classificação proposta quanto aos procedimentos técnicos 

adotados, a presente pesquisa apresenta um estudo de caso, pois objetiva a 

obtenção de conhecimento profundo e exaustivo de uma realidade delimitada.  

Yin (2016, p. 73) entende que o estudo de caso é um estudo empírico que 

pesquisa um “fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as 

fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no qual são 

utilizadas várias fontes de evidência”.  

Conforme assinala André:  

O estudo de caso parece há muitos anos nos livros de metodologia de 
pesquisa educacional, mas dentro de uma concepção bastante restrita, ou 
seja, o estudo descritivo de uma unidade, seja uma escola, um professor, 
um aluno ou uma sala de aula. (ANDRÉ, 2014, p.30) 

Ao se referir sobre o estudo de caso, André (2014) acrescenta o estudo de 

caso do tipo etnográfico. Segundo a autora, para que seja reconhecido como estudo 

de caso etnográfico, é preciso que este preencha os requisitos da etnografia, que 

seja um sistema bem delimitado, isto é, uma unidade com limites bem definidos.  

          É quando se utiliza várias fontes de evidências para a compreensão do objeto 

de estudo, no qual os comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas 

onde é possível se fazer observações diretas e entrevistas sistemáticas (YIN, 2015).  

Portanto, o estudo de caso caracteriza-se não só pela capacidade de lidar 

com uma completa variedade de fontes de evidências na recolha de dados: 

documentação, registro em arquivos, entrevistas, observação direta, observação 

participante e artefatos físicos, mas ainda quando:  

1) o pesquisador coloca as questões do tipo “como” e “por que”;  

2) o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos;  

3) o foco de interesse se encontra em fenômenos contemporâneos que esteja 

ocorrendo num contexto da vida real. 

 O autor considera o estudo de caso um método eclético, em que se podem 

utilizar diferentes técnicas e métodos que facilitem a compreensão do objeto ou 

fenômeno em seu contexto (YIN, 2015, p.30). 
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Já Hernández (2010, p. 56) define o estudo de caso como “o estudo de um 

exemplo em ação”, advertindo que o uso da palavra exemplo tem uma dupla 

significação. Ainda segundo Hernández (2010), em um estudo de caso a 

interpretação é feita no contexto estudado, e não fora dele, cujo foco de atenção é o 

caso. 

  Nessa direção, entende-se que o estudo de caso é uma alternativa para 

estudar sistemas ou organizações, mais do que indivíduos.  

 Com base nessas proposições, considerou-se pertinente fundamentar a 

presente investigação nos princípios do tipo estudo de caso, considerando que se 

pretendeu investigar a transição entre as duas etapas do ensino fundamental entre  

o 5º e  o 6º ano, e as  implicações afetivas na relação professor-aluno nas escolas 

pesquisadas,  tema selecionado para o estudo do caso. 

 

4.2 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

   

           Segundo Fernandes (2020, p. 33), “a definição do instrumento de coleta de 

dados dependerá dos objetivos que se pretende alcançar com a pesquisa e do 

universo a ser investigado”. 

         Quanto aos procedimentos adotados para a coleta de dados, foram utilizados a 

pesquisa bibliográfica que, conforme Marconi e Lakatos (2016, p. 71), “abrange toda 

a bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado, desde publicações 

avulsas, boletins, jornais [...]”.  

 Para Sampieri (2013, p. 93), entrevista estruturada “é aquela em que o 

entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido, testado a priori”, com um 

número de cinco professores que atuam no 5º e 6º ano do ensino Fundamental de 

duas escolas do município de Boa Vista, estado de Roraima. 

Partindo do pressuposto de que uma boa entrevista começa com a 

formulação de perguntas básicas que deverão atingir o objetivo de pesquisa, é 

possível fazer uma análise do roteiro para identificar a sua adequação em termos de 

linguagem, estrutura e sequência das perguntas no roteiro. 

Para os 52 alunos – sendo 26 alunos do 5º ano e 26 alunos do 6º ano –, uma 

entrevista semiestruturada com 05 (cinco), em horário de aula, com a anuência da 
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direção da Unidade Escolar e do (a) professor (a) de sala. Como a pesquisa foi 

elaborada em duas escolas, a entrevista foi aplicada para 26 alunos de cada escola, 

do 5º e do 6º ano do ensino fundamental, identificadas com Escola A e Escola B. 

A opção pela entrevista deu-se neste trabalho enquanto uma metodologia de 

investigação própria para captar o discurso dos sujeitos sociais sobre a realidade por 

eles vivida. A situação de entrevista supõe uma interação entre os sujeitos 

pesquisador e pesquisado. Por isso, essa interação durante a entrevista supõe a 

mútua influência entre os sujeitos participantes do processo.  

Esta interação merece cuidado especial por parte do pesquisador na etapa 

do planejamento, no momento de sua execução e, ainda, na análise dos resultados 

colhidos com a entrevista. A partir dos itens apontados tem-se como imprescindível 

a entrevista estruturada para o desenvolvimento deste estudo de caso. 

Nesta pesquisa, sob a denominação de entrevista, utilizou-se a técnica do 

Grupo Focal com um pequeno grupo de professores e duas turmas de alunos. Aqui 

estou considerando, para efeitos de apresentação, o Grupo Focal como um tipo de 

entrevista em grupo, embora mais adiante vá-se destacar as diferenças entre as 

duas técnicas. E, finalmente, as entrevistas mais aprofundadas, de cunho 

narrativo, com um grupo de 5 docentes de cada escola, somando-se 10 docentes ao 

todo. 

Todas as entrevistas, tudo que foi escrito ou dito foi transcrito para fins de 

análise. A opção para auxiliar o difícil trabalho de análise das informações captadas 

foi a técnica de interpretação de dados denominada Análise de Conteúdo, de 

inspiração qualitativa, para enfatizar os temas que apareçam ou silenciem nos 

textos das entrevistas dos professores. 

4.3 OS PROCEDIMENTOS  

          Inicialmente agendou-se uma reunião com os professores para apresentar o 

projeto da pesquisa de tese, principalmente os objetivos da pesquisa e as 

metodologias que implicariam a participação da escola. O próximo passo foi 

o agendamento com as coordenações, a minha participação como pesquisadora 

em um momento de reunião dos professores do Ensino Fundamental I e II, na qual 

pudesse aplicar a entrevista.   
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           A minha demanda em relação às escolas foi poder participar, como 

pesquisadora, de pelo menos três momentos de encontros já agendados por elas. 

 No primeiro deles, apresentaria as intenções da pesquisa aos professores e 

faria a eles diretamente um convite para tomarem parte no projeto. No segundo 

momento, entregaria o roteiro com questões escritas para que os professores 

respondessem e me devolvessem no mesmo dia.  

Um terceiro momento era previsto para a realização de grupos focais com 

os professores e com os alunos. Por último, marcaria individualmente as 

entrevistas narrativas com cada um dos cinco professores a serem selecionados. 

  Aos professores participantes foi entregue uma Carta-convite que foi lido e 

explicado pela pesquisadora. Foram entregues em duas vias devidamente 

assinadas, onde uma cópia ficou com a pesquisadora e a outra com os participantes 

da pesquisa.  

 No entanto, para a coleta de dados foi necessário solicitar a autorização da 

Direção da Escola para que, posteriormente, pudesse contatar os pais dos alunos 

para pedir-lhes autorização para que os seus filhos pudessem participar do estudo.  

Para tal, foi realizado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que foi 

entregue aos alunos para que estes, por sua vez, entregassem aos seus respectivos 

pais, onde era descrito o objetivo do estudo e as condições nas quais iria ser 

realizado. 

 Os alunos cujos pais devolveram a autorização assinada puderam participar 

da pesquisa. Essa solicitação foi elaborada em 2 vias, onde uma ficou com a 

pesquisadora e a outra com os pais. A coleta de dados ocorreu no mês de outubro 

de 2021, quando os alunos do ensino fundamental já haviam retornado às aulas 

presenciais. 

A pesquisa foi realizada em duas escolas, uma da rede municipal, com alunos 

do 5º ano do ensino fundamental I,  e  uma escola a rede  estadual, com alunos do 

6º ano  do ensino fundamental II, conforme já mencionado, na cidade Boa Vista /RR. 

Para garantir o anonimato, a caracterização das escolas investigadas e dos 

professores entrevistados não foi permitida pelos gestores da referidas escolas.  

 Segundo eles, seria para evitar qualquer tipo de constrangimento que 

poderia advir da revelação de suas identidades, tanto dos professores como das 

escolas.
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    4.3.1 Aspectos Éticos 
 

A presente pesquisa se comprometeu a atender às exigências éticas e 

científicas fundamentais descritas na Resolução nº 196, de 10 de outubro de 199611, 

que são: 

1) A pesquisa foi realizada após assinatura, por parte dos participantes, do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que contém os seguintes aspectos: 

garantia de que serão esclarecidos, a qualquer momento do estudo, sobre os 

procedimentos, os riscos e benefícios do mesmo; que terão a liberdade de retirar 

seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo algum, e a segurança 

do sigilo e do caráter confidencial das informações obtidas. 

2) Foram esclarecidos, no início da pesquisa, à instituição escolar, aos 

professores e aos alunos os benefícios, tanto atuais como potenciais, individuais 

ou coletivos do estudo, comprometendo-se ao máximo com eles; 

3) Foram assegurados aos participantes da pesquisa os benefícios 

resultantes da mesma, em termos do retorno educacional, acesso aos 

procedimentos e aos resultados do trabalho. 

