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“O aprendizado do ensinante ao ensinar se 

verifica à medida em que o ensinante, humilde, 

aberto, se ache permanentemente disponível a 

repensar o pensado, rever-se em suas posições; 

em que procura envolver-se com a curiosidade 

dos alunos e dos diferentes caminhos e veredas, 

que ela os faz percorrer”. 

 

(Paulo Freire) 



 
 

RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma reflexão acerca de como ocorre a transição do 5º para o 6º ano do 

Ensino Fundamental, assim como se dá a estrutura organizacional e institucional dessa 

passagem no contexto escolar de uma instituição educacional da rede privada. Nesse sentido, 

a inserção nessa temática efetuou-se a partir das minhas experiências como aluna e por 

memórias das vivências escolares, acadêmicas e profissionais de três sujeitos da pesquisa. 

Assim, o uso de estudos bibliográficos e entrevistas realizadas com uma orientadora 

educacional, uma professora do 5º e outra de 6º ano, proporcionaram um olhar mais ampla 

sobre a articulação entre a escola, os alunos e professores no processo de ensino-

aprendizagem. Os estudos de Lev Vygotsky (1991;1998), Martha Kohl (1999), Inês Bragança 

(2008), Beatriz Gutierra (2002), dentre outros, foram significativos na iniciativa de buscar um 

olhar mais sensível para como acontece a passagem do Fundamental I para o Fundamental II. 

Através da leitura das entrevistas obtidas a partir da linha de pesquisa narrativa 

auto(biográfica) pôde-se reviver, elaborar e encontrar novos horizontes, além de discutir as 

atuais problemáticas para os docentes, tanto na relação professor-aluno como também na 

parceria com a família dos estudantes. Em suma, nesse processo de pesquisa, descobriu-se 

que muitas das questões identificadas pelos sujeitos entrevistados no que diz respeito a 

passagem do 5º para o 6º ano são aspectos que se referem à problemas externos à escola.  

 

Palavra-chave: Passagem do 5º para o 6º ano. Processo de ensino-aprendizagem. Narrativas. 

 
  
  

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research study presents a reflection on how the transition from the 5th year to the 6th 

year of “Ensino Fundamental” happen, as well as how the organizational and institutional 

structures work during this transition in private schools. Delving into the subject matter was 

based on my personal experience as a student and on the memories from school, academic 

and professional lives of 3 people in this research. This way, the use of bibliographic studies 

and interviews with a 5th grade teacher, a 6th grade teacher and a student advisor showed a 

broader look over the articulation among students, teachers and the school in the teaching-

learning process. The studies of Lev Vygotsky (1991;1998), Martha Kohl (1999), Inês 

Bragança (2008), Beatriz Gutierra (2002) and others were significant in the effort to seek a 

more sensitive look at how the transition from “Ensino Fundamental I” to “Ensino 

Fundamental II” happen. Through the reading of interviews obtained from the self 

biographical narrative line of research, it was possible to revive, elaborate and find new 

horizons, besides discussing the current problems for teachers, both in the teacher-student 

relationship and also in the partnership with the students’ families. In short, in this research it 

was found that many of the issues identified by the interviewees are aspects related to out-of-

school problems. 

  

Keywords: Transition from the 5th year to the 6th year. Teaching-learning process. 

Narratives. 
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INTRODUÇÃO  

O meu interesse pela pesquisa despertou, principalmente, a partir das experiências 

acumuladas enquanto aluna de um colégio onde estudei durante toda a minha escolaridade, 

desde a Educação Básica até o Ensino Médio. Em vista disso, realizei também uma retomada 

das disciplinas e debates realizados no decorrer da minha formação acadêmica na 

Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense, e observei que ao longo 

desses quatro anos de aprendizagens pouco discutimos como ocorre a transição dos alunos do 

Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamental II.  

Além disso, durante minha pesquisa, pude notar a existência de pouca bibliografia a 

respeito desse tema. Em todas as vertentes de minha busca, como por exemplo, livros, artigos, 

autores e estudos em geral na área da Pedagogia, tive dificuldades em encontrar material 

necessário para o embasamento teórico. Nesse segmento, é importante ressaltar que o que 

mais me atentou, foi principalmente, a ausência de especialistas que discutem essa temática 

no Brasil. 

Dada à amplitude da questão, procurarei aprofundar-me na transição do 5º para o 6º 

ano do Ensino Fundamental, em que concentrarei as discussões desenvolvidas neste trabalho. 

Assim, a pesquisa tem como objetivo geral contribuir para a discussão a respeito dos 

desafios pedagógicos da passagem do 5º para o 6º ano no contexto escolar. Como objetivos 

específicos, destaco o interesse em conhecer o contexto e a estrutura organizacional da 

passagem do 5º para o 6º ano de uma instituição escolar, bem como compreender como uma 

Orientadora Educacional do Ensino Fundamental significa os desafios e os reflexos dessa 

passagem no processo de ensino e aprendizagem. Por fim, proponho compreender os sentidos 

atribuídos por professores do 5º e 6º anos aos desafios e aos reflexos dessa passagem no 

processo de ensino e aprendizagem escolares. 

Desse modo, a fim de trabalhar as questões trazidas com esses objetivos serão 

convidados para o diálogo alguns autores: Lev Vygotsky, Marta Kohl, Sônia Alberti, 

Contardo Calligaris, Beatriz Gutierra, Inês Bragança, Sandra Jovchelovitch, Martin W. Bauer, 

dentre outros. Nesse segmento, pretendo ao longo do texto trazer variadas vozes, discussões e 

reflexões com o intuito de auxiliar no debate das inúmeras demandas acerca dessa transição 

escolar raramente examinada no meio acadêmico. 
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Em suma, serão abordados alguns pontos teóricos sob a ótica escolar estudada em 

diálogo com interpretações feitas a partir das leituras e experiências que abrangem a temática 

da vivência da profissão do professor, das relações entre os alunos, a função da escola no 

diálogo com os educandos, além da interação e o processo de aprendizagem do aluno em sala 

de aula. 

Diante disso, esse estudo se delineará, a partir da abordagem teórica e metodológica de 

pesquisa narrativa (auto)biográfica, que tem nas narrativas seu principal veículo. Nessa 

perspectiva, trabalharei aspectos relacionados à passagem do 5º para o 6º ano, bem como a 

estrutura organizacional e institucional dessa passagem no contexto escolar de uma instituição 

educacional da rede privada do bairro de Jacarepaguá que comporta turmas de crianças desde 

os dois anos até o Ensino Médio. Além disso, realizarei também entrevistas narrativas com 

três sujeitos diferentes: uma Orientadora Educacional do Ensino Fundamental, uma professora 

do 5º ano e outra do 6º ano.  

Desse modo, as entrevistas serão realizadas por intermédio do dispositivo da entrevista 

narrativa, de acordo com alguns princípios da linha de pesquisa narrativa auto(biográfica), 

visto que optei por uma abordagem metodológica que me possibilitasse construir 

conhecimentos a partir de experiências partilhadas entre sujeito entrevistado e sujeito 

pesquisador. Tal aporte metodológico proporciona um protagonismo de ambas as partes, de 

modo que as vozes dialogam entre si como uma tessitura de experiências na trajetória de vida 

e formação profissional. Assim como Sandra Jovchelovitch e Martin W. Bauer apontam como 

ocorrem o enredo das entrevistas narrativas, “o sentido não está no ‘fim’ da narrativa; ele 

permeia toda a história” (Jovchelovitch e Bauer, 2000, p. 93). 

Por fim, compreendo que as narrativas dos sujeitos da pesquisa tecidas junto as minhas 

experiências de formação escolar e acadêmica, se entrelaçam de uma maneira riquíssima 

capaz de produzir reflexões e conhecimentos múltiplos na medida em que vão se fundindo. 

Assim, o diálogo com as entrevistas narrativas será realizado de acordo com os objetivos 

específicos apontados nesta pesquisa, buscando formar relações entre os sujeitos entrevistados 

e o sujeito entrevistador, assim como compreender como os sujeitos da pesquisa: orientadora 

e professoras, compreendem os desafios do processo de ensino e aprendizagem dessa 

passagem do 5º para o 6º ano.  
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Em suma, serão desenvolvidos os seguintes capítulos: no primeiro capítulo irei 

elaborar tessituras sobre a minha trajetória de vida e formação acadêmica, já segundo capítulo 

irei discutir as contribuições dos autores para o tema, no terceiro capítulo serão apresentados o 

histórico e os princípios do aporte teórico e metodológico da pesquisa narrativa 

(auto)biográfica, no quarto capítulo será analisada a contextualização da escola, trazendo a 

organização da mesma como um todo, mas também especificando a organização da passagem 

do 5º para o 6º ano. Além disso, serão trazidas nesse mesmo capítulo, narrativas de uma 

Orientadora Educacional e duas professoras do Ensino Fundamental e suas análises e 

discussões. E por último, serão apresentadas as considerações finais dialogando com as 

narrativas. 
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CAPÍTULO 1 - TESSITURAS DE VIDA E FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Por intermédio de um movimento que exercite a recordação de algumas experiências 

de vida, inicio aqui um resgate de memórias pertencentes à minha trajetória como criança, 

estudante e universitária, com o propósito de associá-las a uma teia de significados, a qual 

está sendo tecida em construção ao meu tema de pesquisa. 

Desse modo, realizo esse memorial como forma de encontrar em meu passado a 

compreensão para alguns dos questionamentos do meu presente como estudante de 

Pedagogia. Aliás, há quem diga que relembrar o que já passou é sinônimo de viver novamente 

algumas experiências, mas talvez, recordar seja muitas vezes poder fazer uma releitura da 

minha trajetória, porém com expectativa de não mais repetir algumas ações do passado. Em 

vista disso, é inevitável guardarmos nas profundezas da memória vivências que não foram 

positivas, e lembrar das mesmas geralmente podem ser algo penoso, frustrante e dolorido, 

todavia são essas lembranças que nos trazem as lições e aprendizados cultivados diariamente 

por nós.  

