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RESUMO 

O tema deste estudo foi o processo de transição dos alunos da 4ª para a 5ª série do 
Ensino Fundamental. Justifica-se a importância de pesquisar tal temática devido aos 
problemas que os alunos de 5ª serie apresentam. O problema delimitado foi: por que há 
tantos problemas no processo de transição desses alunos? Para responder a essa 
questão estabelecemos como objetivos estudar historicamente como se constituiu o que 
hoje entendemos por ensino fundamental; realizar um levantamento de estudos a respeito 
do tema “transição da 4ª série para 5ª série” em site como o Google Acadêmico e o Scielo 
e acompanhar um grupo de alunos nesse processo de transição aplicando questionários 
em dois momentos: quando os mesmos freqüentavam a 4ª série e, um ano depois, 
quando os mesmos freqüentavam a 5ª série. A metodologia ancorou-se em pesquisa 
bibliográfica e aplicação de questionários. Baseamo-nos em autores como Maria Helena 
DIAS-da-SILVA, Freire Paulo e Wadsworth Barry j.. Concluímos que são vários os fatores 
que diretamente, ou indiretamente, influenciam a transição da 4ª série para 5ª série. Um 
aspecto, porém se destacou entre os demais: o aluno está sozinho nessa passagem 
porque a mesma não é entendida como “espaço” no processo de escolarização. As 
crianças sentem e sofrem em silêncio porque se trata de uma transição camuflada. 

Palavras- chave: Ensino fundamental. Transição. Evasão. Repetência. Afetividade. 
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1 INTRODUÇÃO:   

  

 Nossa pesquisa procurou responder e entender por que o processo de transição da 

4ª para 5ª série do ensino fundamental causa tantos transtornos aos alunos? Por que os 

índices de repetência e a evasão escolar são maiores na 5ª série? O que pensam os 

alunos sobre esse assunto?  Quais as diferenças entre a 4ª e a 5ª série? A importância 

de pesquisar tal temática devido aos problemas que os alunos de 5ª serie apresentam? 

 Essas questões presidiram o nascimento da pesquisa aqui apresentada. No ano de 

2008 a entrada da minha filha na 5ª série despertou-me a vontade de entender o que 

acontece com o aluno nesse período e porque há tantas alterações de comportamento e 

também na relação aluno – professor.  

 Para responder as questões percorremos o seguinte caminho: estudos sobre como 

historicamente se constituiu o que hoje entendemos por ensino fundamental; busca na 

literatura a respeito de pesquisas cujo tema fosse a “transição da 4ª para 5ª série” 

(utilizamos o Google Acadêmico e o Scielo) e uma pesquisa empírica junto aos alunos 

que vivenciaram esse processo de transição. Esses alunos responderam a dois 

questionários: quando os mesmos frequentavam a 4ª série e, um ano depois, quando os 

mesmos frequentavam a 5ª série.  

Apresentamos os resultados da pesquisa em três capítulos assim organizados: o 

primeiro capitulo, consiste em um histórico sobre o ensino fundamental  no Brasil.  

O segundo capitulo foi elaborado a partir do estudo de 10 textos (artigos e 

dissertações) encontradas no site Google Acadêmico e Scielo.  As palavras-chave 

utilizadas foram: “transição da 4ª para 5ª”, “transição do 5º para 6º ano”, “transição 

escolar”, “mudança da 4ª para 5ª” e “investigação sobre a transição da 4ª para 5ª serie”. 

Também utilizamos nesse capítulo o livro de Maria Helena Galvão Frem Dias-da-Silva, 

“Passagem Sem Rito: As 5ª séries e seus professores”.  

O último capítulo traz reflexões tecidas a partir dos questionários aplicados no ano 

de 2010 com a 4ª série, e no ano 2011 quando os alunos freqüentavam a 5ª série. 

Procuramos pontos em comum entre eles e optamos por aprofundar a análise na 

afetividade professor-aluno e sua influencia na transição da 4ª para 5ª série.   
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2 Histórico do Ensino Primário no Brasil 

 

Este capítulo tem o objetivo apresentar uma breve analise histórica sobre o  ensino 

fundamental no Brasil. Apoiamo-nos, principalmente, nos estudos de Dermeval Saviani,  

Rosa Fátima de Souza e Clarice Nunes, pesquisadores da área de História da Educação 

e que tratam das  mudanças na constituição do ensino fundamental.  

O ensino secundário surgiu com a chegada dos Jesuítas no Brasil. As escolas 

Jesuítas tinham um documento, o Ratio Studiorum, que as regulamentavam. Tais escolas 

não se limitaram ao ensino das primeiras letras, além do curso elementar mantinham 

cursos de Letras e Filosofia, considerados secundários, e curso de Teologia e Ciências 

Sagradas, de nível superior para formação de sarcedotes. O ensino secundário 

correspondia à segunda etapa do ensino fundamental, ou seja, após o aluno passar pela 

educação primaria, era submetido ao exame de admissão, para ingressar no ensino 

secundário. 

 

O colégio secundário no Brasil teve antecedentes. O nascimento dessa forma 
escolar, colégio, traz como marca o prestigio da universidade. A origem do colégio 
esta nos pensionatos para bolsistas universitários fundados por alguns generosos 
benfeitores. Os primeiros colégios datam do século XIII. No século XIV muitos 
deles adquiriram o habito de receber pensionistas pagantes entre os bolsistas. os 
pensionatos tiveram os favores das famílias e das autoridades universitárias e a 
função de introduzir ordem e disciplina entre os discentes. É só na segunda 
metade do século XV que o ensino das faculdades de Artes deslocou-se para os 
colégios. (NUNES, 2000, p.36) 

 
 

Segundo Nunes, “na política Imperial, o ensino primário cumpriria um papel 

civilizador, e o ensino secundário formaria a elite ilustre e ilustrada” (Nunes, p,39). Os 

alunos eram divididos em classes, tendo horários e disciplinas definidas, os mesmos 

aprendem latim e grego e ler e explicar os principais autores. (NUNES, 2000, p.37). 

Nas escolas secundarias das províncias, que recebiam nomes diferentes (liceus, 

colégios, ateneus, ginásios), o ensino limitava-se, até  por volta de 1870, ao estudo das 

línguas modernas mais usuais e línguas mortas. As noções de Física, Química e outras 

praticamente não eram ensinadas (NUNES, p.43) 

Em 1893 as escolas tiveram que adotar a organização e o método de ensino das 

escolas-modelo dando origem no estado de São Paulo dos chamados Grupos Escolares. 

Tais instituições funcionavam de forma semelhante à escola graduada. 
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A escola graduada fundamentava-se essencialmente na classificação dos alunos 
pelo nível de conhecimento em agrupamentos supostamente homogêneos, 
implicando a constituição das classes. Pressupunha, também, a adoção do ensino 
simultâneo, a racionalização curricular, controle e distribuição ordenada dos 
conteúdos e do tempo (graduação dos programas e estabelecimento de horários, 
a introdução de um sistema de avaliação, a divisão do trabalho docente e um 
edifício escolar compreendendo várias salas de aula e vários professores). 
(SOUZA. 1998, p.114) 

 

Esse modelo de escola reuniu e sistematizou os elementos de organização escolar, 

potencializando o desenvolvimento da sociedade capitalista assim como os processos de 

urbanização e industrialização. 

Para Souza 

 

 É preciso, portanto, aquilatar a importância dos grupos     escolares, tendo 
em vista o processo de transformação do ensino primário desencadeado 
no Brasil a partir de 1870 e que culminou com a institucionalização de um 
novo modelo de organização escolar no inicio da Republica. (SOUZA, 
1998, p. 114). 

 

No inicio do século XX os republicanos paulistas, insatisfeitos com a permanência 

de instituições do regime monárquico, implantaram um sistema público de ensino que, 

posteriormente, serviu de modelo para outros estados brasileiros. A meta era formar o 

cidadão republicano e contribuir para o desenvolvimento social e econômico brasileiro. 

Para alcançar esses objetivos investiu-se na formação dos professores e na renovação do 

currículo. 

 

A reforma da instrução pública iniciou-se pela Escola Normal, mais 
especificamente pela criação da Escola-Modelo, considerada o coração da 
reforma. Destinada a prática dos alunos-mestres da Escola Normal, a Escola-
Modelo funcionou como um campo de experimentação. Além de promover a 
formação técnica dos professores, atuou como centro de irradiação dos novos 
métodos de ensino, propriamente o método intuitivo ou lições de coisas, e, ainda, 
como referência de organização da escola primaria. (SOUZA, 1998, p.113). 

 

 

Os primeiros grupos escolares mantiveram o formato da escola graduada. 