 

 

                                            
11

 A presente Resolução fundamenta-se nos principais documentos internacionais que emanaram declarações e 
diretrizes sobre pesquisas que envolvem seres humanos: o Código de Nuremberg (1947), a Declaração dos 
Direitos do Homem (1948), a Declaração de Helsinque (1964 e suas versões posteriores de 1975, 1983 e 1989), 
o Acordo Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (ONU, 1966, aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro 
em 1992), as Propostas de Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas Biomédicas Envolvendo Seres 
Humanos (CIOMS/OMS 1982 e 1993) e as Diretrizes Internacionais para Revisão Ética de Estudos 
Epidemiológicos (CIOMS, 1991). Cumpre as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 e da legislação brasileira correlata: Código de Direitos do Consumidor, Código Civil e Código Penal, 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Orgânica da Saúde 8.080, de 19/09/90 (dispõe sobre as condições de 
atenção à saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes), Lei 8.142, de 28/12/90 
(participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde), Decreto 99.438, de 07/08/90 (organização 
e atribuições do Conselho Nacional de Saúde), Decreto 98.830, de 15/01/90 (coleta por estrangeiros de dados e 
materiais científicos no Brasil), Lei 8.489, de 18/11/92, e Decreto 879, de 22/07/93 (dispõem sobre retirada de 
tecidos, órgãos e outras partes do corpo humano com fins humanitários e científicos), Lei 8.501, de 30/11/92 
(utilização de cadáver), Lei 8.974, de 05/01/95 (uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio 
ambiente de organismos geneticamente modificados), Lei 9.279, de 14/05/96 (regula direitos e obrigações 
relativos à propriedade industrial), e outras. 
 Fonte: Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br (Acesso abril de 2022).  

https://bvsms.saude.gov.br/
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5. AS ANÁLISES DOS DADOS 

          Segundo Costa (2019), o momento da análise é um dos mais delicados da 

pesquisa; é quando o trabalho atinge o momento decisivo, pois, ao fazer-se a crítica 

interna do trabalho, visa-se o da obra conteúdo, ao seu significado. Isto é, a análise 

é dividida em duas categorias: a crítica de interpretação ou hermenêutica12 e a 

crítica do valor interno do conteúdo. 

5.1  ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES  

 A escolha dos docentes para participar da pesquisa não foi aleatória. Dois 

critérios foram estabelecidos: a) Os professores serem efetivos na rede municipal e 

estadual ; b) Os professores terem interesse na questão a ser pesquisada. 

O instrumento elaborado para a entrevista escrita continha, na primeira 

parte, uma questão fechada que permitiu traçar um perfil do corpo docente, e 

quatro questões abertas que possibilitaram uma visão inicial sobre a percepção dos 

professores das suas relações com os alunos.  

Para possibilitar que os professores pudessem sentir-se menos 

constrangidos ao responder sobre sua vida pessoal e profissional, o instrumento 

não previa sua identificação.  

 Apenas a última questão, que explicava que haveria outros momentos de 

entrevista, convidava os professores que se interessassem em continuar 

participando da pesquisa a escrever seu nome deixar um telefone e/ou e-mail para 

contato.  

          Passa-se a seguir à apresentação do perfil dos professores das escolas 

pesquisadas. 

                                            
12

  Pode ser designada como a arte e a ciência da interpretação. Uma epistemologia não restrita à 
dimensão formal da construção do conhecimento (COSTA, 2019). 
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5.2 PERFIL DOS PROFESSORES  

Quadro 4:  Professores por faixa etária 
 

Faixa etária - Professores Escola A Escola B Total 

de 30 anos 0 01 01 
de 30 a 39 anos 01 02 03 
de 40 a 49 anos 02 03 05 
+ de 50 anos 0 01 01 
Total 03 07 10 

Fonte: Dados da pesquisa  

  

          Já a distribuição das idades da totalidade dos professores em relação à faixa 

etária era a seguinte: 01 professor com menos de 30 anos, 03 professores entre 30 

e 39 anos, 05 docentes entre 40 e 50 anos e 01 com mais de 50 anos. A média de 

idade dos professores da escola A era mais próxima, oscilando entre 30 e 49 anos. 

 Já na escola B, havia maior oscilação entre as idades, que vão dos 27 aos 

58 anos. Na escola A, existia maior número (01) de professores mais jovens, na 

faixa etária entre 30 e 39 anos. Na escola B, a maioria (03) dos professores eram 

mais velhos, situados nas faixas etárias acima de 40 anos. 

Quadro 5:  Tempo de docência  

Anos de exercício da docência Escola A Escola B Total 

01 a 05 anos 02 02 04 
06 a 15 anos 01 02 03 
16 a 25 anos 01 01 02 
+ de 26 anos 00 01 01 
Total 04 06 10 

Fonte: Dados da pesquisa 

          Em relação ao tempo de exercício da carreira entre o grupo pesquisado, 04 

docentes tinham até 05 anos de experiência, 03 de 06 a 15 anos de carreira, 04 de 

16 a 25 anos. Entre os docentes da escola A, a maioria (02) tem até 15 anos 

de carreira. Já na escola B existe uma divisão equitativa entre os docentes em 

fase inicial de carreira: 03 até anos e, entre os docentes em fase final, 01 com 

mais de 16 anos de trabalho. 

          Trazidas para o âmbito das reflexões aqui pretendidas, tais considerações, se 

por um lado evidenciam a necessidade de se compreender que a experiência na 



79 

 

 

 

profissão, traz saberes e conhecimentos que hoje são necessários ao exercício do 

ofício de ensinar. Por outro nos remetem às implicações que isto tem para as 

discussões sobre a formação docente, em especial sobre o lugar que as 

experiências formativas iniciais ocupam ou deveriam ocupar no processo de 

aprendizagem profissional dos professores (CONTRERAS, 2016). 

           Muito embora se saiba que a aprendizagem da profissão se dá como um 

processo contínuo e que este transcende a experiência e contribui para o 

desenvolvimento profissional do professor. A profissão docente é revestida de 

características que lhe são peculiares, pois é uma atividade em que o professor 

investe parte da sua personalidade, na medida em que esta também é construída no 

fazer pedagógico.  

 Nessa perspectiva, pensa-se que a formação, para além da aprendizagem de 

técnicas e habilidades necessárias para o ensino, implica na construção de valores e 

de um “saber-ser”, na medida em que influencia na constituição da pessoa do 

professor em todas as suas dimensões: cognitivas, afetivas e sociais. Isto nos 

remete à importância de voltar-se o olhar para a formação docente, no que diz 

respeito à ideia de que o professor se educa e se forma no decorrer de sua 

existência, estando, portanto, em processo permanente de (re) construção de si 

próprio (TARDIF, 2008). 

 Nesse viés, o desenvolvimento pessoal não está dissociado do 

desenvolvimento profissional.  Ao contrário, numa relação de reciprocidade 

constroem-se, conjunta e concomitantemente, ao longo do ciclo vital do sujeito, cujo 

eixo interseccional parece ser a relação com o outro, sendo que o professor se 

forma e transforma nas e pelas relações que estabelece em seu contexto, 

adquirindo contornos próprios, que singularizam sua maneira de agir, reagir e 

interagir com o mundo.  

Quadro 6: Professores por sexo 

Sexo dos professores Escola A Escola B Total 

Feminino 04 02 06 

Masculino 02 02 04 

Total 06 04 10 

Fonte: Dados da pesquisa 
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          Do total dos 10 professores respondentes, 06 são do sexo feminino e 04 do 

sexo masculino. Entre o grupo de professores da escola A, 04 são do sexo feminino 

e 02 do masculino. Já da escola B, 02 s ã o  professoras e 02 s ã o  professores. 

  Destacando-se a predominância da mão de obra feminina entre os 

docentes no Brasil, pode-se inferir que esta seja devida à remuneração paga aos 

professores da educação básica, somado à questão hierárquica, onde se percebe  

que o percentual de mulheres professoras concentra-se nas séries iniciais do 

Fundamental e na Educação Infantil: o percentual de professores do sexo 

masculino aumenta um pouco nas séries finais do Fundamental e, no Ensino 

Médio, chega a uma composição de 33% de professores e 67% de professoras.  

Quadro 7: Professores por titulação 

Titulação dos Professores Escola A Escola B Total 

Graduação 01 01 02 

Especialização 03 04 07 

Mestrado 01 00 01 

Total 05 05 10 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Sobre o grau de formação dos docentes respondentes, 02 tinham 

graduação, 07 tinham especialização e 01 t i n h a  mestrado, sendo que, na 

escola A, são 01 professora com graduação, 03 com especialização e 01 

mestre. Na escola B, são 01 professora com graduação, 04 especialistas e 

nenhum mestre.  

Partindo da reflexão sobre os saberes da experiência como componente da 

prática do professor, faz-se necessário entender o que é a construção da 

profissionalidade docente. O termo profissionalidade, ao invés de profissionalização, 

segue o raciocínio dos seguintes autores:  

Para Contreras, profissionalidade é o termo utilizado para designar “o modo 

de resgatar o que de positivo tem a ideia de profissional no contexto das funções 

inerentes ao trabalho docente”, abarcando três dimensões:  

– Obrigação moral – tendo como componentes a preocupação com o bem 
estar dos alunos e com a ética, perpassando as relações de afetividade e 
motividade;  
– Compromisso com a comunidade – estabelecendo, inicialmente, com os 
professores, e a seguir, com a sociedade como um todo, intervenção nos 
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problemas sociais e políticos, e compreendendo a escola como um local de 
preparação para a vida futura, como agente regulador da sociedade 
(liberdade, igualdade e justiça); 
– Competência profissional – transcende o domínio de habilidades e técnicas e 
emerge a partir da interação entre a obrigação moral e o compromisso com a 
comunidade. (CONTRERAS, 2016, p.73) 

De acordo Sacristán (1995, p.65), profissionalidade docente é “a afirmação do 

que é específico na ação docente, ou seja, o conjunto de comportamentos, 

conhecimentos, destrezas, atitudes, valores que constituem a especificidade de ser 

professor”. Para ele, este conceito está em constante elaboração, cabendo ser 

avaliado e tomando como referencial o momento histórico e o da realidade social em 

que o conhecimento escolar necessita ser contextualizado. 

Percebe-se, através das falas dos autores acima citados, que o conceito de 

profissionalidade está intrinsecamente ligado ao conjunto de competências e 

habilidades que os docentes devem disponibilizar, frente à uma formação que os 

capacitem a enfrentar e buscar os novos desafios e exigências educacionais.  

 Assim, entende-se que o professor é um profissional que ensina conteúdos 

com o intuito de transformar as pessoas e viver no grupo social, norteia o processo 

ensino-aprendizagem dos alunos na sala de aula, cria e recria saberes, estabelece 

uma mediação entre a pessoa, a realidade e a cultura, tendo como profissão 

especifica a docência. 