Nesse sentido, reviver memórias é sempre uma experiência nova, visto que ao 

mergulharmos em histórias do passado podemos refletir sobre nossas ações do presente. 

Desse modo, possibilitamos reatar vínculos com o nosso Eu de anos atrás, não como uma 

nostalgia de nós mesmos ou de um tempo que já passou, mas como uma projeção de um 

conjunto de lembranças que nos ajudarão a compreender escolhas do presente, as quais nos 

viabilizarão criar novas facetas desse Eu que se recria e se transforma continuamente dia após 

dia na esperança de um futuro melhor. 

Lembro-me que tive uma infância e adolescência para lá de feliz, brinquei, ri muito e 

me diverti demais. Dentre os inúmeros motivos que me levaram a essas lembranças, cito aqui 

a escola em que estudei, a qual sempre foi um lugar muito importante para mim, já que era lá 

onde eu ficava boa parte do meu dia. Muito me agradava àquelas paredes coloridas, cheias de 

murais temáticos e enfeitados. Além disso, nas salas de aula as professoras transmitiam um ar 

de serenidade e atenção sempre que nos abordavam. A todo o momento eram prestativas e 

buscavam no dia-a-dia desenvolver as nossas maiores habilidades.  

Desde a infância, estudei no mesmo colégio e por isso tinha um amor enorme por 

aquele espaço. Logo, conhecia cada canto e cada pessoa que por lá passava. E como o 
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processo de desenvolvimento não é algo que brota, ele depende da qualidade das mediações 

que o indivíduo tem, posso garantir que a convivência tanto com os professores como com os 

amigos de classe era da melhor qualidade, visto que, nós alunos éramos tão unidos que 

parecíamos irmãos e o respeito e companheirismo dos professores com os alunos era 

excepcional. 

Entretanto, talvez seja difícil dizer o motivo pelo qual tive um tanto de dificuldade em 

compreender o sentido da leitura e escrita. No início do meu processo de alfabetização, senti 

muita complicação para formar as palavras, conceituá-las e ler algum texto em voz alta, 

porém após muito treino e o reforço da leitura diária consegui logo superar essa barreira 

através da construção cotidiana do aprendizado. 

Já no Ensino Fundamental, disciplinas como Língua Portuguesa, Ciências e Estudos 

sociais (História e Geografia) eram facilmente compreendidas por mim. Porém, aprender a ler 

e escrever talvez tenham sido bastante complexo durante a Classe de alfabetização (CA), atual 

1º ano, mas quando realmente despertei o gosto pelas leituras dos livros de contos infantis na 

biblioteca da escola, soube o quanto era bom mergulhar naquelas histórias e que a disciplina 

de Língua Portuguesa seria uma forte aliada minha. 

Em casa, nas horas vagas eu adorava escrever em um diário coisas sobre meu 

cotidiano, principalmente acerca das novidades que surgiam no decorrer dos anos escolares. 

Ali eu reproduzia uma narrativa ou outra do que havia aprendido em sala de aula. Por vezes, 

quando na casa de amigas, brincava de escolinha, as bonecas eram as alunas, o quadro branco 

poderia ser qualquer folha de caderno e as cadeiras enfileiradas eram almofadas no chão. Eu 

gostava de me comunicar seja como fosse, a brincadeira era talvez uma forma de ilustrar os 

bons momentos que passava na escola, mas ser líder e ditar as regras daquele passatempo era, 

involuntariamente, a minha maior diversão.  

Ainda tenho na memória que ainda bem pequena ficava muitas vezes ouvindo e me 

intrometendo nas conversas dos adultos. Eu queria estar no meio de todos os grupos e falar 

com as pessoas para mim nunca foi problema. Longe disso, como sempre fui muito articulada 

dialogar sempre foi uma tarefa muito prazerosa! 

Alguns anos depois, ao contrário do que muitos esperavam me tornei uma criança 

mais calada, altamente observadora, possivelmente em razão das inúmeras repreensões 

tomadas devido ao meu comportamento intrometido a respeito dos bate-papos entre os mais 
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velhos sobre assuntos que não me competiam. Com isso, logo vieram os comentários dos 

parentes acerca do porquê estar “tão quietinha”, já que era antes uma criança tão espevitada. 

Realmente, eu não sei o porquê até hoje, naturalmente comecei a me retrair e só interagir com 

as crianças, provavelmente devo ter perdido o interesse naquelas conversas que tanto falavam 

que seria “assunto de adulto”. 

Quanto à escola, após essa mudança comportamental, voltei um pouco mais focada 

nos estudos, entretanto, ainda que interessada a aprender, percebi ao longo da 4ª série, atual 5º 

ano, uma grande dificuldade exclusivamente com a disciplina de matemática. Sempre tirei 

notas medianas nessa matéria, mas ao chegar no 5º ano senti muita dificuldade, já que a 

professora era bem carrasca e não gostava de repetir o conteúdo para aqueles que não a 

entendessem. Isto é, ela tinha prazer de dar aula para quem compreendia de primeira, 

enquanto os que tinham dúvidas e não acompanhavam o ritmo dos demais, voltavam para 

casa cheios de receios de resolver os problemas matemáticos. 

Nessa perspectiva, constato que foi na transição do 5º para o 6º ano do Ensino 

Fundamental que iniciaram diversas complicações e inseguranças quanto à escola e 

principalmente quanto à matemática. Em virtude dos impasses quanto ao conteúdo, me 

cobrava muito e o insucesso representados nas notas eram cada vez mais interpretados por 

mim como um fracasso escolar.  

Nesse segmento, no 6º ano me lembrava de todas as aflições do ano anterior. E, além 

disso, era nessa fase que vieram as cobranças, as mudanças de ambiente, os novos professores 

destinados cada um para uma respectiva disciplina, os horários demarcados, as provas 

difíceis, o ritmo pesado de estudo... Tudo era tão novo e diferente. 

Nesta fase de transição o sujeito praticamente inicia uma nova vida escolar em que 

necessita desenvolver mais autonomia enquanto aluno. Além disso, há mudanças relacionadas 

à escola referente ao aumento no número de professores e de disciplinas, um novo modelo de 

aula e um maior número de avaliações são instaurados. A relação professor-aluno se 

diferencia daquela promovida no 5º ano do Ensino Fundamental I, as professoras cujas 

relações eram tão próximas, um resultado do convívio diário, tornam-se professoras mais 

formais e por vezes mais distantes, assim os laços que existiam são substituídos por um mero 

entra e sai de professores a cada 50 minutos de aula.  
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Rememorar tais experiências de vida me fez analisar o quanto todos esses pontos 

sobrecarregaram minha vida como aluna, criando dificuldades tanto nos estudos como para as 

questões associadas à minha capacidade de aprender algo novo e aos sentimentos de 

insegurança em relação ao aprendizado.  

O tempo passou rápido, e verifico que muitos traços da minha personalidade e postura 

como educadora surgiram a partir dessa época de transição do Ensino Fundamental I para o 

Ensino Fundamental II. Visto que, consegui me reerguer e ter como inspiração o 

posicionamento de muitos professores maravilhosos que tive durante esse segmento de 

ensino. Foram eles que me desafiaram a pensar diferente sobre o aprender e me encorajaram a 

perder o medo de estudar, por intermédio de um fazer docente que realizava o processo de 

ensino e aprendizagem através do diálogo e afeto com os seus alunos.  

Apesar de muitas de minhas memórias e experiências serem inesquecíveis, lembro-me 

que muitas das barreiras emocionais que obtive perante a aprendizagem na escola foram 

formadas pela postura pouco compreensiva, impaciente e descontrolada de certos professores 

ao ensinarem. Entretanto, ressalto que ainda que sejam recordações não muito prazerosas, as 

considero extremamente importantes para como irei caminhar como docente, percebendo 

quais atitudes eu jamais poderei seguir durante a minha carreira como pedagoga.  

Além disso, não poderia deixar de mencionar sobre como foi a respeito do processo de 

puberdade pelo que passei. Às vezes tudo parecia muito confuso, aparentava que ninguém me 

compreendia e que talvez nem eu mesma soubesse o que estava acontecendo comigo, tanto 

em relação ao meu comportamento quanto a minha aparência física. 

Apesar dos tumultos e conflitos, sei que as melhores lembranças que tenho da minha 

pré-adolescência e adolescência estão relacionadas aos livros que li, as várias vezes em que 

fui ao cinema, as centenas de vezes que vi filmes em casa com os amigos, e claro, as músicas 

que ouvi, seja de CD's meus ou emprestados. Lembro que a minha grande diversão era cantar 

ao som dos vídeos clipes que passavam na televisão e foi através desses vídeos que comecei a 

treinar e apreciar a língua inglesa, já que eu tinha facilidade para assimilar rapidamente os 

significados das palavras através das legendas, aprender inglês foi espontâneo para mim.  

Foi nessa fase em que o meu corpo passou a sofrer transformações, meus cabelos 

castanhos antes cacheados tornaram-se lisos até à cintura e meus olhos grandes de um 

castanho brilhante receberam lápis e máscara para cílios. Nesse sentido, é claro ver que para 
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os jovens, a aparência tem um valor muito importante, visto que as propagandas criam um 

lugar imaginativo, em que o desejo de ter o tênis bonito, o celular mais moderno ou a roupa 

da moda se torna quase uma necessidade.  

Desse modo, quando fiz 11 anos, comecei a me interessar mais em me arrumar tanto 

para mim, como para os garotos, percebi que para ser notada era preciso de algo a mais. É 

curiosa essa característica frequente na adolescência entre as meninas, pois geralmente elas 

passam a ter a necessidade de se pintar e se arrumar para assim ter uma melhor aceitação da 

sociedade. 

Quando menina gostava de observar nas revistas para o público jovem, os cabelos 

bonitos, as maquiagens elaboradas e as unhas compridas e pintadas. Eram comuns também 

nessas revistas, testes que englobavam assuntos e experiências rotineiras da vida dos 

adolescentes, como o primeiro beijo, um mico na escola, um problema com os pais, entre 

outros. 