Apresentavam estilos arquitetônicos neoclássicos e ecléticos, beleza e comodidade em 

suas instalações o que demonstrava a importância da escola primária para os 

republicanos deixando notória a atuação do poder público no campo da educação 

popular. (SOUZA, 1998, p.116) 
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Quanto à org. pedagógica, Souza explica que os grupos escolares no inicio da 
República previa ainda a adoção do método intuitivo, expresso da renovação 
pedagógica em voga que exigia o uso de diversificados materiais didáticos, 
incluindo laboratórios e museus. (...) o tempo escolar passou a ser regrado pelo 
calendário, estabelecendo-se o ano letivo e o horário escolar. (SOUZA, 1998, 
p.117) 

 

 

O modelo escolar paulista disseminou-se por outros estados brasileiros com os 

novos métodos de ensino e instituições de educação pública, sempre ligada às inovações 

educacionais baseadas nos países europeus e nos Estados Unidos, almejando a 

modernização da sociedade brasileira. (SOUZA. 1998. p.119) 

No estado do Paraná, nas primeiras décadas do século XX, várias tentativas foram 

feitas pelos governos em busca do ensino primário moderno. Em 1903 foi criado o 

primeiro grupo escolar na cidade de Curitiba, denominado de Xavier da Silva. Mas a 

expansão do ensino e a implantação das instituições modelos aconteceram lentamente. 

Maiores investimentos na instalação de grupos escolares semente veio a ocorreu na 

virada da década de 1910 e nos anos 1920 efetivando-se na década de 1940. (SOUZA, 

1998, p.120) 

 

Os conteúdos a serem ensinados nas escolas primaria destacava a: 
aprendizagem da disciplina social; obediência, asseio, ordem, pontualidade, amor 
ao trabalho, honestidade, respeito às autoridades, virtudes morais e valores cívico-
patrioticos necessários à formação do espírito de nacionalidade. E ainda, leitura, 
linguagem escrita, caligrafia, aritmética, geografia, ciências físicas e naturais e 
noções de higiene, instrução cívica e moral, ginástica e exercícios militares, 
musica, desenho, geometria e trabalhos manuais. (SOUZA, 1998, p.127 e128) 

 

Em 1930, no governo de Getúlio Vargas, foi criado o Ministério da Educação e 

Saúde Pública. Dois anos depois, em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, dirigido por Fernando de Azevedo e assinado por 26 educadores, dentre os quais 

Anísio Teixeira, defendia uma escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita. Nesse 

período a igreja concorria com o Estado na área da educação. 

Com a constituição de 1934, a educação passa a ser vista como um direito de 

todos e dever da família e dos poderes públicos. 

A partir da Lei Orgânica do Ensino Secundário, Decreto Lei 4.244 de nove de abril 

de 1942, organizou-se o curso secundário, composto por dois ciclos: o primeiro com 

quatro séries, o Ginasial, e o segundo ciclo, composto pelo curso Clássico ou Cientifico, 
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com três séries. Para o aluno ingressar no curso secundário deveria ser aprovado no 

exame de admissão. 

Por algumas décadas o exame de admissão, dividiu  a escola primaria da escola 

secundaria. Era um rito de passagem, cheio de conflitos para os jovens.  Fazia parte do 

exame de admissão, o curso preparatório para o mesmo. Os conteúdos eram compilados 

em um grande livro. O aluno o estudava durante um ano, ou meses. O exame de 

admissão comovia os estudantes e toda família. Ser aprovado nas provas pode ser 

comparado ao que hoje significa ser aprovado no vestibular para ingressar no ensino 

superior. 

A escola secundaria organizava os programas e conteúdos para o exame de 

admissão, mas não divulgava para as famílias, o que o tornava mais difícil. Com pouca 

aprovação no exame de admissão, o que era inevitável, ocasionava o crescimento dos 

cursos de admissão particulares, com valores altos e tornava ainda mais difícil para os 

mais pobres  participarem do processo seletivo. 

O aluno para ingressar no ensino secundário, tinha que apresentar: 

 

 Documentos que provava que não tinha doença contagiosa e 

apresentar cartão de vacinação; 

 Ter onze anos completos, ou completar ate 30 de junho; 

 Ter recebido satisfatória educação primária; 

 Ter obtido em exames de admissão, aptidão intelectual pra os 

estudos secundários. 

 

Os exames eram realizados nos meses de dezembro e fevereiro. Quando o aluno 

não era aprovado na primeira vez, era possível refazer, porém não era possível realizá-lo 

em outras escolas na mesma época (NUNES, 2000, p. 45) 

    

Para Nunes, 

”a expansão do ensino secundário favoreceu a iniciativa privada, pois, convivia 
com um sério problema: o da eliminação e do retardamento do aluno no sistema 
regular de ensino. Os índices de retenção e evasão escolar variavam em torno de 
80%. Logo, apenas 20%, ou menos, dos estudantes que ingressavam nos cursos 
secundários conseguiam completar seus estudos, sem retardamento, e sair dos 
ginásios realizando exames vestibulares com sucesso”. (NUNES, 1998, p.47) 
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Em 1953 o Ministério da Educação e Saúde Pública passa ser o Ministério da 

Educação e Cultura, com a sigla MEC. 

Até o ano de 1960 o sistema educacional brasileiro era centralizado, e todos os 

estados e municípios seguiam o mesmo modelo. Somente com a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 1961 os estados e municípios adquiriam certa 

autonomia:  

                                                

O debate educacional dos anos de 1950 e 1960 reatualizou no Brasil o problema 
da democratização do ensino. O clamor contra a insuficiência da escola primaria 
alfabetizante e o ensino seletivo e de má qualidade ministrado nas escolas 
isoladas e grupos escolares. O novo conceito de escola primaria que emergiu 
nesse período buscou, retomar a rota dos ideais republicanos de educação 
popular, a escola integral, obrigatória e gratuita, de oito anos de duração. “Não se 
tratava de implantar um novo modelo de organização escolar como na transição 
do século XIX para o século XX, mas de ajustar o modelo existente às 
necessidades contemporâneas”. (SOUZA, 1998, p.127)  

 
 

Mesmo com a expansão das escolas modelos por todos os estados, os problemas 

como déficit de vagas e os altos índices de evasão e repetência foram contínuos e 

alarmantes.     

Para Souza esse histórico explica os problemas que até hoje vivenciamos no 

processo de transição do ensino primário para ginásio. Segundo a autora:  

 

“a relação entre o curso primário, a vida ocupacional e a continuidade dos 
estudos, isto é, por um lado, o hiato entre o termino dos estudos elementares 
(geralmente aos 12 anos) e a entrada no mercado de trabalho(regulamentada a 
partir dos 14 anos) e, por outro lado, a necessidade de se romper a barreira 
histórica entre primário e ginásio mantida pelos exames de admissão”.(1998, p.1 
51). 

 

Em 1968 surgiram os grupos escolares-ginásios, e  dois anos depois os grupos 

escolares se transformaram em escolas estaduais de 1º grau, e a escola primária institui-

se  na educação brasileira. 

   

A criação do ensino de 1º grau em 1971, pela  integração do primário e ginásio, 
consagrou a extensão da escolaridade obrigatória no pais. A implantação do 1º 
grau, destinado à formação da criança e do pré-adolescente, se fez a partir da 
eliminação dos exames de admissão e pela ampliação (indiscriminada) das séries 
nos grupos escolares aproveitando a rede física instalada e ajustando a estrutura 
administrativa e pedagógica. “Uma nova nomenclatura se impôs com a eliminação 
de denominações usuais na época como escola isolada, grupo escola, ginásio e 
equivalentes” (SOUZA, 1998, p.152). 
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Segundo Saviani na Constituição de 1988 consolidam reivindicações da 

comunidade educacional e movimentos sociais.  Entre as conquistas podemos destacar: 

- o direito à educação desde o zero ano de idade: 

- e a gratuidade do ensino público; 

- gestão democrática da educação publica; 

- autonomia universitária; 

- acesso ao ensino obrigatório e gratuito como direito publico: 

- regime de colaboração entre a União, os estados, os Distrito Federal e municípios 

na organização dos sistemas educativos; 

- vinculação de percentuais mínimos do orçamento da União, estados, Distrito 

 Federal e municípios, para ser destinados à educação. (SAVIANI, 2006, p. 46).  

 

A Constituição de 1988 contribui para a elaboração da nova LDB, Lei 9.394/96 que 

alterar as três Leis anteriores que regulamentava a educação, e se tornou a única Lei 

normatizadora da educação, unificando o ensino no país. Pela LDB 9394/96, em vigência 

no país: 

 

[...] Aos municípios cabe a responsabilidade pela educação infantil, assumindo 
também, em conjunto com o estado a que pertencem, o ensino fundamental. Aos 
estados a lei destinou a responsabilidade pelo ensino médio e, em conjunto com 
os seus municípios, pelo ensino fundamental. À união cabe coordenar e articular 
os sistemas exercendo funções normativas, redistributivas e supletivas em relação 
ás outras instancias, cabe-lhe, ainda, estabelecer as diretrizes para os currículos 
de todos os níveis e avaliar o rendimento escolar tanto dos alunos como das 
instituições, abrangendo todos os níveis e todas as instancias responsáveis pelo 
ensino. (SAVIANI, 2006, p. 47). 