5.3 A DISCUSSÃO COM OS PROFESSORES  

   5.3.1 Qual a sua visão, como docente, acerca das mudanças que ocorrem na 

transição do 5º ao para o 6º ano?  

Os 10 professores que fizeram parte do grupo responderam, após   a troca 
de informações e reflexões, que, apesar dos conflitos, esta fase é 
necessária para o amadurecimento dos educandos, bem como as novas 
relações que irão estabelecer com os professores, colegas e ambiente. 
(GRUPO FOCAL DA ESCOLA A)  

Entendemos que o fenômeno da transição, especificamente do 5º para o 6º 
ano, consiste em um processo às vezes um pouco traumático, visto que são 
vários os elementos que influenciam os processos escolares e interferem 
nas experiências dos alunos em um novo ano escolar. Diante de todos as 
dificuldades, alguns alunos não sabem ouvir, e, às vezes, não se 
concentram; querem falar o tempo todo. Para alguns professores é muito 
difícil conseguir realizar um trabalho produtivo, com 100% de participação. 
Alguns ficam desmotivados... Acho que precisam ser estimulados. (GRUPO 
FOCAL DA ESCOLA B) 
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A visão dos professores de ambas a escolas traz à baila o assunto sobre a 

estimulação e o entendimento de que a atividade em si não garante que a 

aprendizagem se opere. Para aprender é necessário estar motivado e interessado, e 

a ocorrência da aprendizagem depende não só do estímulo apropriado, como 

também de alguma condição interior própria do organismo.  

Nesse viés, o aluno do 5º para o 6º ano em processo de transição tende a 

assumir um papel cada vez mais ativo no processo de ensino e aprendizagem, que, 

por sua vez, passa a valorizar e desenvolver as interações socioculturais como parte 

importante do currículo escolar, o que exige do professor assumir o papel de 

mediador do processo de aprendizagem. 

 Na BNCC (2017), a orientação sobre a transição entre a primeira e a 

segunda etapa da Educação Básica é que estejam presentes ações de acolhimento 

e compreensão no tratamento desse processo, que os alunos se sintam acolhidos 

em suas transições e que sejam valorizadas suas caminhadas escolares no decorrer 

da vida escolar.  

          As habilidades cognitivas para a aprendizagem dos alunos do 6º ano podem 

ser consideradas habilidades afetivas, destacando-se entre elas a motivação para 

aprender. Freire (1996, p.52) enfatiza que, “saber ensinar não é transferir 

conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção”.  

          Pode-se assim afirmar então que a afetividade presente na relação professor- 

aluno é um elemento indispensável para a construção do conhecimento. Nesse 

ponto de vista, a prática educativa deve ser entendida como um exercício constante 

em favor da produção e desenvolvimento da autonomia dos educandos, que perde 

completamente o sentido sem o querer bem por aqueles e sem o gosto da alegria 

por sua prática.   

No trilhar deste diálogo, a importância da transição entre os anos iniciais  e os 

anos finais do Ensino Fundamental se dá quando, ao invés de reproduzir o conceito 

de que,  no 5º ano, faz-se a preparação para o 6º ano, rompe-se com esses dogmas  

e desafia os  professores a encontrar alternativas para considerar as potencialidades  

dos alunos do 6º ano, no reconhecimento de suas subjetividades, e respeitar o 

tempo  de aprender. 
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Neste sentido, faz-se necessário trilhar caminhos para compreender o 

educando  e sua vida escolar, atentando-se ao fato de que a Educação Básica é um 

direito subjetivo (LDBEN nº 9.394/1996, Art. 5º),  que, em 2006, concretizaram-se os  

movimentos para a expansão da Educação Básica para nove anos, com ingresso da 

criança no Ensino Fundamental aos seis anos de idade. 

Não obstante, “a ampliação do ensino fundamental para nove anos significa, 

também, uma possibilidade de qualificação do ensino e da aprendizagem da 

alfabetização e do letramento, pois a criança terá mais tempo para se apropriar 

desses conteúdos” (BRASIL, 2007, p.8). 

Nessa perspectiva, os alunos dos anos iniciais, bem como dos anos finais 

devem ser compreendidos e atendidos em suas características e potencialidades 

singulares, compondo assim um currículo pensado com e para eles, e vivido pela 

escola de forma efetiva e democrática. A lei que subsidia o ensino de nove anos 

propôs em 2006 a ampliação da jornada escolar de oito para nove anos.  

          Juntamente com essa ampliação, pensou-se em como esse aluno deveria ser 

visto nesse processo e como o currículo seria organizado. A necessidade de pensar 

um currículo que atendesse às demandas dessa etapa surgiu e, junto a ela, a ideia 

de valorizar o aluno do ensino fundamental, tanto dos anos iniciais como dos anos 

finais, segundo as suas especificidades. 

   5.3.2 Você acha que as mudanças advindas dessa transição podem causar    

alguma dificuldade na aprendizagem dos alunos, fazendo com que eles fracassem 

posteriormente na escola? 

  Os professores responderam: 

O processo da transição acaba se tornando um momento de tensão vivida 
pelos alunos do 5º ano que ainda são crianças. Há a espera por aprender, 
coisas novas, troca de escola, outros professores, outros colegas. Tudo isto 
traz alguns temores e desencontros. Ainda existe para eles a diminuição do 
tempo de brincar, tendo em vista uma nova forma de aprender com as 
disciplinas por dia de aula e com professores diferentes, ressaltando as 
concepções de alguns docentes que trabalham em moldes tradicionais. 
(GRUPO FOCAL DA ESCOLA A)  

As crianças do 5º para o 6º ano ainda continuam sendo crianças. A carga de 
responsabilidades diante deles está sendo exigida de forma tensional, 
gerando cansaço e desconforto em um ritmo que parece não ser de 
continuidade e de maneira equilibrada, o que pode causar a dificuldades de 
aprendizagem, devido ao seu emocional”. (GRUPO FOCAL DA ESCOLA B) 
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  Observou-se nas respostas dos professores, tanto os da Escola A como da 

Escola B, que são inegáveis os desafios que cercam a mudança  dos alunos do 5º  

para o 6º ano do Ensino Fundamental, pois são grandes as mudanças em suas 

práticas educativas, desconsiderando que, anteriormente, viviam em sala de aula 

onde se fazia presente  um  cotidiano lúdico no aprender e no ensinar. 

Importante destacar aqui que a dificuldade de aprendizagem é uma condição 

passageira que acontece quando influências do mundo externo dificultam o 

processo de aprendizagem. Diversos fatores podem causar dificuldades de 

aprendizagem, como questões emocionais, problemas familiares, alimentação 

inadequada e um ambiente desfavorável (BRASIL, 2017).  

Conforme afirmam os autores, pode-se inferir que as dificuldades de 

aprendizagem estão ligadas a diversos fatores que se manifestam de forma 

diferenciada em cada criança e podem ter relação com aspectos orgânicos, 

cognitivos, emocionais, familiares, sociais, pedagógicos, falta de material e 

estímulos, baixa autoestima, problemas patológicos, entre outros que podem levar a 

criança ao fracasso escolar. 

Dell‟Agli (2016) diz que não há uma definição exata do problema dificuldades 

de aprendizagem, devido à sua multicausalidade. Segundo a autora, as dificuldades 

de aprendizagem estão ligadas ao fracasso escolar, sendo que o mesmo vem sendo 

atribuído a vários fatores que podem dificultar o processo de aprendizagem. 

O Fracasso Escolar é um termo utilizado pelo sistema de ensino- 

aprendizagem como a insuficiência de rendimento escolar, ou seja, o ensino foi 

insatisfatório durante o período do ano letivo, ocasionando a reprovação do 

educando. O termo fracasso escolar parece resumir toda a insatisfação e insucesso 

decorrente de posturas dos docentes e discentes, vivenciadas no dia a dia da sala 

de aula.  

Pensar o fracasso escolar é pensar também em reprovação, que, segundo 

Patto (2010, p.54), é “a solução interna que o sistema escolar encontra para lidar 

com o problema da não aprendizagem ou da má qualidade de tal aprendizagem”, 

não deixando de lado a retenção, recuperação, enfim, tantos outros sinônimos que 

são empregados para caracterizar a palavra fracasso. 
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É preciso considerar que os alunos do 5º ano, em transição para o 6º ano 

estão em fase de muitas mudanças. É preciso dar atenção especial a sua trajetória 

vivida nesse ingresso, acolhendo suas dúvidas e escutando as suas expectativas. 

Estas são ações que tecem um cenário menos abrupto na caminhada entre essas 

duas etapas da Educação Básica. 

   5.3.3 Na sua percepção, a afetividade pode minimizar o impacto da transição?  

Na percepção dos professores da  Escola A , a afetividade é de suma 
importância para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos do  
fundamenta I de 1º ao 5º ano, pois ela proporciona para os alunos um clima 
de compreensão, confiança, respeito mútuo e motivação, tendo em vista 
que a própria prática docente  caminha pela ludicidade. (GRUPO FOCAL 
DA ESCOLA A)  

O professor afetivo é aquele que desenvolve estratégias pedagógicas, 
educativas, dinâmicas e criativas, demonstra prazer em ensinar, 
estimulando os alunos. Isto faz com que o aluno se sinta amado e 
importante, aumentando a sua autoestima. A afetividade contribui para o 
processo de aprendizagem, porque cria um clima de compreensão, 
confiança, respeito mútuo entre o professor e o aluno. No entanto, sabemos 
disso, mas é difícil, pois temos uma carga horária grande e muitos alunos... 
mas somos afetivos sim. (GRUPO FOCAL DA ESCOLA B) 

          Na fala dos professores verificou-se que, no entendimento deles, a afetividade 

na prática docente contribui para a aquisição de atitudes positivas em relação à 

aprendizagem. Como diz Antunes (2016, p.45), “a afetividade é importante para que 

se estabeleça uma melhor relação educativa entre professores e alunos, favorável, 

consequentemente, à aprendizagem dos conteúdos escolares”. 