Nesse segmento, me preocupava com minha imagem e sobre o que os outros 

pensavam de mim. Certa vez me olhei no espelho que ficava na parede do quarto dos meus 

pais e notei o quanto eu não me parecia com o grupo de meninas do Fundamental II. Nos 

primeiros dias de aula do 6º ano, vi que antes pertencia ao grupo dos alunos mais velhos do 

Ensino Fundamental I e que esse título de veterano havia acabado. Quando cheguei ao 6º ano 

do Fundamental II me senti como uma mera aluna caloura em meio de tantos adolescentes.  

E é nesse confronto com as dificuldades de aprendizagens, as mudanças cotidianas 

escolares e as contínuas transformações por conta da puberdade, que este novo contexto 

escolar do aluno do 6º ano se inicia. Assim, enquanto descrevo aqui como foi a minha 

passagem escolar vou buscando um diálogo com a minha futura formação quanto Pedagoga 

no meio escolar, buscando refletir sobre como é imprescindível a implementação de práticas e 

ações pedagógicas pela escola a fim de entender que o aluno está passando por momentos 

muitas vezes conflituoso de transição, compreendendo-os e pensando em maneiras de lidar 

com os mesmos.  

Quando penso no presente me lembro como se fosse ontem, de como foi uma situação 

um tanto complicada o momento da escolha de uma profissão para seguir carreira. Porém, no 

ano de 2015 entrei para a Universidade Federal Fluminense, assim como eu sonhava e 

almejava. Tanto eu quanto meus pais comemoramos muito, além disso, para os parentes a 
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notícia de ter entrado em uma universidade pública foi o orgulho, entretanto, logo em seguida 

vinha o choque de saber que eu havia optado por um curso visto de forma tão desprestigiada e 

pouco valorizado atualmente. Fui cursar Pedagogia acreditando que o curso poderia me ajudar 

a me tornar uma profissional completa e que sendo pedagoga poderia utilizar essa profissão 

como uma porta de entrada para uma segunda possível faculdade, Psicologia. Além disso, 

sempre gostei do espaço escolar e de espaços educativos, como museus. Desde sempre me 

encantei em estar no meio de crianças e a reponsabilidade de ensinar e construir 

aprendizagens, a meu ver, é valioso. Em suma, vi que a escolha pelo curso seria algo 

desafiador para mim e para aqueles que me cercavam, principalmente pela escolha da 

profissão. 

Tive interesse por algumas matérias especificas, a saber: Antropologia e Educação, 

Psicologia da Educação, Trabalho, Educação e Produção do Conhecimento, Didática, 

Educação Infantil, Relações étnico-raciais na escola, Supervisão Educacional e Administração 

Educacional, por entender que essas disciplinas estavam relacionadas ao perfil de Pedagoga 

que gostaria de ser. Participei também de todos os seminários que estimulassem em mim a 

formação do professor pesquisador. 

Hoje, concluindo a graduação, no nono período me sinto realizada com a minha 

profissão e já me considero educadora. Atualmente faço estágio numa escola de grande 

representatividade no meio educacional e apesar de pouca experiência tenho a sensação de 

que estou no caminho certo. A graduação abriu meus olhos para uma nova perspectiva de 

formação quanto ser humano, me apresentou um novo horizonte, me fez refletir sobre minha 

postura quanto estudante, sobre novas práticas de fazer a educação e compreender que ser um 

professor pesquisador é estar atento a todos os lugares, é aprender com o outro e tudo que o 

mundo tem a nos ensinar. 

Nesse sentido, penso em me especializar e continuar estudando sobre exercício da 

docência, em busca de um processo dialético contínuo que envolva sempre a teoria e a prática. 

Além disso, pretendo me aprofundar futuramente na área de psicopedagogia, como uma 

maneira de compreender as vivências e experiências do ser humano, de modo que outros 

sujeitos possam vir a relatar sobre si. Isto é, emprestar a escuta para aqueles que precisam 

narrar suas vidas, que venham a exprimir suas histórias, seus sentimentos, realidades e 

subjetividades.  
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Em vista disso, agora no final do curso e de um ciclo da minha existência, consigo ver 

o quanto melhorei tanto em minha vida pessoal como em minhas relações sociais. Muitas 

questões que estudei e vivi até o presente momento me mobilizaram, como por exemplo, a 

luta pelo fim das desigualdades, a inclusão e o direito a uma educação básica de qualidade. 

Foram exatamente sobre essas questões que potencializarei reflexões de forma mais ressaltada 

no decorrer da minha vivência profissional e que buscarei transformá-las em um estímulo que 

me ajudará a conhecer a minha melhor versão, levando-me a um constante processo de 

elaboração sobre como contribuirei para transformação do mundo. 

Assim, a seleção deste tema para pesquisa, deu-se em virtude das vivências, 

experiências e reflexões, analisando o quanto é essencial realizar um estudo que possa 

contribuir para a compreensão desse processo da passagem do 5º para o 6º ano de ensino 

fundamental, verificando como se dão os seus desafios pedagógicos no contexto escolar. 

Assim, o intuito da pesquisa tem como pretensão ampliar a análise sobre essa temática, a fim 

de realizar uma proposta de novos estudos a partir de outros aportes teóricos que venham a 

discutir o assunto e aprofundar essa discussão. 
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CAPÍTULO 2 - DIALOGANDO COM AUTORES E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA 

O TEMA 

Segundo Vygotsky (1998), as experiências de interação exercem uma função 

extremante significativas na vida humana, já que é por intermédio das relações entre os 

sujeitos que a aprendizagem se constitui. Nesse sentido, conforme o homem está em 

sociedade, ele intervém no meio em que vive e vai traçando o seu desenvolvimento sócio-

histórico individual e de sua comunidade através de um processo dinâmico e flexível. Nesse 

segmento, quando analisamos comunidade, falamos em interação com o outro, com o povo, 

com a cultura.   

E ao refletir a respeito dos modos de interação do homem, me vêm em mente 

primeiramente as interações de comunicação das crianças durante a infância. Quando ainda 

muito pequenas, as crianças possuem a aptidão dos seres humanos de expressar emoções, 

sentimentos, e atitudes através dos gestos, a qual decorre da capacidade da linguagem ser tão 

complexa e múltipla como o próprio homem. 

Assim, Vygotsky (1998) assinala que a aprendizagem é considerada como uma 

experiência social, a qual se dá através da interação entre a linguagem e a ação. Desse modo, 

se onde há comunicação, há linguagem, pode-se dizer que é em torno da comunicação que os 

signos vão adquirindo, gradualmente, seus significados quando inseridos em contextos de 

inter-relação. Logo, sem a capacidade da linguagem para viabilizar a comunicação, o homem 

não seria um ser social, histórico ou cultural e não conseguiria construir significados ou 

conceitos no decorrer da sua existência.  

Desse modo, de acordo com Fiorin (2015), como o ser humano é capaz de se 

comunicar através da linguagem, será por intermédio da interação dele com o mundo que 

novas experiências e conhecimentos serão promovidos desde o seu primeiro dia de vida. 

Mesmo, quando ainda não se comunica oralmente, o indivíduo já está se familiarizando com o 

ambiente e com as pessoas com que vive. 

Nesse segmento, dentro dessa categoria interacional há a linguagem não verbal, uma 

forma de comunicação cujos significados se fazem a partir do olhar, um sorriso, um 

movimento simbólico, ou expressões faciais, as quais darão o seu recado ao transmitirem 

intenções e mensagens muito além das palavras. Em vista disso, Marta Kohl (1999, p. 42) 
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explicita que “é a necessidade de comunicação que impulsiona, inicialmente, o 

desenvolvimento da linguagem”.  

Por isso, considera-se extremamente necessário pensar sobre como se dá o 

desenvolvimento das interações humanas para se obter um melhor entendimento a respeito de 

como ocorre o processo de aprendizagem nas crianças. Nessa perspectiva, Vygotsky (1991), 

em Pensamento e linguagem, enfatiza que será a aprendizagem vai impulsionar o 

desenvolvimento. 

Dessa maneira, fica evidente que a aprendizagem não ocorre de modo isolado, já que o 

sujeito estará mediante de um grupo de indivíduos com o qual irá conviver e realizar trocas 

através de interações sociais. Nessa perspectiva, será a partir das mediações, promovidas por 

esse grupo social, entre a cultura e a sociedade, que a criança irá construir novos 

conhecimentos de acordo com o seu desenvolvimento biológico e psicológico.  

Segundo Vygotsky (1991), a linguagem funciona como instrumento mediador 

fundamental para o desenvolvimento da consciência no ser humano. Visto que o 

desenvolvimento das estruturas mentais de um sujeito acontece desde o seu primeiro dia de 

vida, visto que naturalmente uma série de interações é estabelecida entre os indivíduos que 

estão ao seu redor. Desse modo, o processo de aprendizagem se dá através das 

experimentações do bebê com mundo, seja a partir dos sentidos, reagindo à voz de seus pais e 

ao contato visual, se comunicando por intermédio do choro, tomando consciência de seu 

corpo ou sorrindo. Sendo esse um processo contínuo de construção. 

Em vista disso, a linguagem da criança desenvolve as suas funções psicológicas 

superiores, já que o uso da linguagem como uma forma de interação dá ao pensamento uma 

construção, dando ao indivíduo a capacidade de imaginar histórias, memorizar fatos e coisas 

ou até mesmo planejar ações no seu meio social. Nesse sentido: 

 

A história do desenvolvimento das funções psicológicas superiores seria 

impossível sem um estudo de sua pré história, de suas raízes biológicas, e de 

seu arranjo orgânico. As raízes do desenvolvimento de duas formas 

fundamentais, culturais, de comportamento, surge durante a infância: o uso 

de instrumentos e a fala humana. Isso, por si só coloca a infância no centro 

da pré história e do desenvolvimento cultural. (VYGOTSKY, 1998, p.61) 
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As funções psicológicas superiores de um indivíduo permitem a evolução da 

possibilidade de raciocinar, consolidar significados a objetos, interpretar situações originadas 

das relações reais entre indivíduos. Nesse segmento, Vygotsky (1998) ao esclarecer sobre 

essas funções enfoca a importância das interações humanas para a internalização da cultura.  