 

           Com a LDB, alterou-se também a nomenclatura do ensino de 1º e 2º graus 

passando a ser denominado de ensino fundamental e médio. Regulamentou-se a 

Educação Básica sendo está formada Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. A educação infantil ficou sobre a responsabilidade municipal.  

Na prática a união do ensino primário e ginásio não se efetivaram nem com as 

reformas de 1971, tampouco com as mudanças promovidas pela Lei 9394/96. Nas 

escolas continuou existindo cursos distintos, em espaços distintos e “criou-se” 

nomenclaturas inexistentes na lei para tais etapas da escolarização: anos inicias do 

ensino fundamental ou Fundamental I e Fundamental II.  
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Verificamos que ocorreram reformas na educação no decorrer dos anos no ensino 

primário e secundário, hoje denominado de Ensino Fundamental e Ensino Médio, visado a 

democratização e o direito ao Ensino.  

Com a aprovação da Lei 11.274, em fevereiro de 2006 altera-se o tempo do ensino 

fundamental de oito para nove anos, ou seja, transforma o ultimo ano da educação 

infantil, no primeiro ano do ensino fundamental. 

A faixa etária será dos 6 aos 14 anos e não mais dos 7 aos 15 anos será atendida 

no Ensino fundamental.  

O quadro a seguir mostra o ensino de 8 anos e o de 9 anos em relação à 

nomenclatura: 

 

 

  

  Fonte: Andrade (2011)      

   

 Com a mudança o aluno tem que ser matriculado na primeira série, que agora 

passa para “primeiro ano”, com seis anos, e não mais com sete anos de idade, como era 

no sistema antigo. 

Fica a indagação se essas mudanças irão melhorar o ensino nas escolas ou 

apenas trata-se de mais uma alteração de nomenclatura e rearranjo entre idades e séries.  

ANTES DA LEI Nº11. 274 DEPOIS DA LEI Nº11. 274 

ANTIGO ENSINO FUNDAMENTAL NOVO ENSINO FUNDAMENTAL 

1ª Série (7 anos) 1º Ano (6 anos) 

2ª Série (8 anos) 2º Ano (7 anos) 

3ª Série (9 anos) 3º Ano (8 anos) 

4ª Série (10 anos) 4º Ano (9 anos) 

5ª Série (11 anos) 5º Ano (10 anos) 

6ª Série (12 anos) 6º Ano (11 anos) 

7ª Série (13 anos) 7º Ano (12 anos) 

8ª Série (14 anos) 8º Ano (13 anos) 

 9º Ano (14 anos) 
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Uma questão importante a ser destacada é que com essa alteração alunos que não 

teriam acesso à pré-escola devido a falta de instituições para atender a demanda de 

crianças serão atendidos nas escolas de ensino fundamental:  

 

O acréscimo de um ano no início do ensino fundamental busca aumentar o tempo 
de alfabetização da criança, que passa de dois anos (1ª e 2ª séries) para três (1º, 
2º e 3º anos)", diz a coordenadora- geral de ensino fundamental da Secretaria de 
Educação Básica do MEC, Edna Borges. Outro objetivo é ampliar o acesso à 
escola mais cedo, já que a educação infantil não era obrigatória no país e muitas 
regiões sofrem com a falta de vagas nesse nível. "As pesquisas mostram que, 
quanto mais cedo a criança entra na escola, melhor é o seu desempenho. O 
acesso ao ensino para os alunos de 6 anos é outra grande conquista", defende 
Edna. Até o ano passado, o Estado era obrigado a oferecer educação para todas 
as crianças entre 6 e 14 anos. Com a aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 27/7/08, essa obrigatoriedade foi estendida para 4 a 17 anos”. 
(Edna Borges, Revista Escola Pública, edição 14 de 4/2010). 

 
 
 

No decorrer dos séculos, desde a chegada dos Jesuítas e até os dias atuais, 

muitas mudanças ocorreram, muitas leis foram criadas e modificadas. Algumas foram 

realmente postas em vigor, outras só ficaram no papel o fato é que ainda temos muito a 

melhorar quanto à educação oferecida ás crianças e aos jovens nesse país.  

Discutiremos no próximo capitulo a investigação da transição da 4ª para 5ª série, 

tentando entender esse processo e suas conseqüências aos alunos. 
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3 Investigação sobre a transição da 4ª para 5ª série  

 

Iniciamos trazendo o significado da palavra ruptura segundo dicionário Aurélio: ato 

ou efeito de romper; rompimento, interrupção. É exatamente o que ocorre com a 

passagem da 4ª para 5ª série do ensino fundamental. Verifica-se a descontinuidade entre 

as séries o que, segundo os autores Dermeval Saviani,  Rosa Fátima de Souza e Clarice 

Nunes, compromete o processo de aprendizagem dos alunos e resulta nos altos índices 

de reprovação ou evasão escolar. As diferenças entre as duas séries são percebidas nos 

objetivos, procedimentos, organização didática e também interação professor-aluno, entre 

outras 

A escola tem o papel de socializar o conhecimento organizado entendido como 

necessário para o desenvolvimento do indivíduo tornando possível sua interação na 

sociedade como cidadãos autônomos e conscientes de sua atuação social. A criança 

entra no primeiro ano do ensino fundamental, por volta dos 6 anos e, com mais ou menos 

11 anos encontra-se no 6ª série, idade esta que coincide com a puberdade, ou seja, o 

inicio da adolescência. Para Bossa “a adolescência é uma fase singular da vida devido à 

ocorrência simultânea de um conjunto de mudanças evolutivas na maturação física, no 

ajustamento psicológico e nas relações sociais.” (1998, p. 227) 

Todas essas alterações físicas e emocionais paralelamente à entrada na quinta 

série ou, em outras palavras, para ensino fundamental II: muitas vezes faz-se necessário 

a mudança de escola, novos colegas são conhecidos, a rotina escolar é outra, por 

exemplo, com aulas de 50 minutos envolvendo diferentes professores.  Parece que, num 

piscar de olhos, a criança tem que aprender a lidar com todas essas alterações.  

 A maior dificuldade para os estudantes nessa fase é a organização. Há o aumento 

no número de professores, ampliação dos conteúdos curriculares, dos deveres de casa e 

trabalhos, sem contar que cada professor possui metodologia  diferente para  ensinar e 

formas diferentes de se relacionar com os alunos.  É evidente que todas essas alterações 

interferem na vida da criança que começa a frequentar a 5ª série.  

.  

. 

“Todos esses aspectos relacionados à transição da 4ª para a 5ª série, não 

encerram a problemática. Antes, torna evidente uma realidade que, muitas vezes, 
é camuflada ou confundida com outros problemas mais emergentes da escola, 
sobretudo, a pública” (HAUSER, 2007, p. 20). 
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          Neste período da passagem da 4ª para 5ª série é  visível uma dualidade:  os alunos 

não estão preparados para essas mudanças e os professores e as escolas não estão 

preparados  para receber esses alunos. 

Essa transição provoca nos alunos medos e angústias, o que pode explicar os 

índices de  desistência ou  repetência na 5ª série. No entanto, os elementos que marcam 

a passagem da quarta para quinta série, ficam invisíveis em meio ao turbilhão de 

acontecimentos que ocorrem cotidianamente nas escolas.   

No contexto social, a entrada do aluno na 5ª série representa crescimento,  a 

conquista de nova identidade. Mas também promove a medo do desconhecido. Essa 

constatação levou Maria Helena Galvao Frem Dias-da-Silva a intitular o livro no qual 

apresenta resultados da pesquisa que fez sobre o assunto de “Passagem sem Rito: as 5ª 

séries e seus professores”.  

A criança se depara com um novo espaço e precisa se adaptar a ele em um 

momento de sua vida no qual as questões emocionais são agravadas pelas questões 

biológicas (crescimento) e sociais (cobrança em casa frente a nova fase de escolaridade). 

Na escola o que ser percebe na 5ª série é a falta de laço afetivo entre professor e aluno. 

Por isso  

[...] se faz necessário que os (as) educadores (as) se envolvam com o firme 
compromisso de auxiliar na formação salutar dos educandos, no sentido de 
equacionar as dificuldades do cotidiano escolar. Neste intuito urge a necessidade do 
desenvolvimento de técnicas ou meios que proporcionem a aprendizagem real e 
auxiliem a construção de uma personalidade equilibrada, diminuindo assim os 
índices de evasão e repetência. (BIANCA, 2001, p.13) 
 
 

O Brasil passa por um grave problema quanto ao fracasso escolar, e os índices de 

reprovação e evasão das crianças da 5ª série contribuem na constituição desse contexto. 