 Vygotsky (2001) destaca a importância das interações sociais, ressaltando a 

ideia da mediação e da internalização como aspectos fundamentais para a 

aprendizagem e defende que a construção do conhecimento ocorre a partir de um 

intenso processo de interação entre as pessoas.  

E, com o aluno, também acontece dessa forma em relação à aprendizagem: 

quanto mais alta a interação entre professores e alunos, a aprendizagem acontece 

de forma significativa. O professor participa e interage com o processo de 

aprendizagem, e essa interação pode ser fonte de afetividade e corrobora com a 

autoestima. 

Wallon (2010) defende que a afetividade que se manifesta na relação 

professor-aluno constitui-se elemento inseparável  do  processo  de  construção  do
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conhecimento. A qualidade da interação pedagógica vai conferir um sentido afetivo 

para o objeto de conhecimento. 

          Na qualidade da interação professor-aluno, os métodos não bastam. Tem que 

existir uma arte especial para ensinar, pois é preciso despertar o interesse dos 

alunos, e o afeto pode ajudar nas relações em sala de aula e também ajudar no 

desenvolvimento cultural e afetivo dos educandos. 

É sabido  que a afetividade aumenta  no aluno sua autoestima,  o que  está 

também relacionado com a sua aprendizagem, uma vez que os seus sucessos e 

fracassos neste âmbito da educação formal ocupam a maior parte de sua vida, e é 

através dela que vai se formando o seu autoconceito, o gostar de si mesmo, 

valorizar-se; ter uma opinião positiva sobre si mesmo, ter uma boa imagem de si; 

ser confiante, acreditar em si e em sua capacidade.  

Segundo Cortella (1999, p.56), “no processo ensino-aprendizagem, a 

motivação deve estar presente em todos os momentos”, e explica que, para isto, “é 

necessário ter um bom professor, e que também o bom professor é aquele que sabe 

motivar o aluno”. 

 Dessa forma, pode-se dizer que o prazer em aprender e ensinar são 

importantes e influencia na sala de aula, haja vista que o clima de cordialidade do 

aluno para com os colegas e professores os aproxima, e o clima de bem-estar 

contribui significativamente para que o aprendizado aconteça.  

   5.3.4 Como a Escola tem orientado nesse processo? 

Aqui na nossa Escola procuramos valorizar a afetividade entre todos. 
Sabemos que, com isto, também estimulamos uma boa autoestima dos 
alunos, concentrando-se na integração dos alunos desde o 1º ano, e 
fazendo com que nasça nos mesmos uma solidariedade para com a vida 
alheia, o que vai levar a uma harmonia  na sala de aula e, por que não 
dizer: para suas vidas, desde a infância” (GRUPO FOCAL DA  ESCOLA A) 

 
Cabe ressaltar que a Escola precisa ter o desejo de que aluno aprenda. 
Num todo, é fundamental acreditar que o aluno é capaz de aprender. 
Mesmo que seja dentro de suas limitações, alguma coisa ele irá aprender. 
Com isto acreditamos que a afetividade aumenta a motivação e contribui 
com a sua autoestima e que todos esses atributos contribuem no processo 
de ensino e aprendizagem dos alunos do fundamental II, embora a 
ludicidade não esteja presente todos os dias em sala de aula. Mas, nas 
reuniões pedagógicas e conselho de classes enfatizamos essa necessidade 
que é orientada no próprio Projeto Pedagógico da escola. (GRUPO FOCAL 
DA ESCOLA B)  
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 Conforme a resposta dos dois grupos focais, o envolvimento afetivo faz com 

que o compromisso em aprender se torne responsabilidade de ambos, professor e 

aluno. A Escola, segundo os professores, assume a responsabilidade com o 

desenvolvimento integral do aluno, com o seu bem-estar, e os sentimentos são 

valorizados. Verificou-se nas suas falas que trabalham o estímulo e a autoestima de 

seus alunos, e os veem como necessários para acompanhar a série seguinte. 

  Os professores da Escola B, embora reconheçam que não utilizam o lúdico   

diariamente em suas aulas, mas discutem nas reuniões pedagógicas a questão da 

afetividade. Todos os entrevistados falam da questão do vínculo afetivo entre eles a 

e seus alunos, e a responsabilidade da Escola na sua função social, que é ajudar os 

alunos a obter um encontro consigo mesmo, precisando ajudá-los a descobrir o seu 

“eu”; ajudá-los a conquistar sua autonomia pessoal, sua independência progressiva; 

a conseguir relacionar-se satisfatória e significantemente; ajustando-se no seu meio 

e formulando significativamente o seu plano de vida.  

 Pelas características pontuadas pelos professores percebeu-se –, embora 

afirmassem que não dispõem de muito tempo em sala de aula – indícios da 

afetividade na relação estabelecida com os alunos, o que possivelmente torna 

favorável a aproximação entre eles. Também a atenção para a importância da 

relação dialógico-afetiva e para a atenção do professor às necessidades dos 

alunos, pois “na relação professor-aluno, o diálogo é fundamental como diz GOMÉZ 

(2017). 

          Nesse sentido, é válido refletir as ações pedagógicas do brincar e de 

tornar a aula mais lúdica para efetivar a aproximação entre os professores e os 

alunos,  pois  isto eleva a autoestima, ou seja, esta forma de abordá-los os tornam 

conscientes de suas responsabilidades, sabendo dividir o momento de estudar e o 

de brincar, compreendendo que o professor precisa ter posturas distintas, 

dependendo das situações do ambiente escolar, dentre outras. 

          Essa postura faz parte do que se pode chamar de saberes experienciais, que 

são saberes baseados no exercício prático da profissão, isto é, no cotidiano da sala 

de aula e no conhecimento de seu meio. Estes brotam da experiência e são por ela 

validados e são incorporados à experiência individual e coletiva, sob a forma de 

hábitos e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser.  
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          Portanto, podemos dizer que os saberes experienciais são saberes que 

encontram suas raízes na prática diária da atividade docente.  

 No dizer de Tardif:   

Os saberes experienciais têm origem, portanto, na prática cotidiana dos 
professores em confronto com as condições da profissão. Isso significa que 
eles residem totalmente nas certezas subjetivas acumuladas 
individualmente ao longo da carreira de cada docente? Não, pois essas 
certezas também são partilhadas e partilháveis nas relações com os pares. 
(TARDIF, 2008, p.52)   

 Desse modo, os saberes experienciais estão interconectados de forma a 

proporcionar aos docentes situações de ensino-aprendizagem que favorece a 

reflexão sobre a sua prática pedagógica no cotidiano da sala de aula, sem perder de 

vista os avanços e as dificuldades, que eventualmente tendem a surgir. 

5.4 A FALA DOS ALUNOS  

          O grupo focal, como técnica de pesquisa, teve por objetivo dar a palavra 

aos sujeitos participantes da pesquisa, nesse caso os alunos das duas escolas 

identificadas como: Escola A da Rede Municipal, com alunos do 5º ano; Escola B 

pertencente à Rede Estadual, com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental.  A 

idade dos 26 alunos do 5º ano da Escola A varia na média de 10 a 11anos, e da 

Escola B   dos 11 aos 12 anos de idade.  

 Reafirma-se que foi enviada aos pais e/ou responsáveis pelos alunos a 

Solicitação de Autorização para Participar da Pesquisa,  e somente participou quem 

a trouxe devidamente assinada, uma vez que os alunos participantes iriam  

expressar seus pontos de vista sobre o objeto da tese: Investigar a transição 

entre as duas etapas do ensino fundamental entre o 5º e o 6º ano, e as  implicações 

afetivas na relação professor-aluno nas escolas pesquisadas. 

          O grupo focal teve por finalidade ampliar a perspectiva de análise do problema 

de pesquisa, sob a ótica dos estudantes: O tema central para o debate com os 

grupos focais foi definido como: A transição de uma Escola para outra., 

Inicialmente com a anuência da professora de Artes, trabalhou-se com o 5º ano  da 

Escola A. 

 Como motivação ao debate entre os participantes do grupo focal, 

utilizou-se fragmentos do filme DIVERTIDA  MENTE (Diretores Pete Docter e Ronnie 
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Del Car; duração: 1h 35min. Prêmios: Oscar de Melhor Filme de Animação), que  

trata de uma  menina divertida de 11 anos de idade, que deve enfrentar mudanças 

importantes em sua vida quando seus pais decidem deixar a sua cidade natal, no 

estado de Minnesota, para viver em San Francisco.  

          Dentro do cérebro de Riley convivem várias emoções diferentes, como a 

Alegria, o Medo, a Raiva, o Nojinho e a Tristeza. A líder deles é Alegria, que se 

esforça bastante para fazer com que a vida de Riley seja sempre feliz. Entretanto, 

uma confusão na sala de controle faz com que ela e Tristeza sejam expelidas para 

fora do local. Agora, elas precisam percorrer as várias ilhas existentes nos 

pensamentos de Riley para que possam retornar à sala de controle. E, enquanto isto 

não acontece, a vida da garota muda radicalmente. 

          Num clima de ludicidade, os 26 alunos do 5º ano assistiram os fragmentos do 

filme selecionados pela pesquisadora. 

Figura1: Personagens do filme DIVERTIDA  MENTE  

 

 

 Fonte: https://.culturagenial.com (Acesso março de 2022). 

https://.culturagenial.com/
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O filme também trata sobre as emoções, o seu papel e as funções no 

desenvolvimento cognitivo de uma pessoa. No caso da personagem Riley, a emoção 

predominante era a alegria. A alegria é um sentimento de plenitude e satisfação 

interior. O ser humano evita o que lhe desagrada porque o nosso cérebro está 

programado para isso; estamos sempre buscando a felicidade. 

Foram selecionadas 3 cenas: a primeira mostra a personagem feliz na 

escola e em família, com os amigos com quem convive desde a tenra idade, na 

mesma escola, onde vão todos os dias, pela mesma rua onde encontram sempre as 

mesmas pessoas. 

A segunda cena selecionada foi a comunicação do pai sobre a mudança 

de cidade, de ambiente, em uma escola diferente, com outros professores e 

colegas.  