Nessa linha de raciocínio, é necessário que o ser humano construa e refine novas 

concepções por intermédio do convívio com outras pessoas. Toda e qualquer tipo de vivência 

com o meio, é de extrema significação para a criança no decorrer do seu processo de 

desenvolvimento. Com isso, é importante ressaltar, que é a partir dessas vivências com o meio 

que a mesma começa a se tornar um ser social. Isto é, a criança começa a notar as diferenças 

existentes no mundo, a estipular ideais e ideias em sua mente e também a observar os demais. 

Para Vygotsky (1998) este é um processo que passa do interpessoal para o intrapessoal e ele 

os classifica em dois momentos: 

 

Primeiro no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro entre 

pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança 

(intrapsicológica). Isso se aplica igualmente para atenção voluntária, para a 

memória lógica e para a formação de conceitos. Todas as funções superiores 

originam-se das relações reais entre indivíduos humanos. (VYGOTSKY, 

1998, p.75). 

 

 

Diante disso, vale salientar que o bebê humano aprende desde que nasce, é a essa 

aprendizagem que ele deve uma parte importante e significativa de seu desenvolvimento, 

tendo inicialmente o contexto familiar como o espaço de conviver e dialogar com o outro. 

Os bebês, por exemplo, descobrem nesse processo de interação quais gestos usar, e 

como usá-los para conseguir se comunicar aqueles  que estão ao seu redor. O movimento do 

corpo, as expressões faciais, os sorrisos, os olhares, os choros, todas essas peculiaridades se 

organizam como recursos primordiais para que manifestem suas necessidades, desejos e 

sentimentos. Nesse sentido, Mccleary e Viotti (2017) dissertam:  

 

A comunicação humana envolve corpos em ação, em um processo semiótico 

contínuo que se vale de todos os recursos corporais disponíveis: a voz, com 

todas as suas diferenças de qualidade e impostação; o rosto, com todas as 

expressões que sua musculatura permite; o direcionamento do olhar; a 

cabeça, o tronco, e mesmo os membros inferiores, com todas as posições que 

podem assumir; e os braços e mãos, com todas as configurações passíveis de 
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serem feitas. A comunicação humana é, por natureza, multimodal. 

(MCCLEARY, VIOTTI, 2017, p.172).  

 

Para Vygotsky (1998), o desenvolvimento humano, está estruturado sobre um plano 

que o mesmo denomina de plano de interações. Se faz notável uma conexão entre o 

desenvolvimento, a cultura e o ser humano. O mesmo, explica que isso se dá através de dois 

planos: o plano interpsíquico que consiste no plano alcançado pela interação interpessoal, em 

que a partir da mediação de adultos os processos psicológicos do tipo mais complexo se 

desenvolvem e o plano intrapsíquico, é aquele que envolve esses mesmos processos, 

entretanto quando eles passam a ser realizados dentro das próprias crianças e se desenvolvem 

com o crescimento das mesmas. Em suma, primeiramente o desenvolvimento ocorre no 

relacionamento com o outro e para depois se internalizar individualmente. Conclui-se que, 

sem influência de outro ser, não há desenvolvimento.  

De certo modo, além de respondermos aos estímulos externos que nos são colocados 

diariamente, usamos os mesmos para nos auto modificarmos. Nesse sentido, de acordo com 

Vygotsky (1998), a aprendizagem promove o desenvolvimento. 

Nessa perspectiva, Vygotsky (1998) diz que desde a infância, a criança, é moldada 

tanto mentalmente, quanto fisicamente, para que a mesma se disponha para dominar 

determinadas tarefas corriqueiras. Isso acontece, pois existe um aspecto cultural que envolve 

meios socialmente estruturados. 

Um dos enfoques primordiais de Vygotsky (1991) é a relação entre o pensamento e a 

linguagem. Isso porque, um dos instrumentos básicos já desenvolvidos pelos seres humanos, é 

a linguagem, principalmente a linguagem oral e escrita como um sistema de signos 

organizado. Em termos, o aspecto cultural se une ao histórico, pois tudo aquilo que o homem 

utiliza para dominar o meio a sua volta e seu próprio comportamento foi inventado e 

transformado ao longo das eras sociais das civilizações. Em suma, os instrumentos culturais, 

fizeram com que o ser humano pudesse ampliar o seu desenvolvimento e compor os seus 

pensamentos. 

Contudo, para Vygotsky (1998, p.45), a história humana e seu desenvolvimento, 

caminham juntos desde que o mundo é mundo e um não existiria sem o outro de tão 

entrelaçados que são. Foi a partir desse olhar cauteloso, que o mesmo estudou o 
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desenvolvimento infantil e por isso, reforça tanto que os adultos procuram sempre integrar as 

crianças desde o nascimento às suas relações e culturas. 

Todas as expressões da criança desde o nascimento, sejam elas em forma de 

movimentos ou fala, são de extrema importância, pois afetam os adultos que as interpretam e 

devolvem também ora com movimentos, ora com fala. Vygotsky (1998) entende que a fala 

egocêntrica é uma passagem entre a fala exterior e a fala interior. Com isso, podemos concluir 

que a fala primordial da criança, é fundamental no desenvolvimento psicológico da mesma. 

Sobre a comunicação e a sua relação com a formação de significados Fiorin (2015) destaca 

que:   

 

[...] quem constrói significação são indivíduos de carne e osso engajados 

com outros indivíduos de carne e osso no processo de entender um ao outro 

no mundo em que se encontram. Essa tarefa é ampla abrangendo seus corpos 

por inteiro, em todas suas configurações e funções, e, mais precisamente, 

seus corpos em ação. Além disso, a tarefa envolve também tudo o que os 

indivíduos (e seus corpos) adquiriram por meio de suas experiências de vida 

até aquele momento, e seus objetivos de curto e médio prazo. (FIORIN, 

2015, p.172)  

 

Desse modo, Vygotsky (1998) sugere que para ocorrer a aprendizagem, existe uma 

zona de desenvolvimento proximal, onde a interação social deve acontecer. Essa zona, 

caracteriza a distância entre o desenvolvimento real de um sujeito e aquilo que ele tem 

potencial de aprender com o auxílio de outro indivíduo mais experiente. Isto é, a zona de 

desenvolvimento proximal é o percurso entre o que a criança consegue fazer sem instrução e o 

que ela é quase capaz de efetuar sozinha. Para Vygotsky: 

 

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 

amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 

amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas 

funções, poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” do 

desenvolvimento, ao invés de frutos do desenvolvimento. (VYGOTSKY, 

1998, p.113) 

 

Nessa perspectiva, Vygotsky (1998) em seu estudo a respeito dos Níveis de 

desenvolvimento humano, denomina como Desenvolvimento real, tudo aquilo que o 

indivíduo já conseguiu consolidar, de modo que ele seja capaz de resolver situações sem o 

auxílio de outra pessoa, a partir do seu conhecimento de forma autônoma. Já o nível de 
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Desenvolvimento potencial é marcado pelas habilidades que apenas iniciaram seu 

desenvolvimento e ainda não concluíram. Isto é, toda e qualquer habilidade que criança sabe 

fazer, mas precisa de ajuda para realizá-la. Nesse sentido, a criança deve mostrar que está apta 

a exercer certa tarefa isenta de ajuda para ser considerada detentora de certa competência. 

Desse modo, Matha Kohl de Oliveira (1999, p. 59), diz que: 

 

No caso da construção da torres de cubos, por exemplo, se um adulto der 

instruções para a criança (“Você tem que ir pondo primeiro o cubo maior de 

todos, depois os menores” ou “Tem que fazer de um jeito que a torre não 

caia”) ou se ela observar uma criança mais velha construindo uma torre ao 

seu lado, é possível que consiga um resultado mais avançado do que aquele 

que conseguiria se realizasse a tarefa sozinha.  

 

Nessa perspectiva, a Zona de desenvolvimento proximal se refere, portanto, ao 

processo de desenvolvimento que o sujeito pode alcançar com o auxílio de um outro social 

mais experiente. Ou seja, refere-se especificamente ao plano intermediário do processo de 

desenvolvimento, visto que representa a diferença entre o que o indivíduo consegue elaborar 

sozinha e aquilo que consegue realizar com o suporte de outrem mais experiente. 

Segundo Kohl (1999, p.60):  

 

Vygotsky define a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) como “a 

distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através de solução de problemas sob a orientação de 

um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes” (apud 

VYGOTSKY, 1998, p.112).  

  

Nesse sentido, será nessa Zona de desenvolvimento proximal que a aprendizagem se 

efetuará. E ao pensarmos nas aprendizagens sociais no meio escolar, refletimos 

primordialmente a respeito da função do educador mediando as aprendizagens entre a criança 

e o mundo. Visto que, como enfatizado anteriormente, segundo Vygotsky (1998), será no 

cerne das interações com o meio, com a cultura e com as relações com outros indivíduos, que 

o sujeito ampliará as condições de construir e consolidar as suas funções psicológicas 

superiores. 
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Nesta conjuntura, de acordo com Martha Kohl de Oliveira (1999, p.58):  

 

[...] a zona de desenvolvimento proximal refere-se, assim, ao caminho que o 

indivíduo vai percorrer para desenvolver funções que estão em processo de 

amadurecimento e que se tornarão funções consolidadas, estabelecidas no 

seu nível de desenvolvimento real. 

 

E será a partir dessa perspectiva do desenvolvimento da criança que o professor 

precisará ter um foco maior durante o processo de ensino aprendizagem, ou seja, ele auxiliará 

o aluno principalmente nos aprendizados que ele ainda não conseguiu atingir. Assim, cabe ao 

professor proporcionar situações para que o sujeito venha a atingir os conhecimentos que 

ainda não sabe.  

Nesse segmento, de acordo com Vygotsky (1991), a aprendizagem só será efetiva 

quando ela for construída a partir do nível de desenvolvimento potencial que o indivíduo pode 

ter. Isto é, a aprendizagem só será fecunda e significativa quando ela estiver vinculada aos 

conhecimentos potenciais que um indivíduo pode obter. 