Nos textos que analisamos são apresentadas diversas causas para explicar tal situação, 

dentre as quais constam: relações interpessoais entre educadores e educando, 

dificuldade de aprendizagem, indisciplina, evasão, retenção e ruptura que vem 

acompanhada pela desmotivação para a aprendizagem, a falta de estimulo ou exigência 

dos pais com relação aos estudos.   
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3.1 Relações interpessoais professor – aluno 

 

 Pensar em educação consiste em refletir sobre o papel de cada protagonista nesse 

cenário - professores e alunos - e também sobre o agir na pratica trabalhando com o ser 

humano em sua totalidade. A relação professor-aluno é estabelecida quando há respeito 

do professor pelas pelo aluno e sua possibilidade frente ao processo de aprendizagem. A 

isso denominamos vinculo afetivo. 

O homem se humaniza na interação com outros homens, no processo de 

socialização, no aprender, reproduzir e transformar sua cultura, nos seus hábitos, 

costumes, regras, normas, valores e moral. Trata-se consciência do fazer-se historia ao 

fazer-se a si mesmo que se evidencia na compreensão de que o que atinge a um atinge a 

todos. Para que ocorram todos esses processos faz-se necessário olhar para o outro e 

respeitá-lo. 

Segundo Hauser não é isso o que ocorre na relação entre professor e aluno na 5ª 

série. Para ela 

[...]“ Os professores de 5ª série ignoram o que o aluno já sabe, desrespeitam seu 
universo, não fazem um trabalho de base que verificaria o processo da criança. 
Parecem  mais rotular os alunos pelo não aprender do que tentar interpretar ou 
analisar sua dificuldade”.(HAUSER.2007,p. 43). 

 

É no convívio da sala de aula que os grandes encontros acontecem e com eles as 

trocas de experiências, as discussões e interações entre os alunos, o carinho, a ajuda, a 

amizade, enfim as relações que nos ligam aos outros.  Nesse mesmo espaço que o 

professor interage com seus alunos, visualiza suas conquistas e suas dificuldades e os 

conhece cada dia mais.  

Nesse sentido, a sala de aula deveria  ser um ambiente cooperativo e estimulante, 

favorecendo  o desenvolvimento e as manifestações das diferentes inteligências e 

promovendo  a interação entre os alunos e professor.  

 

Por meio de dados, constatou-se uma crise na 5ª série do ensino fundamental 
estudada, e a urgente necessidade de reorientação da pratica pedagógica, a 
melhoria na relação entre os educando, e deles com os professores, diretor e vices-
diretores: a melhoria da distribuição de alunos por turma e da atenção à construção 
da identidade do aluno da 5ª série. (HAUSER. 2007, p. 44). 
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A relação professor aluno deve ser uma relação de confiança, colaboração e apoio 

em comum para que todos possam se desenvolver.  

A autora Celeida chama atenção para a importância da afetividade nas relações 

humanas:  

A afetividade intervém nas operações da inteligência, estimulando-as ou 
perturbando-as, podendo comprometer o desenvolvimento intelectual. Os 
mecanismos afetivos e cognitivos permanecem indissociáveis, embora distintos, na 
medida em que os primeiros dependem de uma energética, e os segundo, de 
estruturas. (2001, p.3). 
 

O desenvolvimento humano depende da afetividade que é tão importante quanto à 

inteligência. Ambos permitem ao individuo a construção de noções sobre as situações, os 

objetos e as pessoas contribuindo para a construção do ser próprio e para a obtenção de 

uma visão do mundo. Ou seja, a relação professor e aluno depende, essencialmente, do 

clima da sala de aula da relação empática que o professor consegue estabelecer com  

seus alunos, de sua capacidade de ouvir, refletir e discutir no nível de compreensão dos 

alunos e da criação das pontes necessárias entre ele e os alunos para a concretização do 

processo de ensino aprendizagem.  

 

3.2 Dificuldades de aprendizagem: 

 

A dificuldade de aprendizagem aborda um campo bastante amplo e bem complexo, 

que inclui os fatores sócio-culturais, econômicos, pedagógicos, psicológicos e familiares e  

também esta relacionada com a diversidade dos  problemas educacionais. Gusmão ao 

estudar as dificuldades que os alunos de 5ª série apresentam, escreve: 

 

Abordando as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos de 5ª série 
há a necessidade de analisar a fase de mudanças constantes pelas quais 
enfrentam, a fim de clarificar que a dificuldade de aprendizagem não se dá de 
maneira isolada, mas abrangendo uma série de fatores que inviabilizam a 
assimilação e retenção das informações. (GUSMÃO. 2001, p.8). 
 

A discussão sobre os problemas das crianças com relação à dificuldade de 

aprendizagem envolvem questões  sociais, emocionais e  comportamentais dentre os 

quais pode-se destacar a  aceitação social, a imaturidade e a ansiedade, dentre outros. 

Gusmão afirma que: 

“O conflito vivenciado pelo aluno interfere notoriamente não só no 
desenvolvimento da inteligência (processo de assimilação e acomodação), 
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bem como nos aspectos da personalidade (estruturais e dinâmicos)”. 
(GUSMÃO. 2001, p. 100).  
 
 

Sobre o rótulo de dificuldade de aprendizagem, muitos fatos devem ser verificados 

como possíveis causadores do problema evitando a criação e manutenção de rótulos.   

Ainda que o processo de aprendizagem seja interpessoal, a verdadeira 

aprendizagem é intrapessoal porque depende da ação do aluno sobre o objeto e deste 

sobre o aluno, o que é resultado da interação. Sendo assim, aprendizagem diz respeito às 

mudanças que vem de algum tipo de ação como reflexão, treinamento, repetições, 

exercício, prática. Trata-se de um “processo cumulativo, em que cada nova aquisição se 

adiciona ao repertorio já adquirido.” (GUSMÃO. 2001, p. 35). 

Sendo assim o conhecimento que se tem vai, aos poucos interagindo com o 

conhecimento anterior e se modificando, negando, superando até a elaboração de um 

conhecimento mais complexo. 

Para que a sala de aula seja um espaço de construção do conhecimento é 

importante que o (a) educador (a) seja comprometido (a), criativo (a), dinâmico (a) e que 

respeite as diferença de cada educando,considerando sua realidade. Que o professor 

possa ajudar a estimular a cooperação, o dialogo e com isso a democracia e a autonomia 

do individuo e do grupo, onde estar na sala de aula seja prazeroso  a todos. 

 

3.3 Indisciplina 

 

A indisciplina tem sido uma das maiores dificuldades da escola contemporânea e 

também um grande desafio para o profissional docente. 

A pratica educacional faz surgir muitas questões e, principalmente, as ligadas à  

indisciplina levantam dificuldades explicativas. Segundo Dias da Silva,  

 
Os professores são unânimes em condicionar a classe quieta,”bem-comportada” a 
qualquer tentativa séria de ensino. Esse é um aspecto clássico em nossa tradição 
escolar, que especialistas em educação e mesmo outros pensadores da cultura não 
se cansam de analisar”.(DIAS-DA-SILVA.1997,p .61). 
 

 

Não há no sistema educacional consenso sobre a questão da indisciplina. Por parte 

dos professores há uma ideia de que os alunos devem se comportar, por parte da gestão 

entende-se de que cabe ao professor exigir essa postura em sala de aula.  Efetivamente o 
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problema da indisciplina não é entendido como problema da escola, mas sim como um 

problema familiar. 

A conversa em sala é sempre registrada pelos professores como indisciplina, mas 

quase nunca o professor procura saber sobre o que as crianças conversam. Quando a  

mesma atrapalha o professor  usa de recursos punitivos como a  retirada do aluno da sala 

o que  piora as relações entre alunos e professores.  Ao analisar uma situação dessa 

tipologia em uma sala de aula de 5ª série, Dias-da-Silva relata:  

 

[...] em vez de passar dez minutos gritando para que as crianças ficassem 

quietas, a professora poderia ter destinado o mesmo tempo a permitir as 

conversas entre pares, na verdade, apenas legitimando um processo que já 

estava ocorrendo entre elas, em vez de tentar bloqueá-lo.(DIAS-DA-

SILVA,1997,p.71). 

 

Cognitivamente falando, a criança pode pensar e falar ao mesmo tempo, os 

próprios professores reconhecem isso. O modelo tradicional de aula baseado no 

professor explica e aluno escuta e aprende faz com que qualquer ato fora desse padrão 

seja entendido como indisciplina. Conforme Dias da Silva “indiscutivelmente, a 

organização didática da escola e de todo o sistema é fator intrinsecamente determinante 

de outras ”modalidades” de indisciplina”. (DIAS-DA-SILVA, 1997, p.70). 