A terceira e última cena escolhida foi quando a menina, em meio às 

angústias descobre que  nem sempre o novo é ruim, pois conhecer novas pessoas e 

fazer novos amigos faz parte do crescer,  do encarar desafios e é uma forma de ser 

feliz, pois crescer mostra novos horizontes. 

Iniciou-se o debate apresentando o roteiro planejado para aquele grupo 

focal: 1) apresentação do tema da pesquisa; 2) a discussão sobre mudar de escola, 

de cidade, novos amigos, novos professores. E a mudança e o crescimento fazem 

parte da vida; 3) debate entre os participantes.  

A conversa foi gravada em áudio e vídeo. Esclareceu-se aos alunos 

que as imagens não seriam divulgadas, apenas utilizadas pela pesquisadora 

para fins de complementar a análise das falas do grupo focal da Escola A, 5º 

ano, que foram: 

– Descreva o clima de interação de sua sala de aula com seus colegas e 

professores. 

– Você gosta de vir para a escola? 

   – Você estudou sempre aqui? 

   – Você conhece os professores da escola? 

   – No 6º ano você vai para outra escola. O que acha dessa mudança de 

Escola?
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Foram elaboradas algumas questões que indiretamente poderiam me 

auxiliar a conhecer o ponto de vista dos alunos sobre a transição para o 6º ano. 

Cada questão foi escrita em uma ficha; alguns alunos voluntários retiravam uma 

ficha e liam a pergunta em voz alta para o grupo debater. 

 A discussão se pautou no fragmento do filme, onde a personagem interage 

com a amiga, indo para escola e em sala de aula. 

 A primeira indagação foi: 

    5.4.1 Descreva o clima de interação de sua sala de aula, com seus colegas e 

professores 

 
Parece que nós, na nossa escola ... Gostamos de vir para escola, da sala 
de aula. Às vezes, o professor de Educação Física briga conosco, pois 
corremos na quadra durante a aula. Nessa aula todo mundo participou; no 
debate todo mundo participou... Falou-se sobre o filme... Acho eu que todos 
nós gostamos. Da escola gostamos sim; conhecemos todo mundo aqui, os 
da manhã e os da tarde. Estamos quase todos aqui, desde a 1º ano. 
(GRUPO FOCAL DOS ALUNOS DO 5º ANO – ESCOLA A) 

 Diante das respostas dos alunos verificou-se que a vida pulsa em sala de 

aula. Os alunos se locomovem livremente em sala de aula, ao som das conversas, 

os risos, as correrias dos menores pelos corredores. Prova disto é a resposta dos 

alunos.  

 Importante destacar que, nas relações interpessoais é imprescindível haver o   

respeito mútuo e também o respeito às diferenças. Sem esses atributos, essas 

ações se tornam difíceis, uma vez que todo ser humano tem a necessidade de 

sentir-se aceito, de participar de grupos e atividades sociais, que se iniciam na vida 

escolar e faz parte da função social da educação.  

 E visto que a qualidade das relações sociais é determinante no papel que 

cada sujeito desempenha na sociedade, sendo que isto ocorre tanto na sala de aula 

como em grupos sociais.  

O aspecto socioafetivo é considerado, na escola, um ponto de partida nas 

questões relacionadas ao processo de aprendizagem. Na conversa com os alunos 

pode-se afirmar que a criança, – nesse caso os alunos do 5º ano – estabelece um 

vínculo emocional muito grande com a escola, e as relações interpessoais entre os 
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professores e os alunos contribuem significativamente na vida escolar do aluno. 

Conforme diz Antunes: 

O vínculo entre a escola e os professores com os alunos influencia na 
aprendizagem. O ser humano se humaniza a partir da interação com o 
outro. A troca de experiências, as discussões e interações entre os alunos, o 
carinho, a ajuda, a amizade. O professor interage com seus alunos, valoriza 
suas conquistas e suas dificuldades. (ANTUNES, 2016, p. 73) 

  Esse envolvimento afetivo com a escola num todo, envolvendo professores e 

alunos, faz com que o compromisso de aprender seja prazeroso, que, por sua vez, o 

aluno estará a cada dia motivado a participar de todas as ações empreendidas pela 

escola. A criança percebe quando seus sentimentos são valorizados, e é nesse 

envolvimento que se fortalecem os vínculos afetivos. A escola, enquanto instituição, 

o professor e aluno enquanto pessoas formam parte do seu fazer cotidiano na 

escola.  A pesquisadora teve essa percepção durante os debates, ao ouvir os risos e 

as histórias contadas pelos alunos.  

   5.4.2 Você gosta de vir para a Escola? 

 
Gostamos, muito... foi muito ruim ficar fora da escola. A gente estudou de 
forma remota, mas assim é melhor. (GRUPO FOCAL DOS ALUNOS DO 5º 
ANO – ESCOLA A) 

  Os alunos se referiram ao período de distanciamento social devido à 

pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. As instituições de ensino tiveram que 

modificar em um curto espaço de tempo o ensino e a comunicação com os seus 

alunos, e o ensino remoto foi uma alternativa temporária para que as instituições de 

ensino pudessem dar continuidade às aulas. 

 Foi quando os alunos perceberam a importância da interação social que o dia 

a dia da escola enquanto instituição oferece. Para os alunos do 5º ano, ainda 

considerados crianças, vir todos os dias para escola é um ato prazeroso. 

 Leite (2016), pontua que a afetividade está envolvida em todas as principais 

decisões de ensino assumidas pela escola, onde as relações sociais são 

estabelecidas.  

          Como destaca Wallon (2010, p.67), “é a afetividade que possibilita o avanço 

no campo intelectual, pois são os motivos, necessidades e desejos que dirigem o 

interesse da criança para o conhecimento e conquista exterior”; daí a importância de 

se utilizarem os aspectos afetivos para promover o cognitivo. 
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           Antunes (2016) coloca a questão da afetividade de três formas: a afetividade 

emocional, que se caracteriza por meio de demonstrações de aspectos qualitativos; 

a afetividade categorial, que se refere ao desenvolvimento de conceitos e 

exigências, e a afetividade simbólica, que é caracterizada por atitudes sensíveis.  

          Dantas pontua que a afetividade categorial se refere a um momento de 

desenvolvimento humano em que há manifestação do pensamento organizado por 

categorias, de onde surge condutas como exigência de respeito mútuo, igualdade de 

direitos, que é evidenciado nas atitudes dos alunos. 

  Já Leite (2016) chama a atenção para a questão da natureza afetiva na sala 

de aula, seja ela aversiva ou prazerosa. Isto irá depender da qualidade da mediação 

desenvolvida pelo professor. Os efeitos dessa mediação, que são elementos 

cognitivos e afetivos determinam as relações que serão estabelecidas. De gostar ou 

não de vir à escola  

 

    5.4.3 Você estudou sempre aqui? 

  Esta pergunta foi proposital, pois, na escola, a partir de 2018, teve um 

grande número de alunos migrantes da Venezuela, mas se percebeu que a 

interação entre alunos brasileiros e venezuelanos eram recíprocas e com 

amizade. 

Alguns, um „monte‟ (sic) de venezuelanos... Mas achamos que eles gostam 
daqui. Tem também muitos que moram aqui perto e estão aqui desde o 1º 
ano; mas o ano que vem vamos para outra escola. (GRUPO FOCAL DOS 
ALUNOS DO 5º ANO – ESCOLA A) 

  Verifica-se na fala dos alunos que, para eles, a escola tem grande parcela 

na aceitação e integração de outros alunos, – no caso os venezuelanos –, onde o 

primeiro passo é a construção do respeito, aceitando a pessoa como um todo e 

reconhecendo a diversidade. Isto faz parte da educação, que é a formação do     

caráter dos alunos para que estes socializem com os demais alunos. O papel 

principal do professor é o de educar no processo de construção do indivíduo, 

objetivando um mundo mais digno.  
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      Nas concepções de Borges: 

A tarefa da educação, n a escola, ao construir, reconstruir e socializar 
o conhecimento, é formar cidadãos, portanto contribuir para que as 
pessoas possam atuar criativamente no contexto social de que fazem 
parte, exercer seus direitos e, nessa medida, ser, de verdade, pessoas 
felizes. (BORGES, 2015, p. 26) 

          A escola tem a incumbência de ser facilitadora da aprendizagem, da 

integração entre seus membros e dar plenitude à cidadania. Com seu movimento 

dinâmico e estruturado pode promover a inclusão e a socialização. 

Ainda de acordo com Borges: 

[...] falta conhecer melhor a rede de relações sociais e de ações 
concretas do cotidiano em que esses sujeitos se constituem: sua 
identidade, seus sistemas de regras e normas de condutas, seus modos 
de conhecer e sua visão de mundo. (BORGES, 2015, p.14) 

           Assim, quando o indivíduo não consegue encontrar em sua família 

equilíbrio momentos de carinho na busca de sua identidade, o educando 

poderá trazer consigo a dificuldade de transitar na escola. Isto pode ser percebido 

quando os alunos do 5º ano enfatizaram que gostam muito da escola, quando 

indagado na pergunta anterior.   

 De acordo com Freire (2003, p.18), “ a escola pode a vir construir uma 

nova ética, uma nova consciência social e solidária, que se implica em práticas 

sócio-políticas transformadoras de um espaço de liberdade de tolerância”. 

 Essa socialização ocorre através de professores, gestores e alunos. A 

escola d e v e  s e r  concebida como um espaço aberto, diversificado e 

individualizado, que deveria ser capaz de possibilitar a cada indivíduo respostas 

à sua individualidade e à sua diferença. 

 

   5.4.4 Você conhece os professores da escola? Tem boa amizade com eles? 

Conhecemos, mas sempre está chegando professores novos. Têm 
professores aqui na escola que já estão aqui há muito tempo, desde que eu 
entrei aqui.  Mas não são de todos que gostamos... mas gostamos de quase 
todos. (GRUPO FOCAL DOS ALUNOS DO 5º ANO – ESCOLA A) 

 Destaca-se a importância da interação professor-aluno entre docentes e 

discentes, o que dá condições de possibilidade para a docência se realizar. E a 

forma como essa relação vai se processar no interior da escola, na prática 

mesmo da sala de aula é o que cria as condições de possibilidade e efetivação 

do trabalho docente, onde professores e alunos se constituem mutuamente no 
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transcurso da interação. Foi o que foi detectado nas entrelinhas da fala do grupo. 