Dessa maneira, a escola representará um espaço privilegiado para a interação com 

outros sujeitos. E será diante dessa inclusão da criança em novos ambientes, que o cenário da 

escola se tornará um recinto propício para a socialização com demais indivíduos que não 

façam parte do seu núcleo familiar. 

Em vista dessa inclusão de novos ambientes conforme o crescimento da criança, o 

contato com as diferenças se tem cada vez mais presente, seja com as crianças da turma, seja 

com os professores ou mesmo com o espaço escolar. E são através dessas interações entre a 

criança e a escola que o processo de desenvolvimento ganha um impulso novo e importante. 

Nesse sentido, a escola é fundada na ideia de uma instituição voltada para o desenvolvimento 

do indivíduo, de modo que amplie as oportunidades para os educadores enfatizarem desde os 

anos iniciais o desenvolvimento do sujeito, valorizando a construção de múltiplos saberes nos 

educandos.  

Entretanto, refletir sobre a educação e o espaço escolar tem me causado uma angústia 

excessiva fomentada pelo fato de compreender que não há quase conteúdo e informação sobre 

certas temáticas no meio acadêmico e literário. Além disso, notei durante o decorrer da minha 

graduação, que a formação de pedagogos pela Universidade Federal Fluminense também se 

abstém de muitos assuntos, visto que, geralmente o curso dá um enfoque maior a algumas 
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questões, deixando muitas vezes de assumir a responsabilidade de dialogar com todos os 

segmentos da educação, ou seja, desde a educação básica até o Ensino Médio.  

Nessa perspectiva, penso que apesar de a graduação em pedagogia ser uma formação 

inicial, a meu ver, cabe ao curso discutir o desenvolvimento educacional do educando em 

todos os níveis de escolaridade, entretanto, enfatizo que o curso realizado na universidade, 

infelizmente pouco debate questões, como por exemplo, a passagem da infância para o 

período da adolescência. 

Em vista disso, realizo um recorte que a meu ver é pouco analisado no curso de 

Pedagogia que é a transição escolar do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental. Desse modo, 

analiso o processo pedagógico da passagem entre esses anos escolares, a fim de compreender 

os impactos pedagógicos vivenciados pelos alunos no processo de ensino e aprendizagem.  

Além disso, reflito a respeito de questionamentos relacionados à postura e ao preparo 

dos professores, bem como ao fato de que os alunos quando se deparam com novas práticas 

ou com o novo cotidiano escolar, sentem-se muitas vezes perdidos, o que demonstra um 

despreparo da instituição escolar em realizar ações que possam atenuar essa transição, assim 

como buscar estratégias que ajudem o indivíduo a se posicionar melhor diante de tantas 

mudanças. 

Noto que a relação entre os desafios pedagógicos no processo de ensino e 

aprendizagem é uma discussão muito recorrente durante a formação de educadores e por sua 

vez, continua sendo alvo de estudos e debates no cenário educacional. Entretanto muitos 

profissionais da área da educação reproduzem um discurso da organização tradicional da 

escola.  

Segundo Saviani (1991), houve uma época em que o ensino tradicional era 

fundamentado na pedagogia da essência. Tal pedagogia era fundada na igualdade essencial 

para todos os sujeitos, a fim de proporcionar o ensino universal. 

O mesmo autor, diz que o professor é quem deve dominar os conteúdos a serem 

passados para os alunos. Desse modo, a educação tradicional era embasada na transmissão 

dos conhecimentos. Nesse contexto, Saviani (1991) revela: 

 

Esse ensino tradicional que ainda predomina hoje nas escolas se constituiu 

após a revolução industrial e se implantou nos chamados sistemas nacionais 
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de ensino, configurando amplas redes oficiais, criadas a partir de meados do 

século passado, no momento em que, consolidado o poder burguês, aciona-

se a escola redentora da humanidade, universal, gratuita e obrigatória como 

um instrumento de consolidação da ordem democrática. (Saviani, 1991. 

p.54)   

 

Nesse sentido, a educação tradicional ainda é muito predominante em algumas escolas 

atualmente, elas replicam práticas ultrapassadas de repetição, cópia e transmissão de 

conteúdos soltos sem a construção de significados a respeito dos conceitos, o que 

transformam os educandos em meros ouvintes e seres silenciados de opinião crítica a respeito 

do que estudam e por consequência, sobre o mundo. Em suma, essa prática pedagógica traz 

como herança obstáculos no processo de aprendizagem.  

Sendo assim, proponho resgatar memórias e construir novos sentidos para a educação 

que se mostra estagnada muitas vezes em procedimentos enraizados no fazer docente, o qual 

têm condenado a aprendizagem significativa e a ressignificação de experiências. Dessa forma, 

a meu ver, cabe aos educadores realizar um movimento de superação do modelo tradicional e 

silenciador da educação conformadora. Nessa perspectiva, há uma forte necessidade de nós 

educadores obtermos um posicionamento crítico e reflexivo sobre como será o futuro dos 

estudantes que estão na sala de aula.  

 

 2.1 Algumas considerações sobre a adolescência 

Visto que, as crianças costumam ingressar no 6º ano por volta dos 11 anos, idade 

correspondente como um possível início da adolescência. Isto é, um período que separa a 

infância da idade adulta marcado por intensas modificações biológicas, psíquicas e sociais. 

Nessa perspectiva, Cajado (1968) considera: 

 

A nova consciência do corpo estimula essencialmente novos sentimentos e 

novos pensamentos, que exigem notável mudança na sua integração. Parece-

nos apropriado, a esta altura, tomar nota dos fenômenos psicológicos e 

sociais que decorrem quase diretamente das mudanças anatômicas e 

fisiológicas da puberdade. (CAJADO, 1968, p. 27) 
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No período da adolescência há uma intensidade dos sentimentos conflituosos, visto 

que os jovens se deparam com suas próprias escolhas e sua própria construção identitária dia 

após dia. E ao pensar a respeito de identidade, falamos de um lugar social, em que a 

identidade é redefinida em função de novas relações que vão sendo construídas à medida que 

ocorrem as vivências do sujeito.  

Nesse segmento, Vygotsky (1991), ressalta em seu livro Pensamento e linguagem, a 

função dominante das interações sociais e da cultura no processo do desenvolvimento da 

linguagem e nos processos do pensamento.  

Assim, nota-se que conforme a criança vai crescendo, ela realiza uma busca continua 

por referenciais culturais facilitadores para que a passagem da infância para a juventude e da 

juventude para a idade adulta, de forma que essas transições aconteçam de modo menos 

conflitante.  

De acordo com Cajado (1968), essa é uma fase fundamental no desenvolvimento do 

indivíduo, visto que ela se destaca por ser um período marcado por uma turbulência de 

posturas e pensamentos oscilantes. Durante a passagem da infância para a adolescência, existe 

uma cadeia de enfrentamentos interiores, os quais refletem nas relações interpessoais e no 

comportamento do adolescente.  

Em vista disso, é imprescindível a presença de outros indivíduos na formação do 

sujeito, já que a constituição do ser humano só é dada a partir de suas vivências e relações 

com o seu meio. Nesse sentido, destaca-se que as primeiras figuras de referência na vida do 

homem sejam são seus pais. Assim, inicialmente, a imagem do indivíduo vai se constituindo 

conforme ocorre o olhar da família sobre ele. Nessa perspectiva, Bock (1999, p.251), 

evidencia que “[...] família reproduz, em seu interior, a cultura que a criança internalizará. É 

importante considerar aqui o poder que a família e os adultos têm no controle da condutada 

criança, pois ela depende deles para sua sobrevivência física e psíquica”. 

Logo, pode-se dizer que o homem dependerá sempre da interação com outros. Isto é, 

ele só se humaniza e se constitui como ser humano se tiver a presença do outro, o que 

segundo Paulo Freire (1996) significa se humanizar. E é na fase da adolescência em que o 

jovem não aceita mais ser intitulado com uma filha de fulano ou jogador da escolinha... Em 

razão disso, o adolescente deseja ser reconhecido de outras formas, de modo que busque o seu 

lugar no mundo a fim de ter um novo tipo de reconhecimento social enquanto sujeito. Neste 

contexto, Sônia Alberti (2004) destaca: 
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À medida que o bebê cresce e faz suas próprias experiências de vida, 

incorpora a alteridade aos poucos, de forma que ela determine sua própria 

constituição. O sujeito adolescente já fez uma quantidade suficiente de 

experiências para que esse Outro faça parte dele, o que não impede que 

busque reconhecê-lo em substitutos ao longo de toda sua existência. 

(ALBERTI, 2004, p.13) 

 

Por esse motivo, destaca-se a necessidade do jovem em ter poder de fala. Isto é, antes 

outros falavam sobre ele, agora ele fala e se posiciona sozinho, construindo uma fala própria, 

se reconstruindo em um processo de criação de um discurso singular sobre si. 

Em outras palavras, o adolescente deixa de ter os pais como referenciais exclusivos, 

que de acordo com Freud (1972), é possível denominar esse fenômeno como um momento de 

afastamento da autoridade parental. Nessa perspectiva, segundo Sônia Alberti (2004), a 

idealização da imagem dos pais como sendo as únicas figuras que podem proteger, ajudar e 

oferecer todas as respostas, começa a declinar. 

Em vista disso, é indiscutível que ao longo da adolescência, as amizades assumem 

uma grande importância e dão aos adolescentes a sensação de fazer parte de um grupo de 

interesses comuns, facilitando assim o processo de socialização. Dessa forma, muitas vezes o 

indivíduo busca esse reconhecimento da identidade através dos amigos como uma forma de 

ser acolhido e aceito por outros além da família, de modo que exercite novas referências para 

se descobrir como sujeito. A este respeito, Calligaris (2000) afirma:  

 

Os adolescentes, como vimos, se reúnem em grupos que podem ser mais ou 

menos fechados, mas sempre apresentam ao mundo uma identidade própria, 

diferente do universo dos adultos e dos outros grupos. No mínimo, são 

comunidades de estilo regradas por traços de identidade claros e definidos, 

pois os membros devem poder pertencer a elas sem ter de coçar a cabeça se 

perguntando: "Mas o que será que os outros querem para me aceitar?" Os 

grupos têm portanto em comum um look (vestimentas, cabelos, maquiagem), 

preferências culturais (tipo de música, imprensa) e comportamentos (bares, 

clubes, restaurantes etc.) (CALLIGARIS, 2000, p.1).  