 

 

3.4 Evasão e Retenção 

 

Em grande parte dos textos analisados o que levou os autores a desenvolverem 

suas pesquisas foi o índice de evasão e retenção escolar encontrados na 5ª série. Esta 

preocupação também esta presente nas políticas educacional do País. É visível que tal 

situação relaciona-se com o processo de transição da 4ª para a 5ª série.  

 

Conforme dados da Promotoria da Educação os maiores índices de evasão são 
registrados com alunos de quinta e sexta séries e do  primeiro ano do Ensino Médio.  
Na 5ª série muito provavelmente decorre da transição da rede Municipal para 
Estadual. O aluno vem de um sistema, onde tem apenas um professor regente que 
atua em todas as disciplinas e passa para a rede estadual com professores das 
mais variadas disciplinas, há outro enfoque do estudo. Neste momento, muitos 
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alunos apresentam dificuldades atreladas à faixa etária e as mudanças da idade e 
suas conseqüências. ”(Casa de Noticias, 09/06/2011, 22h37min).  

 

 

As crianças abandonam a escola por vários motivos de  ordem social ou familiar, 

entre outros. Faz-se necessário investir nas relações entre  escola e família para que 

esses índices possam ser revertidos porque a   repetência e a evasão impedem a 

universalização da Educação fundamental para os adolescentes brasileiros. 

Existem dois tipos de retenção: aqueles que não alcançam o conceito satisfatório 

ao final do ciclo e aqueles reprovados por faltas. Esta repetência e grave e preocupante. 

Um dos maiores problemas é que o aluno vai ficando mais velho e se sente constrangido 

frente aos mais novos por isso acabam abandonando a escola.  

 

 

3.5 Ruptura 

 

Na 4ª série do Ensino Fundamental, os alunos possuem uma única professora que 

administra todas as disciplinas. Isso se altera  na 5ª série quando há  troca de professor e 

material a cada 50 minutos de aula, causando  uma rotatividade  grande. Tal situação 

acaba por impedir a construção de uma relação mais profunda entre professores e alunos 

resultando em problemas de ordem afetiva. Na maioria das vezes não são estabelecidos 

vínculos.  

À falta de integração entre professores e alunos alia-se a falta de integração entre 

as disciplinas e programas escolares.Tal cenário contribui  de certa forma para as 

situações de indisciplinas e conflitos em sala.  

Dias-da-Silva (1997) destaca “que é inegável que a organização didática 

estabelecida pelo sistema escolar para essas séries esta diretamente ligada à maioria das 

diferenças e das dificuldades enfrentadas”. O aluno tem que  adaptar-se rápido a 

mudança da unidocencia para a pluridocencia, e ainda perceber que cada professor tem 

uma personalidade diferente. 

 

Parece evidente que o que esta em Jogo na passagem das 4ª  para as 5ª séries é 

muito mais do que o numero de professores ou de disciplinas. Está em jogo fazeres 

diferentes, está implicado saberes diversos, objetivos distintos, intenções e crenças. 

(DIAS-DA -SILVA, 1997, P. 112). 
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Na 5ª série surgem novas exigências para os alunos, em um momento bastante 

conflituoso, e que é visto sem o devido cuidado pedagógico pelos envolvidos nas 

instituições escolares.  

De acordo com Dias-da-Silva (1997) existe uma fragmentação entre os dois ciclos  

que é evidente mesmo nas escolas particulares.   Em geral esta ruptura esta presente ate 

mesmo no convívio e no fazer pedagógico dos professores dos dois ciclos. Nota-se uma 

reduzida interação entre os professores de 4ª e 5ª séries, não tendo trocas pedagógicas 

ou profissionais de modo sistematizado. 

Muitas são as dificuldades apontadas pelos autores.  Atualmente,  com a 

implantação da  progressão continuada do aluno, espera-se que os índices de  repetência 

nas 5ª serie (6º ano) diminuíam . Mesmo assim é necessário repensar as práticas 

pedagógicas para que o trabalho com a formação humana do aluno se efetive em todos 

os ciclos.  

Tal assunto envolve também o governo na tomada de decisões sobre ações a 

serem desenvolvidas para solucionar os problemas apresentados:  

 
[...] o grande desafio esta na transição do sistema do Município para a rede 
Estadual. ”Algumas vezes, falta uma articulação dos sistemas, na proposta 
pedagógica ou no que tange o próprio trabalho em conjunto que deveria 
acontecer na ultima série da rede Municipal para Estadual”. (Casa de 
Noticias. 09/06/11,22:h37min) 

 

Segundo Hauser (2007, p.10) a organização do ensino é em ciclos na rede 

estadual, a problemática da ruptura entre a 4ª e a 5ª série tornou-se mais evidente, pois 

não foram adotadas as tais providencias que garantissem a continuidade de um ciclo para 

o outro.  

Frente ao contexto apresentado concluímos que os professores partem do ato 

reflexivo, da sensibilidade, e da abertura ao dialogo podem modificar suas práticas na 

tentativa de contribuir na minimização dos conflitos vividos na transição da 4ª para a 5ª 

série do ensino. 
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4 ANÁLISE DOCUMENTAL  

 

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa de campo realizada com 

alunos que passaram da 4ª para a 5ª série. Nosso objetivo era compreender um 

pouco mais esse processo de transição a partir do olhar do aluno.  Os dados foram 

coletados no município de Londrina no ano de 2010 por meio de questionário 

quando as crianças frequentavam a 4ª série e depois em 2011 com as mesmas 

crianças agora na 5ª série. 

A aplicação do questionário com a 4ª série (Anexo 1), composto por 12 

questões dissertativas, foi realizada no Colégio Estadual Professor José Aloísio 

Aragão – Colégio de Aplicação da UEL, localizado no Campus Universitário da  

Universidade Estadual de Londrina, na   sala da  4ª série do período matutino, 

composta por 30 crianças, sendo 16 meninas e 14 meninos, com idade entre  09 a 

11 anos.  

Era uma sexta feira. Logo no inicio da aula, que seria de Educação Física. 

As crianças ao receberem o questionário perguntaram se era para responder com 

lápis ou caneta e também sobre uma ou outra questão que não entendiam. 

Levaram  mais ou menos 40 minutos para responder, e  alguns não responderam a 

todas as perguntas. A postura da turma verificada nas perguntas feitas levou-nos a 

concluir que dependiam consideravelmente da figura do adulto, nesse caso quem 

estava aplicando o questionário.  

Quase um ano depois aplicamos o questionário nos mesmos alunos agora 

frequentando a 5ª série no mesmo colégio, porem em um espaço diferente. O 

Colégio Estadual Professor José Aloísio Aragão – Colégio de Aplicação da UEL – 

tem suas instalações divididas em dois espaços: uma escola para atender ao anos 

iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), como já citado, localizada dentro do 

Campus da Universidade e outra situada na  região central de Londrina, atendendo 

do 6º ano ao 3º ano do Ensino Médio.  

Dos 30 alunos que participaram da pesquisa em 2010, encontramos 26 

frequentando a 5ª série. Um número significativo que demonstra a busca das 

famílias em continuarem com seus filhos na mesma escola. Essa realidade é 

possível para o Colégio de Aplicação e algumas outras escolas públicas da cidade 
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de Londrina, mas, em breve (ainda temos algumas escolas estaduais com 4ª séries 

visto que o processo de transição entre estado e município foi progressivo) não 

será mais porque os Anos Iniciais do Ensino Fundamental é responsabilidade do 

município e os Anos Finais e o Ensino Médio fica a cargo do governo estadual. Isso 

significa que, ao termino do 5º ano, o aluno vai mudar de escola.  

Entre os 26 alunos 13 eram meninos e 13 meninas, agora na faixa etária de  

10 a 12 anos. Dois dias antes de aplicar o questionário (Anexo 2) conversei com a 

orientação pedagógica da escola e solicitei  autorização (após apresentação do 

documento emitido pelo  Colegiado  de Pedagogia) para verificar quais alunos  da 

4ª série (2010) estavam no colégio e em que turma visto que são três turmas de 5ª 

séries no Colégio de Aplicação “do Centro”. Depois desse levantamento a  

pedagoga  agendou a aplicação do questionário para o  primeiro momento da aula 

ocupando um tempo das aulas de  Educação Física, Ensino Religioso e Português. 

Os alunos  sairiam das respectivas salas e responderam  o questionário todos 

juntos na biblioteca. 