Assim, entende-se que: 

 
[...] a docência se instaura na relação social entre docente e discente. Um 
não existe sem o outro. Docentes e discentes se constituem, se criam e 
recriam mutuamente, numa invenção de si que é também uma invenção 
do outro. Numa criação de si porque há o outro, a partir do outro. 
(BORGES, 2015, p.78) 

          Nesse sentido, conforme mencionado pelo grupo, tem sempre professor novo 

chegando. Percebe-se que as variáveis que influenciam o trabalho docente 

resultam do respeito e d a  confiança, da empatia, da crença nas capacidades 

dos educandos, potencializando a interação professor-aluno, já que a escola é 

um local privilegiado para o estabelecimento de relações interpessoais.  

A afetividade humana é uma construção cultural. Assim, a afetividade 
não é expressa apenas através do toque ou contato corporal; gestos e 
atitudes também fazem parte do processo e são muito importantes. É 
necessário que o educador aja de tal forma a atingir positivamente o 
aluno, de modo que este também se torne sensível. (ANTUNES, 2016, 
p. 18) 

  Na fala do autor,  em consonância com a as expressões dos alunos do 5º ano, 

a relação professor/aluno é um dispositivo importante e necessário para a 

articulação pedagógica, pois, sem o nível afetivo, a aprendizagem torna-se menos 

prazerosa, já que o processo de aprendizagem deve ocorrer em um 

ambiente estimulante, onde o aluno se motive a aprender, na medida em que se 

sinta bem no ambiente escolar. 

 

   5.4.5 No 6º ano você vai para outra escola. O que acha dessa mudança de 

Escola? 

A gente tem que ir... temos alguns amigos lá, mas falam que tem que 
estudar muito, e os professores não têm muita calma. Temos de nos 
acostumar, mas a gente não queria sair daqui. (GRUPO FOCAL DOS 
ALUNOS DO 5º ANO – ESCOLA A) 

  Nas respostas dos alunos, após debaterem, percebeu-se que os colegas do 

fundamental II já falaram sobre as mudanças. Em suas falas ficou claro que eles têm 

que ir, mas também têm que se acostumar com a outra escola, embora não 

quisessem deixar a escola municipal onde funciona o fundamental I.  

 A discussão também nasceu no fragmento do filme apresentado na cena, 

onde a personagem Riley mudou-se do estado de Minnesota para a cidade de San 

Francisco, na Califórnia (embora o enredo se passava nos Estados Unidos), e de 
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como foi difícil se acostumar, levando a personagem a fugir.  Foi discutido em sala 

de aula essa ação da menina e dos perigos que passou na fuga, a preocupação dos 

pais, dentre outros problemas que ela enfrentou.   

 Para o entendimento dos alunos, a pesquisadora explicou os cinco 

personagens da história: alegria, tristeza, raiva, medo e repulsa que precisam evoluir 

para guiar os sentimentos de mudança que, às vezes, podem ocorrer na transição. 

Houve participação de boa parte dos alunos no debate; falaram do medo, 

sentimento mais discutido entre eles. 

           Todo professor (a) deve ter a compreensão de que a vida na sala de aula é 

um cenário de múltiplas formas de interação, onde valores, concepções e 

interesses são trocados ou entram em choque. Portanto, a aula pode ser 

entendida como uma dinâmica de negociações explícitas, implícitas, abertas ou 

impostas, mais ou menos tensas entre os sujeitos que dela participam. 

 E, principalmente, que o momento de uma transição, de mudanças envoltas 

em mistério de desconhecimento para os alunos do 5º ano é muito amedrontador, e 

eles devem ser preparados pelos professores.  

 A relação afetiva é o fator de mudança entre aluno e professor. No 6º ano, a 

primeira delas é que os professores dos anos finais possuem inúmeras turmas, e, 

em cada uma há o tempo estimado para lecionar e atender às especificidades de 

cada área ou disciplina 

 Dias-da-Silva (2017, p.76) ancora-se na denominada inconsistência dos 

professores, onde ele discute que: “Esta categoria reflexiva advém do variado 

número de professores e que cada um, a seu modo, apresenta às crianças as suas 

demandas e/ou exigência para o funcionamento do processo educativo em sua 

disciplina” 

  O autor ainda destacou, em seu estudo, que, nos anos iniciais, por se ter 

apenas um professor, ou no máximo dois ou três professores, a criança sabe 

exatamente quais são as regras que deve seguir. No entanto, ao ingressar nos anos 

finais do ensino fundamental e deparar-se com um número expressivo de 

professores, os quais possuem maneiras distintas de conduzir suas aulas, a criança 

se sente insegura, pois não sabe a quem recorrer para sanar suas dúvidas. 
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 Vasconcelos dá dicas em relação à forma que o professor pode contribuir 

para o amadurecimento emocional de seus alunos, são elas:  

Criar um clima de cumplicidade e entendimento próprio das pessoas que se 
amam, manter um relacionamento aberto, cooperativo, amigo, confiante e 
permeado pelo afeto, mostrar-se bem humorado e realizado com o trabalho, 
saber elogiar, escutar, compreender e saber ser firme e seguro nos 
posicionamentos, criar tarefas possíveis de se realizar com prazer, aceitar 
as suas próprias limitações e das crianças e tratar as crianças com 
consideração, respeito e justiça. (VASCONCELOS, 2015, p. 45) 

 Freire (1996) considera fundamental que a relação professor-aluno seja 

pautada em uma postura dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não passivada, 

enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que o docente e o aluno se 

assumam como curiosos. Desenvolver na relação professor e aluno a curiosidade é 

dar abertura para novas hipóteses, criações, comparações e atitudes que favoreçam 

a aprendizagem. 

  No entanto, embora esteja nas mãos do professor o clima de adaptação 

nessa transição do 5º para o 6º ano,  é  preciso  compreender que  existem  

diferenças entre os professores,  devido às especificidades de suas disciplinas e na 

maneira de ensinar, pois essa prática está balizada em diferentes trajetórias 

profissionais e pessoais deles,  o que influencia na metodologia  utilizada. 

          Nesse momento de transição são muitas mudanças que estão em jogo, num 

cenário totalmente desconhecido, onde é demorado o processo de ajustamento às 

mudanças dos anos iniciais para os anos finais. Na maioria da vezes, essas crianças 

trazem a infantilidade própria da idade, e muitos professores não compreendem    

essa fase e exigem da criança uma agilidade que ela não ainda não tem, o que 

causa um sentimento de insegurança, medo e frustração, o que se pretendeu 

mostrar no fragmento do desenho  apresentado no filme Divertida mente.  

 
 
5.5 CONVERSANDO COM OS ALUNOS DO 6º ANO 

 

   5.5.1 Conte-me quais foram os seus medos, ao ser promovido para o 6º ano?  

Sentimos um pouco a falta de alguns colegas e professores, os horários... 
no começo nos sentimos perdidos... todos nós. Os professores falam todos 
os dias: “Se não estudar não passam de ano”. Estudem para prova!”. O 
medo de reprovar ainda existe; demorou para a gente se enturmar de novo. 
Os professores são mais exigentes e alguns de pouca conversa. (GRUPO 
FOCAL DOS ALUNOS DO 6º ANO – ESCOLA B) 
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          Segundo o relato dos 26 alunos da Escola B (Estadual), do 6º ano, eles ainda 

sentem a mudança da transição do 5º para o 6º ano, e também sentem medo da 

reprovação. Observa-se em seus relatos e debates que os professores são de 

pouca conversa. De certa maneira, nas entrelinhas de suas falas, enfatizam a 

relação professor-aluno e o processo de aprendizagem. 

 Nesse caso, a transição, quer queira ou não faz parte do processo educativo,  

como também faz parte do desenvolvimento do estudante da educação básica,  

constituindo-se num momento de enfrentar o novo, no qual se faz necessário o 

apoio do professor, da escola e da família, para que essa transição ocorra sem 

traumas.  

          Para isso é fundamental que a família e também a escola incentive a esse 

aluno a interagir com outros estudantes e compartilhar experiências vividas até o 

momento. 

 O documento: 13Transição Escolar: trajetórias na educação básica no Distrito 

Federal diz: 

Os (as) estudantes, quando chegam aos Anos Finais, vivenciam o desafio 
de lidar com outra estrutura, ingressando em uma escola maior e mais 
complexa que a anterior, em relação aos tempos e espaços e ao trabalho 
pedagógico. É certo que, desde o mural e a configuração das carteiras, 
inclusive o pátio, enfim, toda estrutura da escola que oferta Anos Finais 
difere-se daquela de Anos Iniciais. Faz-se necessário, então, como uma 
forma de ambientação do(a) estudante, que se apresente as características 
da nova escola, enfatizando as suas "novidades", buscando torná-la 
interessante e despertando o interesse dele(a) para esse novo espaço. 
(TRANSIÇÃO ESCOLAR: TRAJETÓRIAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA NO 
DISTRITO FEDERAL, 2021, p.56) 

  Nesse contexto, o ingresso nos Anos Finais do Ensino Fundamental é uma 

transição que necessita orientação e acolhimento, uma vez que o 6º ano traz 

demandas e várias novidades para os alunos, tais como: aprender a lidar com o 

novo ambiente, relacionar-se com adultos ainda desconhecidos, conquistar 

aceitação e consentimento em um novo grupo de semelhantes e enfrentar 

demandas estabelecidas pela escola, que serão mais desafiadoras.  

          Deste modo, a escola deve desenvolver ações que priorizem a adaptação 

nesse momento marcante. No entanto, é necessário deixar que os alunos criem 

                                            
13

 DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Subsecretaria de Educação 
Básica. Transição Escolar: trajetórias na educação básica no Distrito Federal / Secretaria de Estado de 
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autonomia e aprendam a se organizar.  E entender que mudanças fazem parte da 

vida, como foi apresentado no fragmento do filme de animação Divertida Mente. 