   

Em suma, não existe “a adolescência", existem "adolescências". Estas terão vivências 

de acordo com as características históricas sociais e culturais do cotidiano de cada jovem. 
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Além disso, o contexto escolar e familiar muito influencia na maneira como o adolescente vai 

se posicionar e qual caminho vai seguir na vida. 

Segundo Zagury (1996), é durante a adolescência que ocorre o rompimento com o 

mundo infantil, dando lugar a um conjunto de transformações, principalmente físicas. 

Entretanto, tantas mudanças podem acarretar uma série de dúvidas e incertezas nos 

adolescentes quando enfrentam um estranhamento frente a esse novo universo. Diante disso, 

caracterizamos a adolescência como uma etapa intermediária do desenvolvimento humano, a 

qual precede a fase adulta.   

Ainda convém lembrar que esse período pode ser comparado a uma montanha russa de 

emoções, devido à constante variação de humor e de comportamento dos jovens durante essa 

transição, visto que durante a puberdade, expressivas mudanças hormonais ocorrem no corpo 

dos jovens. Em vista disso, sentimentos como, alegria e tristeza podem variar rapidamente em 

virtudes de acontecimentos que possam abalar o emocional muitas vezes já conturbado de um 

adolescente.  

Isto é, a vida de um jovem é muito diferente de quando se é uma criança ou um adulto. 

De acordo com Zagury (1996), a buscar por novas respostas, as inseguranças, a busca pela 

identidade, a confusão e a instabilidade, são emoções características dessa fase. Em vista 

disso, por se tratar de uma fase difícil para o sujeito, é importante que haja sempre muita 

compreensão, seja por intermédio dos pais, seja pelo apoio de professores ou profissionais 

que atuem no contexto escolar.  

 

2.2 A importância da figura do professor nessa fase do desenvolvimento 

Ao pensar em como se dá a transição escolar durante o 5º e 6º ano, vale enfatizar que a 

entrada no Ensino Fundamental II é um acontecimento marcante na vida escolar das crianças. 

E essa nova etapa requer a adaptação dos estudantes do 5º ano a uma nova rotina escolar que 

o 6º ano exige. Além disso, ao pensar na instituição escolar, se destaca a problemática de 

como será realizado o apoio necessário aos alunos, de forma que os novos desafios sejam 

alcançados e superados, minimizando as ansiedades e angústias dos sujeitos.  

Nesse contexto, vale enfatizar que em muitos casos, como na rede de ensino do Estado 

do Rio de Janeiro, os alunos precisam mudar de escola ao passarem para o 6º ano do Ensino 

Fundamental II. Isto é, com essa transição haverá uma mudança na rotina dos estudantes para 
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além dos desafios de aprendizagem, visto que necessitarão enfrentar um novo espaço escolar, 

conhecer novas figuras adultas, se enturmar com os outros alunos na expectativa de conseguir 

fazer parte dos novos grupos, além de precisarem atender às cobranças de desempenho e 

autonomia, requisitadas pelos pais ou pela própria escola.  

Além do educador e do espaço existe um elemento de muita importância, a rotina, a 

qual estrutura a vivência do grupo. Desse modo, são organizados os tempos, os espaços, as 

atividades, as situações. A rotina estabelece uma referência ao grupo e segurança e autonomia 

às crianças. E nessa perspectiva, Barbosa (2000, p.128) declara que “a rotina tem muito mais 

a intenção de criar hábitos sociais e de organizar o trabalho pedagógico”. 

Nesse segmento, o aluno do Ensino Fundamental I está habituado a certa rotina em sua 

vida escolar. No 5º ano, a criança está passando por um processo contínuo de construção da 

sua autonomia, a qual contribui também no seu desempenho cognitivo. Durante o 

fundamental I, o aluno é estimulado pela escola a fazer muitas de suas tarefas sozinho, como 

uma maneira de incentivá-lo a ter ações de autonomia perante sua rotina escolar. 

Entretanto, ao chegar no 6º ano, uma série de mudanças ocorrem no cotidiano e a 

criança se sente muitas vezes perdida, ansiosa, angustiada diante dessa nova vida escolar. 

Vale enfatizar que é no 6º ano do Ensino fundamental II que a regência de um único professor 

se modifica. Sendo assim, cada disciplina ganha um professor específico e a rotina escolar é 

separada por tempos de aula. 

Em vista disso, é notório que alguns alunos muitas vezes ainda não se sintam 

preparados para essas mudanças bruscas. E essa transição provoca nos alunos uma 

insegurança, principalmente a respeito de como lidar com os novos professores e com as 

cobranças em relação a maior autonomia no estudo.  

Nesse sentido, a relação professor-aluno durante esse período de transição mostra-se 

geralmente muito distante quando comparada com as vivências do professor do 5º ano e os 

alunos da turma, visto que antes se visualizava um contexto escolar mais acolhedor, talvez 

mais intimista, já que o professor se dedicava exclusivamente a lecionar todas as disciplinas 

curriculares para esse grupo e dessa maneira conseguia realizar um acompanhamento 

educacional de cada indivíduo com mais regularidade e precisão. Nessa perspectiva, Silva e 

Navarro (2012) apontam que: 
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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 (SILVA; 

NAVARRO, 2012).  

 

Em contrapartida, o professor especialista do 6º ano, por conta da carga horária restrita 

a tempos de aula referentes à disciplina que irá lecionar, transforma-se, sistematicamente, 

muitas vezes em um transmissor de conhecimento, o qual muda de sala de aula a cada 50 

minutos e por possui muitas vezes diversas turmas na mesma escola, dá a aula de forma 

acelerada e mecânica.  

Nessa perspectiva, o professor muitas vezes destrata os alunos, os minimiza, 

afirmando que estes não possuem capacidade de aprender coisas mais complexas. Por isso, 

muitos professores não criam muitas expectativas para com esses alunos, pois eles seriam 

rebeldes, intolerantes, devendo-se então focar apenas em ensinar-lhes a obedecer e aprender a 

disciplina. Entretanto, para Freire (1996, p.52) ensinar é muito mais que transmitir um 

conhecimento, “é saber que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. 

Tomando esse pensamento, é possível fazer um elo entre a postura do professor e as 

condições que determinam um conjunto de expectativas sobre o desempenho do aluno, tendo 

em vista, algumas vezes, a rotulação desses alunos como “problemáticos”, fato que pode 

influenciar a visão dos próprios alunos sobre si mesmos.  

Assim sendo, a preocupação dessa realidade escolar para com o referido ano escolar 

parece ser muitas vezes a de formar “seres dóceis”, como diria Foucault (1999), permeado por 

um contexto baseado na produção do saber através do poder disciplinador, legitimando o 

poder de punir e classificar. Desse modo, sem uma mudança nessa realidade, sem uma 

condução por parte do educador à leitura do contexto histórico e social do educando, fato 

primordial para Freire (1996), não se fará possível a formação de seres críticos, conscientes de 

si, capazes de ler, interpretar e modificar sua realidade, mas sim a formação de seres 

“conformados”, submissos ao sistema que se impõe, contribuindo para a manutenção das 

relações de autoridade já existentes em sala de aula.  

Felizmente, essa barreira de uma relação distanciada só poderá ser quebrada se os 

professores do 6º ano doarem parte do tempo de suas aulas para estabelecer laços de amizade 
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com os educandos, tratando-os com respeito, dando atenção aos diferentes contextos 

socioculturais e às experiências de vida que esses alunos carregam consigo, acreditando em 

seus potenciais, incentivando a curiosidade, buscando novas formas de ensino, até fora da sala 

de aula. Isto é, preocupando-se genuinamente com a aprendizagem e com a formação 

completa dos sujeitos.    

Nessa perspectiva, Beatriz Gutierra (2002) aponta que na adolescência o parâmetro de 

inspiração que o adolescente tinha como referência durante a infância pode muitas vezes estar 

encarnado em alguém, e esse alguém ocasionalmente são os professores. Em vista disso, fica 

evidente o quão essencial é a presença dos professores na vida dos adolescentes, visto que 

constituem um lugar de referência, que anteriormente era ocupado pelos pais, e que agora está 

sendo ocupado por figuras sociais novas, as quais ajudarão os indivíduos a se inspirarem em 

novos ideais.  

Nesse segmento, Gutierra (2002) descreve no decorrer do texto, exemplos de mestres 

capazes de educar e tornar alunos adolescentes em agentes ativos na participação de seus 

processos de aprendizagem. Desse modo, não mais ocupariam a posição de sujeitos 

silenciados, mas sim de estudantes desejantes de encontrar o saber, seriam esses, sujeitos de 

seus destinos e de suas aprendizagens.  

Nessa perspectiva, Gutierra (2002, p.45) ressalta o perfil dos: 

 

[...] mestres bastante ocupados com a formação de seus alunos, para quem as 

informações são apresentadas como objetos fornecidos pela cultura para que 

o adolescente possa servir-se deles em seu processo de inscrição no mundo 

adulto o e no laço social. 

 

Por esse turbilhão de variações e de desafios tanto a nível social e afetivo quanto 

pedagógico na transição entre o 5º e o 6º ano, que busco em uma instituição escolar, realizar 

pesquisas e entrevistas a fim de compreender melhor como ocorre essa passagem dos alunos 

do Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamental II. 
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CAPÍTULO 3 - A ABORDAGEM DA PESQUISA NARRATIVA AUTO(BIOGRÁFICA) 

Estar me formando em Pedagogia me traz uma série de lembranças de quando eu fui 

estudante e o quanto eu admirava os meus professores, e essas memórias implicam 

diretamente com o meu objeto de pesquisa. Em vista disso procurei por uma proposta de 

pesquisa que permitisse utilizar de uma abordagem teórica e metodológica que aprofundasse 

em dialogar com as experiências educacionais das narrativas dos sujeitos envolvidos, por 

intermédio de suas histórias de vida, com as minhas experiências escolares e acadêmicas, 

enquanto aluna e depois como estudante Pedagogia.  