Ao chegarem à biblioteca duas meninas reconheceram a pesquisadora 

(referindo-se ao ano anterior), mas esta não as reconheceu: estavam maiores e 

muito diferentes.  Avaliando o comportamento do grupo e, comparando com o 

vivenciado no ano anterior, concluímos que as meninas aparentam mais 

maturidade que os meninos. Ou seja, modificaram-se mais. As meninas já 

chegaram à biblioteca com a caneta na mão e não levaram mais que 20 minutos 

para responder ao questionário e não fizeram muitas perguntas em relação ao 

mesmo. Dentre todos os presentes (26 alunos) somente 3 (11%) não responderam 

a todas as questões, um índice muito próximo do alcançado na 4ª série, quando 

entre os 30 alunos, 4 (13%) deixaram de responder a todas as questões.  

A questão “Qual a matéria que você mais gosta?” constou nos dois 

questionários e as respostas foram muito interessantes tanto na 4ª como na 5ª 

série. Foi possível constatar que os alunos relacionam muito a matéria ao 

professor, ou seja, se gostam do professor transferem “esse gostar” para a 

disciplina que ele administra. O que fica evidente o laço afetivo que se estabelece 

entre aluno – professor – saber. 
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Paulo Freire (1996) destaca a necessidade de diálogo e respeito existente 

em toda relação pautada na ética. “A autonomia do aluno deve ser respeitada 

conforme a exigência da ética. Cada indivíduo tem suas particularidades e 

pensamentos que não podem ser desconsiderados. Se isto acontecer, a ética é 

infringida”.  

Inferimos que, para o aluno e muito importante ser ouvido, principalmente 

nesse período de transição da 4ª para 5ª série, onde um turbilhão de 

transformações está presente na sua vida, tanto fisiológica como psicológicas. Não 

fomos adiante nas pesquisas (não caberia no tempo de elaboração do TCC) mas 

provavelmente esses professores das disciplinas que os alunos destacaram como 

sendo as que mais gostam, de uma forma ou outra, conseguiram estabelecer um 

canal de comunicação com tais alunos. 

Ao responderem à questão “Qual diferença entre 4ª e 5ª série?” dentre as 

respostas recebidas destacamos: vários professores, a 5ª é mais difícil, provas, 

mais matérias, horário de aula e os professores. Os alunos identificam as 

mudanças, principalmente no professor. Nas perguntas relativas à 5ª série, como: 

“o que mais gosta e o que menos gosta? Como foi chegar a uma escola nova? 

Qual sua maior dificuldade?, O que gostaria que fosse diferente na 5ª série? Os 

respondentes apontam para a importância dos amigos, a dificuldade em relação às 

provas e também em relação a quantidade de  matérias e professores, a 

fragmentação do horário, e que gostariam de ter um horário de  recreio maior.  

Com os resultados dos dois questionários procuramos  pontos em comum 

entre eles e optamos  por aprofundar nossas análises na  afetividade professor-

aluno e sua influencia na transição da 4ª para 5ª série,  por se tratar de  uma 

questão difícil e importante e aprofundada na literatura com maior ênfase nos 

estudos no campo da psicologia do que propriamente no campo pedagógico aqui 

entendido como as relações de ensino e aprendizagem.   
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4.1                A afetividade nas relações professor – aluno 

 

Sempre ouvimos dizer que o homem é um ser racional, mas nessa 

racionalidade está o ser emocional que compõe o que denominamos ser social. 

Pois desde o nascimento, somos inseridos em grupos como a família e outros 

grupos com diversificadas pessoas,  tipos de crenças, origens e personalidades. 

Leite e Tassoni apontam autores como Paulo Freire e Jean Piaget como 

defensores da premissa que   

 

 o afeto é indispensável para transmitir conhecimento, ressaltam ainda que as 
relações entre ensino e aprendizagem são movidas pelo desejo e pela paixão e 
que, portanto, é impossível identificar e prever condições afetivas favoráveis que 
facilitam a aprendizagem.( LEITE e TASSONI,2006,p. 02) 

 

Segundo Wadsworth (1997) Piaget e Vigotsky, “ambos entenderam o  

conhecimento como adaptação e como construção individual e pensaram a 

aprendizagem e o desenvolvimento como auto-regulados”.(WADSWORTH,1997, 

p.11) 

Nesse sentido, o trabalho do professor deve contribuir para o processo de 

humanização dos alunos desenvolvendo  atitudes, habilidades, e valores para sua 

transformação e da realidade, buscando estabelecer vínculos  afetivos e de  

comunicação entre professor aluno. 

A palavra afeto vem do latim affectur (afetar, tocar) e constitui o elemento 

básico da afetividade. Já no dicionário são sentimentos e paixões, acompanhados 

sempre da impressão de dor, insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou 

tristeza. Podemos dizer que afetividade e inteligência são indissociáveis e  

influenciados pela socialização. 

Na 4ª série, o sujeito  é visto como criança, a professora tem uma visão um 

pouco  maternal (às vezes muito maternal) mas na maioria das vezes  acolhedora. 

Dessa forma, os alunos sentem-se mais protegidos.  Na 5ª série os alunos não são 

vistos mais como crianças por seus professores perde-se o apego com um  

professor pois  agora são vários, um para cada matéria além do mais  não 

podemos esquecer também  das frequentes trocas de professores no decorrer do 

ano letivo.  
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O que se evidencia para o aluno da 5ª série e que os laços afetivos, ficaram 

em segundo plano, e o que importa agora é somente o seu desempenho 

intelectual. 

 

Ao analisar os processos de desenvolvimento mental da criança, Piaget 
afirma que a inteligência e a afetividade são indissociáveis. Caminhando 
em direção a estruturas de funcionamento integrado a criança reiventa o 
mundo e desenvolve a inteligência e a afetividade por meio da construção 
do próprio conhecimento. (WADSWORTH, 1997, p.165). 
 

 

A afetividade esta presente nas interações sociais, e influencia diretamente 

os processos de desenvolvimento cognitivo. Durante a aplicação do questionário 

na 4ª série, foi possível observar o carinho da professora com os alunos, uma 

responsabilidade  ao ensinar e  até mesmo ao dirigir-se ao  aluno. Na  5ª série, não 

tivemos contato com professores, mas  chamou-nos a atenção  uma cena 

presenciada na  sala de orientação pedagógica:  uma professora (inferimos que 

seja de Língua Portuguesa)  chegou trazendo dois alunos puxando-os pelo braço, 

um de cada lado, e informou a orientação em  tom rústico: “olha esses dois estão 

brigando dentro da sala”. Deixou os mesmos ali e saiu. 

Tal comportamento não pode ser generalizado, mas o ocorrido aponta 

indícios de que há problemas quanto a relação professor aluno, pois o fato do 

aluno brigar em sala de aula (considerando que tal briga não envolva facas, armas 

de fogo etc) pode ser resolvido no campo das ações pedagógicas no contexto de 

sala de aula. 

Repetimos, não podemos generalizar, mas podemos inferir que o fato do 

professor dos Anos Finais do Ensino Fundamental ficar 50 minutos em cada sala 

faz com que o mesmo não se sinta responsável pela formação social dos alunos.  

Considerando que na 5ª série esses alunos ainda precisam de “alguém que 

se responsabilize” por eles instaura-se um ambiente de insegurança que pode levar 

a dificuldade no  aprendizado culminando na  repetência e  evasão. 

 

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o 
formando, desde o principio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se 
como sujeito também da produção do saber, se convença definitivamente de que 
ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
produção ou a sua construção. (FREIRE, 1996 p.22) 
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É importante que em sala de aula a interação professor-aluno ocorra em  

todos os sentidos, no aprendizado, na convivência do dia-a-dia, e que os 

professores  tenham consciência de  sua responsabilidade no processo de 

formação  desses alunos.  

Para Freire (1996), o afeto é indispensável na atividade de ensinar, uma vez, 

que ensino e aprendizagem são mantidos pelo desejo e pela paixão, sendo assim, 

é possível identificar condições afetivas que facilitam a aprendizagem do aluno. 

Wasdsworth baseando-se em Piaget, “deixa claro que uma visão do 

desenvolvimento intelectual incluindo apenas o desenvolvimento cognitivo sem 

levar inteiramente em conta os aspectos afetivos é incompleta” (WADSWORTH, 

1997,p.164) 

Ao professor é importante os conhecimentos específicos e sua função é 

ensinar os mesmos para os alunos, mas também é de total importância o 

relacionamento professor–aluno, porque não basta ter conhecimento teórico, 

experiência, é preciso a cada nova turma incitar os alunos para que aprendam, 

criar motivações para desenvolver o  processo de aprendizagem. 

 

A afetividade, que inclui sentimentos, interesses, impulsos, tendências (tal como a 
“vontade”) e valores, “constitui o fator energético dos padrões de comportamento, 
cujos aspectos cognitivos se referem somente às estruturas. Não existe padrão de  
comportamento, por mais intelectual que seja, que não implique padrões afetivos 
como motivos. (WADSWORTH, 1997, p.165) 
 

 

Quando existe afetividade professor-aluno o aprendizado flui muito, assim 

como a antipatia do aluno com o professor, torna o aprendizado  difícil. Enfim,  é 

muito difícil aprender algo com alguém que não gostamos.  