  No debate foi discutido com os alunos o desenvolvimento humano, 

enfatizando que esse desenvolvimento é permeado de transições e rupturas 

emergentes das relações estabelecidas com o outro, nos diversos contextos da vida. 

  Nesses momentos de transição é onde os alunos constroem e reconstroem 

significados de maneiras particulares, em contextos dinâmicos específicos 

destacando-se a entrada dos pré-adolescentes no 6º ano do Ensino Fundamental, 

como um momento novo para eles. 

   5.5.2 O que você acha das aulas do 6º ano? 

Achamos um pouco confuso, mas nós todos sentimos mais dificuldades em 
Matemática, pois o professor é exigente demais. Tem coisa que a gente não 
sabe, mas fazemos os deveres juntos com nossos amigos. (GRUPO 
FOCAL DOS ALUNOS DO 6º ANO – ESCOLA B) 

          A forma mecânica com que a matemática é trabalhada na escola 

desestimula a compreensão desta ciência. A ciência da resolução de 

problemas é vista pelos alunos e pela sociedade como um conjunto de regras que 

devem ser seguidas, sem nenhuma relação direta com as atividades humanas. 

Nesse contexto, o ensino da matemática não deve limitar-se ao tratamento de 

teorias formalizadas.  Esse conhecimento precisa mostrar sua relação com o mundo, 

levando em conta a construção e a inter-relação com as outras áreas de 

conhecimento.   

A construção do conhecimento está intrinsicamente ligada ao 

desenvolvimento cognitivo da criança, sendo que se caracteriza por uma área de 

estudo que busca entender como se dá o processo de aprendizagem, e  de que 

forma o pensamento é desenvolvido, bem como como se dá capacidade de 

compreensão dos fenômenos que dão forma a esse conhecimento.  

 Também é preciso enfatizar que o professor é a pessoa responsável pelas 

decisões que afetam a aprendizagem e o comportamento dos alunos. No entanto, 

algumas atitudes dos professores afetam diretamente ou indiretamente o aluno. Por 

isso é importante que o professor observe suas próprias atitudes, não as tornando 

aversivas para seus alunos, pois isto deixam seus efeitos no educando durante 

anos.
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Outro aspecto muito importante é o respeito mútuo, que é manifestado 

quando o professor entende o seu papel de mediador da aprendizagem e quando 

não usa de sua autoridade para conseguir resultados dos alunos. 

 Na sala de aula o respeito se manifesta a partir do momento que se assume 

um papel que demonstre o verdadeiro interesse pelo aluno, baseado no uso de 

linguagem adequada na sala de aula, sendo também cauteloso com a maneira que 

se refere a cada um.  

O prazer do professor em ministrar as aulas se evidencia na sua prática 

pedagógica, e isso é percebido pelos alunos. Freire (2005) considera fundamental 

que a relação professor aluno seja pautada em uma postura dialógica, aberta, 

curiosa, indagadora e não passivada, enquanto fala ou enquanto ouve.  

O que importa é que o docente e o aluno se assumam como curiosos, 

desenvolver na  relação professor e aluno a curiosidade, é dar abertura para novas 

hipóteses, criações, comparações e atitudes que favoreçam a aprendizagem. 

Sendo assim, se faz necessário que o professor constantemente reveja as 

suas práticas, é preciso estar atento para perceber as diversidades da turma, as 

dificuldades, as frustrações, aos anseios, para assim buscar novas alternativas e 

estratégias para trabalhar com os problemas que surgem no dia a dia da sala de 

aula.  

   5.5.3 Você gosta de permanecer no ambiente escolar? Por quê? Conte-me como 

você se sente na Escola  

Sim, gostamos... estamos nos acostumando, porque vir para a escola é 
bom...  gostamos de ir à biblioteca, à quadra... não é ruim. (GRUPO FOCAL 
DOS ALUNOS DO 6º ANO – ESCOLA B) 

  Nas palavras dos alunos do 6º ano, que, de uma maneira simples acenaram 

que gostam de ir para a escola, embora estejam ainda se acostumando. Ficou claro 

que transformar a sala de aula em um ambiente harmonioso é uma tarefa que 

requer bastante esforço por parte do educador, pois deverá haver muita 

compreensão e um olhar afetivo nas relações diárias em sala de aula com o aluno, 

pois este está em fase de amadurecimento da personalidade.  

  Na pré-adolescência, o aluno adquire uma nova forma de socialização, pois é 

nesse ambiente das novas relações com o outro que ele vai 



101 

 

 

 

construindo/internalizando atitudes, valores e conceitos. Nesse contexto, a 

pedagogia afetiva é o norte que o professor deve seguir em sala de aula, 

demonstrando afeto, respeito, sensibilidade, dedicação, empatia e, principalmente, 

compromisso com o que faz e para quem se faz.  

  Borges diz que:  

O educador não pode ser aquele que fala horas a fio a seus alunos, mas 
aquele que estabelece uma relação e um diálogo íntimo com ele, bem como 
uma afetividade que busca mobilizar sua energia interna. É aquele que 
acredita que o aluno tem essa capacidade de gerar ideias e colocá-las ao 
serviço de sua própria vida. (BORGES, 2015, p. 69) 

          Com isto se pode constatar a boa receptividade dos alunos em querer absorver 

o que está sendo transmitido por parte do professor. Essa confiança, quando 

adquirida, torna-se mútua, através de bons relacionamentos interpessoais. É 

necessário haver afetividade, pois a mesma contribui de forma significativa para que 

ambas as partes sintam prazer em querer se relacionar. Como em toda afetividade, 

é desejar vivenciar essa realidade no cotidiano escolar. 

 O professor deve estar atento ao aprendizado do seu aluno, pois, a partir   

dessa ação, o aluno se sente movido a estabelecer metas e desafios, procurando 

estimulá-los e direcionando o seu aprendizado de forma significativa. Neste 

processo de atenção por parte do professor, o processo de avaliação que acontece 

constantemente reforça no professor a necessidade de inovar sua prática, auxiliando 

o aprendizado do aluno neste processo de ensino/aprendizagem. 

No processo de aprendizagem, o professor tende a interferir não como 

alguém que determina arbitrariamente os objetivos da ação do aluno, mas como 

alguém que lhe propõe diversos objetivos válidos, que lhe oferece opções ou 

alternativas, que lhe traga uma situação em que aparecem esses objetivos, para 

despertar o seu interesse. É necessário partir de algo necessário, útil e agradável 

para passar a gostar daquilo que se pretende. O ponto de partida para qualquer  

aprendizagem  legítima deverá ser de interesse do aluno.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O propósito desta pesquisa foi investigar a transição entre as duas etapas do 

ensino fundamental, entre o 5º e o 6º ano, e as implicações afetivas na relação 

professor-aluno nas escolas pesquisadas. Acredita-se que se realizou um amplo 

debate teórico e metodológico que possibilitou delinear uma visão panorâmica dos 

fatores, onde o afeto se torna uma ferramenta que pode ser usada pelo professor, 

para facilitar a transição entre as duas etapas do ensino fundamental. 

 A vinda do aluno do ensino fundamental, 5º ano, anos iniciais, para o 6º ano é 

marcada por comportamentos inusitados. A transição para o 6º ano representa 

mudanças na identidade, nos ambientes, nas relações, nos sentimentos e no 

comportamento dos estudantes. Essas transformações geram novidades e 

ansiedades que precisam ser externadas e compreendidas, principalmente por 

aqueles que já vivenciaram esse tempo. 

Respondendo aos objetivos levantados nesta tese, inicialmente é o de 

investigar a transição entre as duas etapas do ensino fundamental entre ao 5º e o 6º 

ano e as implicações afetivas na relação professor-aluno nas escolas pesquisadas. 

 Utilizou-se de 3 fragmentos do filme Divertida Mente, cujo intuito foi trazer um 

debate envolvendo mudança, medo e afetividade. A pesquisa foi desenvolvida com 

alunos do 5º e do 6º ano, com inações especificas para verificar os impactos 

advindos da transição. 

 A partir dos dados coletados na pesquisa é possível afirmar que a afetividade 

é a relação mais profunda e complexa de que o ser humano pode participar. 

Aprender a cuidar adequadamente de todas essas emoções é que vai proporcionar 

ao sujeito uma vida plena e equilibrada. As experiências advindas do momento de 

transição escolar podem ser compreendidas e vivenciadas em sua plenitude, 

embora se encontram carregadas de significados nem sempre positivos, que podem 

causar danos em situações cotidianas e afetivas, no trilhar da criança pela educação 

formal.  

              No descrever as ações que as escolas pesquisadas promovem no 

acolhimento no processo de transição, verificou-se que as duas escolas deixam 
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esse acolhimento na incumbência dos professores, que nem sempre conseguem 

fazer tal ação.  

          Segundo relatos dos alunos, tanto do 5º quanto do 6º ano, eles precisam se 

acostumar com as novas situações advindas da transição. Percebeu-se que o 

acolhimento é o primeiro passo para a aproximação entre os sujeitos envolvidos (o 

professor e o aluno, o aluno e os alunos),  tão importante no processo de ensinar– 

aprender, no exercício do diálogo, do fazer compartilhado, do respeito pelo outro, do 

estar aberto, do saber escutar e dizer, o que se  configura na construção de  

elementos de fundamental importância para a aprendizagem, tanto dos alunos do 5º 

ano como dos do 6º ano do ensino fundamental. 

  Em relação à verificação da promoção de ações voltadas à reflexão junto às 

crianças sobre o novo ambiente escolar e suas possibilidades, detectou-se na 

pesquisa que a relação professor-aluno é significante no processo de ensino- 

aprendizagem. Alunos satisfeitos e bem relacionados com seus professores tendem 

a se sentir mais seguros e dispostos a aprender.  

 Também a sala de aula deve ser um ambiente onde as emoções se 

expressam. Como em qualquer outro meio social, existem diferenças, conflitos e 

situações que provocam os mais variados tipos de emoção, cabendo ao professor a 

incumbência de administrar e coordenar essas situações voltadas às vivências entre 

os pares na sala de aula. 