Ao utilizar o aporte da pesquisa narrativa (auto)biográfico como minha orientação no 

processo de pesquisa, optei por buscar uma metodologia que construísse reflexões e 

conhecimentos, a partir de experiências narradas. Sendo assim, “a entrevista narrativa é 

classificada como um método de pesquisa qualitativa (Lamnek, 1989; Hatch & Wisnieswski, 

1995; Riesman, 1993. Flick, 1998). Ela é considerada uma forma de entrevista não 

estruturada, de profundidade, com características específicas” (Jovchelovitch e Bauer, 2010, 

p.95). E dessa forma, tal metodologia apresenta uma perspectiva inovadora, a qual lança mão 

de um o aporte de ações e procedimentos os quais possibilitam a elaboração de informações 

para a pesquisa direcionada no contar histórias narradas pelo entrevistado. 

Dessa forma, segundo Jovchelovitch e Bauer (2010), a entrevista narrativa é idealizada 

em uma crítica ao esquema de pesquisa tradicional, o qual em geral se baseia em entrevistas 

através de perguntas e respostas. Nessa perspectiva, o sistema de pergunta-resposta impõe 

uma estrutura na entrevista, visto que o tema e os tópicos sãos previamente selecionados e se 

instaura uma ordem para as perguntas, as quais são verbalizadas com a linguagem própria do 

entrevistador. 

Sendo assim, priorizei por escolher uma metodologia que rompa com os padrões de 

pesquisas dominantes nas produções acadêmicas, as quais geram resultados majoritariamente 

quantitativos, neutros e distantes entre sujeito e objeto. Isto é, pesquisas fundamentadas pela 

“[...] prescrição da objetividade, neutralidade e dos critérios de validação de verdades 

universalizantes.” (Mariani; Monteiro, 2016, p.112). 

Em contrapartida, de acordo com Jovchelovitch e Bauer (2010), a abordagem teórica 

metodológica das entrevistas narrativas se configura em um processo de partilha entre 

pesquisador e sujeitos de pesquisa, visto que ela proporciona para quem realiza a pesquisa 

ricos diálogos entre suas próprias experiências e o que está sendo narrado. Dessa forma, abre-
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se um debate para como se dá a produção de conhecimento partilhado a partir das vivências 

do entrevistado. Nesse sentido, “o aporte (auto)biográfico apresenta uma natureza formadora, 

produz conhecimento e, potencialmente, pode constituir uma experiência de transformação 

pessoal e coletiva.” (Bragança, 2008, p.75).   

Dessa maneira, ao refletirmos e contarmos sobre as nossas histórias, temos a 

oportunidade de revisitar o nosso interior, rememorar a respeito de múltiplas questões do 

passado e analisar a construção do nosso futuro. E é por meio dessas reflexões sobre as 

trajetórias de vida e de profissão que os professores ressignificam sua prática docente e se 

reinterpretam. Segundo Inês Bragança (2008):   

   

As narrativas não apenas descrevem a realidade, são produtoras de 

conhecimento individual e coletivo e, no caso dos professores/as, 

potencializam os movimentos de reflexão sobre as próprias experiências, 

teorias e práticas. O saber da experiência assume centralidade, envolvendo as 

diversas dinâmicas formativas ao longo da vida e também os movimentos em 

direção ao futuro. (BRAGANÇA, 2008, p.75) 

   

Nesse segmento, a pesquisa narrativa se configura como uma maneira de compreender 

as vivências em um processo de partilha e colaboração entre sujeitos da pesquisa. E assim, ao 

utilizar a entrevista narrativa como dispositivo de pesquisa, busco no papel e importância da 

subjetividade uma abertura para um debate que fuja da perspectiva ultrapassada de entrevistas 

silenciadoras destacadas por Mariani e Monteiro (2016). Em contrapartida, busco ampliar as 

vozes dos sujeitos, registrando como que pensam suas experiências, conquistas e dificuldades, 

de forma que ocorra uma troca significativa de conhecimentos entre entrevistado e 

entrevistador. 

É nessa relação dialógica, que procuro utilizar as entrevistas narrativas para 

compreender os sujeitos nas suas singularidades. Desse modo, pretendo fazer uso desse 

método de pesquisa, que a meu ver atende a alguns princípios do aporte da pesquisa narrativa 

(auto)biográfica, revelando as histórias de vida dos profissionais da educação, evidenciando 

dimensões dos seus processos de formação e trajetórias tanto pessoais quanto profissionais. 

Desse modo, “coloca-se como uma possibilidade de refazer caminhos e imagens, a partir do 

lugar da experiência e do saber docente, em um processo profundamente partilhado.” 

(BRAGANÇA, 2008, p.78-79). 

Nesse segmento, espelhando-me nesse método, procuro um caminho que possa 

encorajar e estimular os entrevistados a narrar as suas histórias de vida, relembrar fatos 
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importantes do seu percurso profissional e reconstruir acontecimentos, em uma dinâmica de 

compartilhamento de experiências, por intermédio de uma técnica sistematizada 

por Schütze (1977) em que: “[...] sua idéia básica é reconstruir acontecimentos sociais a partir 

da perspectiva dos informantes, tão diretamente quanto possível.” (Jovchelovitch e Bauer, 

2010, p. 93).  

Desse modo, Jovchelovitch e Bauer (2010) sustentam uma estruturação para que exista 

uma entrevista narrativa, a qual é sintetizada em regras implícitas que possibilitam o narrar 

das histórias. Assim, uma das regras para a fase de iniciação do processo da pesquisa está 

voltada para o tópico inicial, o qual será elaborado anteriormente pelo entrevistador, no qual 

representará os interesses do pesquisador para a análise da narrativa.  

Nessa perspectiva, a fim de incitar as narrações dos entrevistados se realiza uma 

introdução da entrevista a partir de um tópico inicial que tenha significância pessoal também 

para o entrevistado, o qual mobilizará o sujeito a se interessar ainda mais pelo diálogo. Isso, 

de acordo com Jovchelovitch e Bauer (2010) irá propiciar uma narração ainda mais 

enriquecida em detalhes.  

A narrativa torna-se, portanto, nas abordagens (auto)biográficas de formação, um 

trabalho com memórias em que os sujeitos expõem suas vivências, estabelecem relações 

de auto-reflexão e problematizam sua sócio-história de vida, a partir de uma ótica pessoal de 

diferentes trajetórias e contextos. Assim, falando dessa perspectiva, Inês Bragança (2008) 

pondera: 

   

A reflexão é uma travessia fundamental para as histórias de vida no campo da 

formação, é um olhar para dentro, um revisitar da vida em suas múltiplas 

relações, tanto para análise dos percursos pessoais como profissionais. A 

reflexividade crítica como autoanálise que repercute na compreensão das 

concepções que temos, das influências que sofremos, podendo, nesse sentido, 

ser geradora de conscientização, de um resinificar do vivido. (BRAGANÇA, 

2008, p.76)  

   

   Nesse sentido, no próximo capítulo apresentarei entrevistas, as quais funcionaram de 

forma colaborativa, contando com uma Orientadora Educacional que atua nos segmentos da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio e duas docentes, uma professora 

regente de uma turma de 5º ano e outra, professora de Língua Portuguesa que leciona em duas 

turmas de 6º ano. Desse modo, realizei as entrevistas buscando refletir sobre as falas, práticas, 

anseios, desabafos e expectativas expressos nas narrativas dos sujeitos envolvidos. 



   
 

36 
 

Em seguida, estabelecerei um diálogo entre minhas narrativas e as narrativas dos 

sujeitos da pesquisa. Isto é, farei esse processo com o intuito de tecer fios entre as minhas 

vivências com as dos entrevistados. Nessas tessituras busco ressignificar e reelaborar 

reflexões sobre as minhas próprias experiências sob o movimento de uma dinâmica formativa 

a respeito de como é visto o processo de ensino e aprendizagem durante a passagem do 5º 

para o 6º ano a partir do ponto de vista dos profissionais da educação entrevistados. 
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CAPÍTULO 4 - CAMINHOS DE PESQUISA E CONTEXTUALIZAÇÃO   

4.1 A história e as características gerais da escola selecionada para análise 

   A escola analisada, pertence à rede privada de ensino e foi idealizada a partir de um grande 

desejo do casal que a fundou. Eles almejavam promover um ensino de referência para a 

formação de estudantes cidadãos extremamente engajados na construção de um mundo 

melhor e justo.     

Desse modo, em 1983, o casal de empreendedores voltados para a educação inaugura 

primeiramente, uma pequena escola de Educação Infantil, localizada em Jacarepaguá, no Rio 

de Janeiro. Entretanto, devido ao número crescente de alunos logo no segundo ano de 

funcionamento, foi necessária a mudança da escola para um espaço ainda maior e 

desenvolvido em recursos educativos, que proporcionasse ainda mais experiências e qualidade 

de educação para seus alunos.     

E após o grande sucesso do processo educativo desenvolvido na Educação Infantil, foi 

implantado um forte investimento em um mais novo espaço voltado para atender estudantes 

do Ensino Fundamental I no bairro de Jacarepaguá em 1988. E por consequência do trabalho 

de dedicação dos educadores e profissionais, foi construído em 1996 um novo prédio que 

comportasse o Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

E o contínuo crescimento da escola a fez se tornar referência educacional do bairro, 

dando a essa instituição um grande reconhecimento como instituição que educa desde o 

berçário até o Ensino Médio.     

O espaço físico da escola localizada no bairro da Freguesia na zona oeste do Rio de 

Janeiro atende aos seus alunos numa extensa área verde e uma grande variedade de árvores 

frutíferas, as quais representam para a escola uma das principais formas de construir valores 

fundamentais para o como o respeito e a preservação do meio ambiente. 

Vale ressaltar também que o tipo de clientela dessa escola é basicamente de nível 

socioeconômico de classe média. As são famílias são compostas por três a quatro membros, 

os quais, em geral, moram nas localidades próximas à escola e muitas vezes por conta do 

curto deslocamento entre escola e residência, fazem o percurso caminhando.  