 
[..] afetividade não me assusta, eu não tenho medo de expressa-la. Significa esta 
abertura ao querer bem a maneira que tenho de autenticamente selar o meu 
compromisso com os educandos, numa pratica especifica do ser humano. Na 
verdade, preciso descartar como falsa a separação radical entre seriedade 
docente e afetividade. Não é certo, sobretudo do ponto de vista democrático, que 
serei tão melhor professor quanto mais severo, mais frio, mais distante e 
“cinzento” me ponha nas minhas relações com os alunos, no trato dos objetivos 
cognoscíveis que devo ensinar. A afetividade não se acha excluída da 
cognoscibilidade. (FREIRE, 1996 p.141).  
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Quando o respeito se estabelece em sala de aula entre professor e aluno, só 

possível por meio de laços afetivos as aulas, ensina-se e aprende-se melhor. Para 

Freire, “é preciso, por outro lado, reinsistir em que não se pense que a pratica 

educativa vivida com afetividade e alegria, prescinde da formação cientifica séria e 

da clareza políticas dos educadores ou educadoras” (1996, p.142). 

É importante sem duvida que o aluno crie com o professor um laço de afeto, 

carinho, respeito e amizade, porque assim, seu comportamento irá contribuir para o 

bom funcionamento da aula e o aluno vai construindo sua autonomia. 

 

Como pratica estritamente humana jamais pude entender a educação como uma 
experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, os desejos, os 
sonhos devessem ser reprimidos por uma espécie de ditadura racionalista. Nem 
tampouco jamais compreendi a pratica educativa como uma experiência a que 
faltasse o rigor em que se gera a necessária disciplina intelectual. (FREIRE, 1996, 
p.146) 

 

As concepções de educação nas escolas são hostis ao desenvolvimento 

emocional-afetivo da criança e esse desenvolvimento é  indispensável para o 

processo de aprendizagem.  

Tomita e et al, afirma  que o “trabalho do professor em sala de aula e seu 

relacionamento com os alunos fica  muitas vezes só no professor de autoridade, 

domínio de sala, ter à mão um sistema de punições que vai da suspensão a 

expulsão ou reprovação, “prender” o aluno pelo medo e não pelo afeto” ( 2006, 

p.06). 

As escolas têm ainda hoje um modelo de educação que lembra mais o 

período medieval e que esta muito longe do discurso moderno que valoriza o aluno 

e o que ele sabe. Voltemos a Dias da Silva que, ao concluir sua pesquisa sobre a 

atuação dos professores na 5ª série, escreve: 

 

É intrigante perceber que, frequentemente, todos os professores referem-se à 

necessidade de ”fazer diferente”, “agir diferente”. Entretanto, raramente percebem 

a possibilidade (ou a necessidade) de “olhar” de modo diferente seus alunos e seu 

trabalho... Talvez, uma interpretação diversa sobre seu cotidiano ou mesmo a 

explicitação do confronto presente nos dilemas que detectam possa trazer 

elementos decisivos para a construção da pratica pedagógica “diferente”. (DIAS-

DA-SILVA,1997,p.125). 
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Freire enfatiza o espaço pedagógico é um texto para ser constantemente 

“lido”, “interpretado”, “escrito” e “reescrito”. Neste sentido, quanto mais interações 

se estabeleçam entre educador e educandos no “trato” deste espaço, maiores 

serão as possibilidades de aprendizagem democrática (FREIRE, 1996, p.97). 

Para Leite e Tassos,  

 

 Interações em sala de aula são constituídas por um conjunto complexo de 
variadas formas de atuação que se estabelecem entre as partes envolvidas – 
professores e alunos. Uma maneira de agir está intimamente relacionada à 
atuação anterior e determina, sobremaneira, o comportamento seguinte. Na 
verdade, é pela somatória das diversas formas de atuação, durante as atividades 
pedagógicas, que a professora vai qualificando a relação que se estabelece entre 
o aluno e os diversos objetos de conhecimento. (LEITE e TASSON, 2002,p. 11) 
 

 

 Por isso, é imprescindível que o professor busque fazer prevalecer em sala 

de aula uma visão mais humanística na construção do saber, tornando o ambiente 

mais afetivo, no sentido de criação e ampliação do processo interativo. Tal 

condição é base para o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo e psíquico. 

No processo de interação tudo de conecta na sala de aula:  

 

O que se diz, como se diz, em que momento e por quê - da mesma forma que o 
que se faz, como se faz, em que momento e por quê - afetam profundamente as 
relações professor-aluno e, conseqüentemente, influenciam diretamente o 
processo de ensino-aprendizagem, ou seja, as próprias relações entre sujeito e 
objeto. Nesse processo de inter-relação, o comportamento do professor, em sala 
de aula, através de suas intenções, crenças, seus valores, sentimentos, desejos, 
afeta cada aluno individualmente. (LEITE, TASSONI, 2002, p. 11.)  

 

 

Wadsworth baseando-se em Piaget argumenta, na mesma linha que:  

  

Todo comportamento apresenta ambos os apectos: o afetivo e o cognitivo. Não há 
comportamento cognitivo puro, como  não há comportamento afetivo puro. A 
criança que “gosta“ de matemática faz rápidos progressos. A criança que “não 
gosta” de matemática não faz rápidos progressos. Em cada caso, o 
comportamento é influenciado pela afetividade. (WADSWORTH, 1997, p., 38).  
 
 

Com essa citação é possível acreditar que quando um aluno de 5ª série 

afirma que gosta ou não gosta de uma determinada matéria pode haver muito com 
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a relação que o mesmo estabelece com o professor. Chegar a conclusões mais 

aprofundadas a respeito demanda novas pesquisas.  

O que podemos concluir com a pesquisa desenvolvida nesse TCC é que o 

aluno que chega à 5ª série é uma criança e às vezes espera-se dos mesmos um 

comportamento mais “adulto” quanto à responsabilidade por trazer o material certo, 

entrar no horário certo dentre outras questões.  Mas eles ainda são crianças e 

estão em processo de construção de sua autonomia. Para Wadsworth baseando 

em Piaget:  

 

A autonomia tem um papel central para uma eficiente construção do 
conhecimento. A luta da criança para entender e dar sentido ao objeto com o qual 
esta envolvida è importante. A autonomia è tão importante para aprender a falar, 
ler e escrever como em qualquer tipo de aprendizagem. (WADSWORTH, 1997, 
p.202).  

 

Os alunos da 5ª série se deparam com muitas mudanças e  acontecimentos 

novos, em relação ao seu desenvolvimento físico, psíquico e intelectual. Assim 

sendo, concluímos que muitos são os fatores que diretamente, ou indiretamente, 

influenciam a transição da 4ª para 5ª série. Um aspecto, porém se destaque entre 

os demais: o aluno está sozinho nessa passagem porque a mesma não é 

entendida como “espaço” no processo de escolarização. As crianças sentem e 

sofrem em silêncio porque trata-se de uma transição camuflada como diz Dias-da-

Silva (1997), trata-se de UMA PASSAGEM SEM RITO. É possível ser uma 

passagem com menos problemas? Talvez. Um caminho seria o professor adequar 

a atividades em sala às possibilidades do aluno, possibilitando meios para que ele 

as realize, acreditando na capacidade do aluno, demonstrando atenção às suas 

dificuldades, problemas, inseguranças, transformações, são maneiras muito 

presentes de comunicação afetiva.                                                            
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5 CONCLUSÃO  

 

    

Essa pesquisa buscou-se mostrar porque a transição 4ª para 5ª série, causa nos 

alunos medo, ansiedade, desconforto e transtornos e como tudo isso influencia no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Concluímos que as diferenças entre as duas séries (4ª e 5ª séries) estão presentes 

nos objetivos, procedimentos, organização didática e também na interação professor-

aluno, o que contribui com a ruptura entre ensino fundamental I e ensino fundamental II. 

Historicamente esses níveis de ensino possuem características diversas e essas 

características são percebidas até o dia de hoje. 

         Com a entrada na quinta série ou passagem para ensino fundamental II, as 

mudanças pelas quais os alunos passam são bem maiores que conhecer novos colegas e 

professores ou mudar de sala.  

Acredita-se que uma das maiores dificuldade para os alunos nessa fase, é a 

capacidade de organização necessária para lidar com o aumento do número de 

professores e dos conteúdos curriculares, dos deveres de casa e trabalhos e também 

com aumento na quantidade de matéria a ser estudada. 