  No caracterizar as necessidades de aprendizagem dos discentes nas 

diversas fases do desenvolvimento físico, intelectual, emocional e social, de maneira 

sustentável, em termos individual e coletivo, destaca-se o que foi percebido nos 

relatos dos alunos e dos professores. É imprescindível que se compreenda que os 

professores são maestros nessa sinfonia. Quer seja por sua formação e experiência, 

eles são responsáveis enquanto agentes de mudança a trabalhar em seus 

conteúdos aspectos que levem ao desenvolvimento dessas competências. 

  O estudo apontou que a relação afetiva entre os sujeitos envolvidos no 

processo de ensinar e aprender é essencial para que esta relação seja significativa e 

represente uma parceria no processo de ensino-aprendizagem. Com base nesse 

pressuposto, quando o professor se dispõe a ensinar e o aluno a aprender, vai se 

formando uma corrente de elos afetivos entre eles, onde será propiciado uma troca 
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entre ambos, onde a motivação, a boa vontade e o cumprimento dos deveres 

acabam deixando de ser tarefas árduas para o aluno.  

  Compreende-se que a educação é um processo complexo e envolve muito 

mais do que o aprendizado dos chamados conteúdos, embora este aspecto receba 

grande parte das atenções, e, de fato, uma prática pedagógica interessada 

exclusivamente em notas e conceitos obtidos pelos alunos não é uma prática 

preocupada com o desenvolvimento do educando como ser humano.  

 Desse modo, conclui-se essa tese afirmando que a transição de uma etapa   

para outra, não somente no ensino fundamental, mas das três etapas da educação  

básica, requer um olhar mais acolhedor e compreensivo por parte dos pais e 

principalmente dos professores, tendo em vista que a escola é um espaço para o 

surgimento de emoções, sejam elas positivas ou negativas. 

          A escola, enquanto um espaço amplo onde se encontram diferentes valores, 

experiências, concepções, culturas, crenças e relações sociais que se misturam e 

fazem do cotidiano escolar uma rica e complexa estrutura de conhecimentos, é  

imprescindível que o afeto se torne ferramenta no auxílio do professor em sala de 

aula, nesse  momento de transição.  

Os resultados obtidos nesta pesquisa aconselham a não interromper o 

trabalho de investigação que tem sido desenvolvido até o presente. Novos estudos 

podem ser sugeridos, a partir deste, ampliando as discussões sobre o tema, 

considerando a possibilidade de desenvolvê-lo em todas as unidades de ensino, 

registrando a necessidade de se destacar os aspectos relevantes e informações 

dinâmicas que devem somar-se a esse contexto, proporcionando novas 

metodologias e novos aprendizados, onde a Educação se apresenta como um fórum 

em permanente estudo. Por isto, nada se encerra aqui. 

. 
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APÊNDICE  1: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 

PESQUISA NA UNIDADE DE ENSINO 

 Boa Vista, 20 de abril de 2021. 

 

 

Prezada Gestora  

 
  Ao cumprimentá-la me apresento. Meu nome é Rosicleia Oliveira Amorim e 

sou aluna regularmente matriculada no Curso de Doutorado em Ciências da 

Educação na Universidad San Lorenzo – UNISAL - República del Paraguay – PY. 

Tenho interesse em pesquisar como se dá a transição entre as duas etapas do 

ensino fundamental entre o 5º e o 6º ano e as implicações afetivas na relação 

professor-aluno nas escolas pesquisadas. Minha pesquisa  está sob a orientação da 

Profa. Dra. Catarina Costa Fernandes (que, a qualquer tempo, pode ser consultada 

no sentido de dirimir dúvidas sobre a pesquisa pelo e-mail: 

profcatharina@gmail.com). 

 Desde já agradeço e me coloco à sua disposição para dirimir eventuais 

dúvidas referentes a esta solicitação. 

 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 
 Professora  Doutoranda Rosicléa Oliveira Amorim 
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APÊNDICE  2:  CARTA-CONVITE AOS (ÀS) PROFESSORES (AS)  

 

   

 Caríssimos (as)  Professores(as)  

 

Sou acadêmica do Curso de Doutorado em Ciências da Educação da Universidad  

San Lorenzo  (UNISAL), localizada na Cidade de San, República Del Paraguay – PY. 

Quero convidá-los (as) para fazer parte da pesquisa para compor a tese de 

doutorado que estou escrevendo, intitulada: “A transição pedagógica entre o 

ensino fundamental I e o ensino fundamental II: Implicações afetivas na 

relação professor aluno”, cujo objetivo é  o de investigar a transição entre as duas 

etapas do ensino fundamental entre o 5º e o 6º ano, e as  implicações afetivas na 

relação professor-aluno nas escolas pesquisadas. 

 Agradeço de antemão o aceite para participar deste momento importante da 

minha formação acadêmica.  

 
 

_______________________________________ 
 

Professora  Doutoranda Rosicléa Oliveira Amorim 
 

 

 
 

 Boa Vista, 20 de abril de 2021. 
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APÊNDICE 3: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

DOCENTES 
 
 

 

Eu,________________________________________________________________, 

CPF nº _________________________________________, abaixo assinado, 

concordo em participar da pesquisa para a Tese de Doutorado em Ciências da 

Educação, intitulada: “A transição pedagógica entre o ensino fundamental I e o 

ensino fundamental II: Implicações afetivas na relação professor-aluno”, cujo 

objetivo é o de investigar a transição entre as duas etapas do ensino fundamental 

entre o 5º e o 6º ano, e as implicações afetivas na relação professor-aluno nas 

escolas pesquisadas. 

Informo que fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora 

Rosicléa Oliveira Amorim sobre o trabalho, e autorizo a utilização dos resultados 

coletados por meio de questionário estruturado e dirigido, desde que as informações 

sejam tratadas com ética e para os fins desta pesquisa.  

 

    

 

____________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

Boa Vista, 20 de abril de 2021. 
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APÊNDICE 4: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- ALUNO 
TCLE14  

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, 
_________________________________________, em pleno exercício dos meus direitos, 
autorizo a participação do aluno 
(a)__________________________________________________, de ____anos, na 
pesquisa: “A transição pedagógica entre o ensino fundamental I e o ensino 
fundamental II: Implicações afetivas na relação professor-aluno”. Declaro ser 
esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos:  

O trabalho terá como objetivo geral investigar a transição entre as duas etapas do 
ensino fundamental entre o 5º e o 6º ano e as implicações afetivas na relação professor- 
aluno, nas escolas pesquisadas. Ao responsável legal pelo (a) menor de idade só caberá a 
autorização para o uso dos podcasts elaborados durante a pesquisa, para fins educacionais, 
e haverá risco mínimo ao voluntário, riscos estes previstos na Resolução CNS 466/12/ 
CNS/MS, Item V.  

I. Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma 
confidencial;  

II. Ao voluntário só caberá a autorização para uso dos podcasts 
elaborados durante a pesquisa para fins educacionais e não haverá 
nenhum risco ou desconforto ao voluntário.  

III. O voluntário poderá se recusar a participar ou retirar seu 
consentimento a qualquer momento da realização do trabalho ora 
proposto, não havendo qualquer penalização ou prejuízo para o 
mesmo.  

IV. Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, 
assegurando assim a privacidade dos participantes em manter tais 
resultados em caráter confidencial.  

V. Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes 
voluntários deste projeto científico, e não haverá qualquer 
procedimento que possa incorrer em danos físicos ou financeiros ao 
voluntário e, portanto, não haveria necessidade de indenização por 
parte da equipe científica e/ou da Instituição responsável.  

 
Havendo qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar 
a Profa. Dra. Catarina Costa Fernandes (que, a qualquer tempo, pode ser consultada, no 
sentido de dirimir dúvidas sobre a pesquisa, pelo e-mail profcatharina@gmail.com). Vale 
salientar que este documento será impresso em duas vias, e uma delas ficará em minha 
posse. Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de 
pleno acordo com o teor do mesmo, dato e assino este Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido.  

 
 
 

Assinatura do pesquisador responsável 
 

________________________________________ 
Professora Doutoranda Rosicléa Oliveira Amorim

                                            
14

 Utilizado nos casos de Criança menor de 12 anos e/ou adolescentes de 12 a 18 anos incompletos). 

mailto:profcatharina@gmail.com
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APÊNDICE 5: DECLARAÇÃO DA PESQUISADORA 

 

Declaro para devidos fins e efeitos que a presente Tese de Doutorado sob o título: “A 

transição pedagógica entre o ensino fundamental I e o ensino fundamental II: 

Implicações afetivas na relação professor-aluno”, para a obtenção do título de  

Doutora em Ciências da Educação, é um trabalho original, e todas as minhas 

citações estão corretamente identificadas. Tenho a consciência de que a utilização 

de elementos alheios não identificados constitui uma grave falta ética e disciplinar. 

Declaro ainda que respeitei todos os requisitos dos direitos autorais dos autores 

citados nesta Tese. 

 

 

 

 

___________________________________ 

                              Rosicléa Oliveira Amorim 

 

 

 Boa Vista, 31 de março de 2022. 
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APÊNDICE 6: QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS ALUNOS DO 5º ANO  

          – Descreva o clima de interação em sua sala de aula com seus colegas e 

professores; 

          1) Você gosta de vir à Escola? 

          2) Você estudou sempre aqui? 

          3) Você conhece os professores da Escola? 

          4) No 6º ano você vai para outra escola. O que acha dessa mudança de 

Escola? 
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APÊNDICE 7: QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS ALUNOS DO 6º ANO  

 

          1) Conte-me quais foram os seus medos ao ser promovido para a 6º ano;  

          2) O que você acha das aulas do 6º ano? 

          3) Você gosta de permanecer no ambiente escolar? Por quê? Conte-me 

como você se sente na Escola. 
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APÊNDICE 8: QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS (ÀS) PROFESSORES (AS) 

 

          1) Qual a sua visão, como docente, acerca das mudanças que ocorrem na 

transição do 5º ano para o 6º ano? 

          2) Você acha que as mudanças advindas dessa transição podem causar    

alguma dificuldade na aprendizagem dos alunos, e que possam levá-los ao fracasso 

escolar posteriormente? 

          3) Na sua percepção, a afetividade pode minimizar o impacto da transição? 

    4) Como a Escola tem orientado nesse processo? 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 

 