            Neste período da passagem da 4ª para 5ª série, é muito visível uma dualidade: os 

alunos não estão preparados para essas mudanças, e os professores e as escolas 

também não estão prontos para receber esses alunos. Na 5ª série surgem novas 

exigências para os alunos, em um momento bastante conflituoso, e que é visto sem o 

devido cuidado pedagógico dos professores e da instituição escolar. 

A falta de laço afetivo entre professor-aluno é outra questão  visível no cotidiano 

escolar na 5ª série, onde a criança se depara com um novo espaço e precisa se adaptar.    

De acordo com Dias-da-Silva (1997) existe uma fragmentação entre os dois ciclos 

de 1ª a 4ª série e de 5ª a 8ª série.  Em geral esta ruptura esta presente ate mesmo no 

convívio e no fazer pedagógico dos professores dos dois ciclos não ocorrendo trocas 

pedagógicas de modo sistematizado. 

Por algumas décadas o exame de admissão, dividia a escola primaria da escola 

secundaria. Era um rito de passagem e cheio de conflitos para os jovens. Hoje na 

transição da 4ª para 5ª as crianças passam por outras angústias que poderiam ser 
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comparadas como um rito de passagem. O resultado do questionário aplicado na 4ª e 5ª 

série destacou muitas questões presentes neste período de transição dentre estes a falta 

de afetividade entre professor-aluno, condição fundamental para o aprendizado.  

          Buscou nesse trabalho, descobrir o que acontece na transição da 4ª para 5ª série. 

Ainda que já tenha sido discutida por diferentes autores essa questão está longe de ter 

uma resposta absoluta. Apontamos a necessidade de continuar os estudos mais 

aprofundados sobre o assunto, e contribuir mais com esse período de escolarização tanto 

para os alunos personagem central do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

6   REFERÊNCIAS 

 

Bezerra. Ana C.B/ Batista, Virgilina F.S./ Repensando o relacionamento interpessoal 
professor e aluno no cotidiano escolar Disponível em: 
http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=531 Acesso em: 11 
dez.2009. 

 

DIAS-da-SILVA, Maria H.G. Passagem Sem Rito: as 5ª séries e seus professores. 
Campinas SP: Editora Papirus,1997 
 
Ese João de Deus 2005 Envolvimento Parental na Escola e Ajustamento Emocional e 
Acadêmico – um estudo longitudinal com crianças do ensino básico. Disponível em: 
http;//www.ese-deus.edu.pt/projectoepe/res/resultados2.html Acesso em: 06 dez. 2009  
 
Educação em Destaque.Exame de Admissão. Disponível em: 
http://secbahia.blogspot.com/2009/03/exame-de-admissao.html  Acesso em: 20/05/2011 
  
Escola Publica. O ano da diferença. Disponível em:  
http://revistaescolapublica.uol.com.br/materia.asp?edicao=14&id_materia=107 
Acesso em: 16 jul. 2011  
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 
33ªed. São Paulo:.editora Paz e Terra S/A,1996 
 

Gusmão, Bianca B. Dificuldade de Aprendizagem: Um olhar crítico sobre os alunos 
de 5ª série. 2001. 43f.Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade da Amazônia, 
2001.  

 

Gomes, Felipe J.Carvalho, Renato G.Começar bem do 4º para o 5º ano A Experiencia 

de um projecto de apoio à transição do 1º para o 2º ciclo do ensino básico  Disponível em:        
 http:// dre.madeira-edu.pt/dmdo.cuments/Congresso SPCE UMA.pdf  Acesso em: 23 
set.2009   
 
Hauser,Suely D.R. A Trasinção da 4ª para a 5ª série do Ensino Fundamental: uma 
Revisão Bibliográfica 2007. 62 f. Dissertação ( Mestrado em Psicologia da Educação) – 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,2007  
 
Leite, Sergio A.S. Tassoni, Elvira C.M/ A afetividade em sala de aula: As condições de 
ensino e a mediação do professor Disponível em: 
 http://www.casadenoticias.com.br/noticias/2732//acesso  Acesso em: 26 jul.2011. 

 

Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Ensino fundamental de nove 
anos. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/noveanorienger.pdf//mec  Acesso em: 
26/07/11  

http://secbahia.blogspot.com/2009/03/exame-de-admissao.html
http://revistaescolapublica.uol.com.br/materia.asp?edicao=14&id_materia=107
http://www.casadenoticias.com.br/noticias/2732/acesso
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/noveanorienger.pdf/mec


36 

 

 
NUNES, Clarice, O velho e bom ensino secundário: momentos decisivos. Revista 
Brasileira de Educação, n.14  Mai-Ago 2000. p.35-60 
 

Pinto,Celeida B. G. C. O processo de construção do conhecimento permeado pelas 
relações interpessoais professor-aluno/ Disponível em:   
http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/face/article/viewFile/47/95  
Acesso em 02 nov.2009    
 
PRATI1 Laíssa.E.. EIZIRIK, Marisa F. Da diversidade na passagem para a quinta série 
do ensino fundamenta - Disponível em:  
http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v23n3/v23n3a08.pdf/ Acesso em: 12 out. 2009 
 
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia historico-critica: primeiras aproximações. 6 ed. 
Campinas, SP: Autores Associados,1997 
 

SOUZA, Fátima R. Lições da Escola Primaria.In:SAVIANI, Dermeval, O Legado 
Educacional do Século XX no Brasil.2ª edição.Campinas SP: Autores Associados 
Ltda,2006. p.109-161. 

Tomita,Elza.S. Santos, Maria G. 5º série, adolescência, afeto, escola, transição. 
Disponível em: http://www.webartigos.com/articles/3027/1/5-serie--uma-questao-escolar-
o-drama-da-transicao/pagina1.html Acesso em: 27 set. 2009 

WADSWORTH, Barry.J. Inteligência e Afetividade da Criança: na Teoria de Piaget. 5ª 
ed.São Paulo: Editora Pioneira,1997 
 
 
VANDRESEN, Ana Ribeiro. A transposição da 4ª para a 5ª série – ritual de passagem 
da sociedade moderna Disponível em:  
http://materialparaaescola.blogspot.com/2009/02/transposicao-da-4-para-5-serie-ritual.html 0706/   

Acesso em 20/06/2009 

                               
Pinto,Celeida B. G. C. O processo de construção do conhecimento permeado pelas 
relações interpessoais professor-aluno/ Disponível em:   
http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/face/article/viewFile/47/95  
Acesso em 02 nov.2009            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://materialparaaescola.blogspot.com/2009/02/transposicao-da-4-para-5-serie-ritual.html%200706/
http://dre.madeira-edu.pt/dmdocuments/Congresso_SPCE_UMA.pdf
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7 Apêndices 
 
 
I             Questionário para  4ª série: 

 
 

Nome:________________________________________________________ 
 
Idade: 

 
 1 - Quantos professores você tem hoje? 
_____________________________________________________________ 
  
2- Como você  chama os professores hoje? Tem algum que você gosta 
mais? Ou que você não gosta? Explique por que? 
 

 
3- O professor te motiva a estudar? 
 

 
4-Qual a matéria que mais gosta de estudar, por quê? 
_____________________________________________________________ 
 
5 – Quem mais lhe incentiva a estudar? 
 

 
6-O que você gostaria que fosse diferente: 
 
a) Em sua sala de aula 
_____________________________________________________________ 
 
b) Em sua escola 
_____________________________________________________________ 
c) Em seus professores 
_____________________________________________________________ 
 
d) Em seus colegas de sala 
_____________________________________________________________ 
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7-Como você acha que será a 5ª série? 
_____________________________________________________________ 
 
 
8 – O que você aprendeu nesse ano na matéria História? 
_____________________________________________________________ 
 
9 – O que você gostaria de aprender em História no ano que vem? 
_____________________________________________________________ 
 

 
10_ você gosta de estudar? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
11_ Qual a exigência dos seus pais em relação ao estudo? 
_____________________________________________________________ 

 
 

     II                         Questionário para 5º ano: 
 

 

     1-Nome completo e idade? 

 

 

2- Quantos professores você tem hoje? 

_____________________________________________________________________ 

3- Como você se refere a eles hoje? 

_____________________________________________________________________ 

4- Quantas matérias você tem? 

_____________________________________________________________________ 

5- Qual que você mais gosta? 

_____________________________________________________________________ 

6- O que você mais gosta na 5ª série? 

_____________________________________________________________________ 

7- E  o que menos gosta na 5ª série? 

_____________________________________________________________________ 

8- Como foi chegar em uma nova escola? 
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_____________________________________________________________________ 

9-Qual maior dificuldade que encontrou na 5ª série? 

_____________________________________________________________________ 

10-Qual diferença entre 4ª série e a 5ª série? 

_____________________________________________________________________ 

 

11-O que você achou do ensino de historia na 5ª série? 

 

12- O que gostaria que fosse diferente na 5ª série? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