 

   



   
 

38 
 

4.2 O espaço físico da escola 

  A unidade de ensino atende desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, contando 

com um amplo pátio, com piscina semiolímpica aquecida, uma quadra grande coberta e com 

arquibancadas com capacidade para 1000 lugares, uma quadra pequena, um campo de futebol 

gramado, um refeitório, banheiros, uma enfermaria, sala de recursos multifuncionais para 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), uma sala de leitura, um auditório e uma 

biblioteca. 

No prédio principal, encontram-se no primeiro andar as salas de aula do Ensino 

Fundamental II, uma secretária, laboratório de Química, Física e Ciências, laboratório de 

informática, salas de aula multimídia com lousas eletrônicas duas salas de coordenação e 

direção, uma sala de professores e banheiros. Já no segundo andar se localizam as salas do 

Ensino Médio. 

No prédio dos fundos, encontram-se no primeiro andar as salas de aula do Ensino 

Fundamental I, duas salas de coordenação, uma cantina, um parquinho, uma sala de 

professores e banheiros. Já no segundo andar se localizam as salas da Educação infantil, sala 

da soneca, e um auditório com capacidade para 250 lugares. Além disso, há um pátio amplo, 

um grande lago e um refeitório. 

  A escola funciona tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde e possui duas 

turmas de cada ano por turno. As turmas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I possuem 

uma professora regente, e outros professores responsáveis pelas aulas especializadas de 

Educação Física, Natação, Música, Artes, dentre outras atividades. Já as turmas do 

Fundamental II possuem um professor para cada disciplina lecionada, além daqueles para 

atividades extras.  

 

4.3 Contextos da Pesquisa 

 Uma das principais razões de escolha por buscar nessa escola os sujeitos para minha 

pesquisa foi a acessibilidade. Visto que a instituição escolhida é localizada no bairro em que 

eu moro e por já ter estudado lá, tive um facilitador para aproximação do local de pesquisa, o 

que contribuiu em uma melhor abordagem para a liberação da instituição de modo que 

concordasse com a realização das entrevistas dos sujeitos entrevistados.  

Além disso, eu possuía um contato com uma das entrevistadas e dessa forma, consegui 

obter uma maior proximidade com a escola, como também com os outros entrevistados.  
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E foi a partir do tripé olhar-pesquisa-escuta que dei início às entrevistas narrativas com 

os sujeitos selecionados, ação que simboliza o contato com uma perspectiva de uma 

metodologia de pesquisa voltada para a compreensão de como os profissionais da educação 

veem a passagem do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental por intermédio das narrativas 

dos entrevistados. 

Nesse sentido, destaco que outro dos motivos essenciais para a escolha dessa escola 

em que realizei a pesquisa foi a ausência de preparação dos alunos no processo de passagem 

do 5º para o 6º ano. Visto que, ao chegarem no 6º ano os estudantes se deparam com um 

maior número de professores, ocasionando a mudança de uma única professora para 11 

professores.  

Em vista disso, busquei entrevistar uma Orientadora Educacional e dois professores 

representando cada segmento cada um (5º e 6º ano) a fim de pesquisar a respeito de como os 

profissionais da educação pensam o processo de ensino e aprendizagem dentro da escola. 

Nesse segmento, escolhi investigar professores que atuam no 5º e 6º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola particular do Rio de Janeiro, pois essa escola atende alunos de 

ambos os anos, diferente das escolas municipais, as quais recebem alunos até o 5º ano e a 

partir do 6º eles vão para escolas do Estado. 

Além disso, procurei por conversar com uma Orientadora Educacional, na perspectiva 

de encontrar uma fala mais ampla a respeito de como o OE vê o processo de ensino e 

aprendizagem durante essa passagem entre essas séries. Assim, optei por investigar também 

duas professoras, uma de cada segmento, oriundas dessa escola particular, visto que gostaria 

de obter relatos sobre como essas educadoras percebem essa transição e como os alunos 

reagem a essa nova rotina escolar. 

Nessa perspectiva, as experiências adquiridas com os sujeitos da pesquisa e as visitas à 

escola serviram de bases sólidas para que fosse construído gradativamente o meu olhar de 

pesquisador. E esse olhar está associado a uma escuta atenta, movimentos que visam dar 

forma ao pesquisador que questiona, que estranha, que se debruça diante do novo e do 

familiar com a mesma intensidade e que não somente vê, mas enxerga e que não apenas ouve, 

mas escuta. 

   



   
 

40 
 

4.4 Dispositivos da pesquisa  

Como já foi posto anteriormente, a pesquisa contará com três profissionais da área da 

educação: uma Orientadora Educacional e duas professoras. Como instrumento de coleta de 

dados, fiz uso do dispositivo intitulado como entrevista narrativa, a partir da abordagem da 

pesquisa narrativa auto(biográfica), de acordo com a perspectiva de Jovchelovitch e Bauer 

(2010).  

O diálogo com as narrativas foi feito através de tematizações a partir dos objetivos da 

pesquisa. Nesse sentido foram organizados três temas: a passagem do 5º pra o 6º ano, os 

reflexos dessa passagem para o processo de aprendizagem e a relação professor-aluno durante 

essa transição. Dessa forma, irei observando nessas narrativas como a orientadora e as 

professoras significam essas passagens. 

Optei por realizar as entrevistas narrativas, pois tinha como objetivo aprofundar, ao 

máximo, os depoimentos e desenvolver uma escuta sensível para a narrativa do sujeito para 

compreender como ele significa as questões da pesquisa. Os sujeitos da pesquisa que 

escolheram o local e o horário para a realização das entrevistas, as quais tiveram duração 

entre trinta minutos e uma hora cada. Ambas as entrevistas foram realizadas na escola durante 

o horário de intervalo das entrevistadas. Uma ocorreu em um pátio, outro na sala de 

atendimento a novos alunos e outra em sala de aula. 

Nesse segmento, deixar as entrevistadas escolherem o espaço em que as entrevistas 

ocorreriam tinha como objetivo principal facilitar ao máximo para que as profissionais se 

sentissem à vontade durante a entrevista. Por outro lado, afirmo que fiquei um tanto quanto 

apreensiva de realizar as entrevistas no ambiente escolar, pois acreditei que tal espaço poderia 

reprimir as falas dos sujeitos, já que estavam rodeados por colegas de trabalho, quando não 

por câmeras. 

Todavia, as entrevistadas ficaram confortáveis com a escolha do espaço da entrevista e 

como meio de encorajá-las a ficarem ainda mais à vontade para falarem e se expressarem 

mais facilmente utilizei como elemento deflagrador as experiências escolares, acadêmicas e 

profissionais vivenciadas pelos sujeitos da pesquisa. Diante disso, utilizei para introduzir as 

conversas com as entrevistadas o tópico inicial: Me conte sobre a sua história de vida e quais 

foram os passos que te levaram a estar trabalhando aqui hoje. E será a partir desse tópico 

inicial que será deflagrada a narrativa das entrevistadas sobre o assunto, e motivará narrações 

ricas em detalhes. 
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Desse modo, procurei me inspirar na abordagem metodológica das entrevistas 

narrativa e optei por gravar todas as entrevistas, pois facilita “fazer uma análise adequada 

posteriormente” (Jovchelovitch e Bauer, p.98, 2010). E por conta disso, houve a necessidade 

de solicitar uma autorização das entrevistadas por intermédio de um Termo de consentimento 

livre e esclarecido, com a finalidade de realizar as gravações para depois transcrevê-las nessa 

pesquisa. 

Como já foi indicado anteriormente, usei como elemento provocador das narrativas as 

próprias histórias dos sujeitos da pesquisa. Assim, começo com as narrativas a partir das 

experiências narradas pela professora de 5º ano, na sequência as histórias da professora de 6º 

ano e por fim, os relatos da Orientadora Educacional. Antes de mais, destaco que os nomes 

utilizados são fictícios, a fim de preservar a integridade das entrevistadas. 

  

4.5 As narrativas 

4.5.1 Narrativa da professora Myrian - 5º ano  

Quando eu era pequena eu adorava brincar de professora, pra mim era o máximo, mas eu 

também tinha uma adoração pela medicina porque eu achava muito bonito ver ali os médicos 

cuidando de vida, salvando vidas e aquilo também era o máximo.  

Então eu sempre tive uma dúvida do que eu gostaria de fazer, se era ser professora ou se era 

fazer medicina. Na dúvida eu não sabia para que lado cair e eu resolvi fazer o técnico de 

enfermagem. Então eu fiz enfermagem, me formei. E eu falo me formei porque eu passei por 

um estágio e esse estágio foi um pouco traumatizante para mim porque no meu primeiro dia 

de estágio eu cheguei lá e me falaram assim “você vai pra emergência e quando o paciente 

chegar você tira todos os sinais vitais, você anota e quando o médico chegar é só você 

entregar os relatórios com os dados pra ele”.  

Geralmente quando você está no estágio tem sempre alguém pra te acompanhar e ali não 

tinha. Então eu fiquei insegura de fazer os procedimentos errados e passar para o médico. E 

assim foi, fui fazendo e a cada dia tinha uma coisa nova e não tinha ninguém para me 

acompanhar, dar injeção. Eu dava injeção em laranja no laboratório da escola. Então acabou 

que eu terminei o estágio, mas eu não segui a carreira de enfermeira. E eu resolvi fazer o 

magistério, como eu já tinha o técnico de enfermagem eu entrei já no 2º ano do magistério, já 

que no primeiro ano naquela época as matérias eram básicas e eu comecei a fazer o 2º ano já 

com as matérias do magistério. E eu terminei, me formei e fui fazer a faculdade de Pedagogia 
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e comecei a trabalhar assim de repente, uma amiga minha estava saindo porque ela tinha feito 

um concurso e não tinha quem a substituísse e ela me chamou e falou “olha, eu estou saindo, 

vai lá naquela escola que eles vão precisar de uma professora” e então eu trabalhei, comecei 

no Colégio Santo Antônio por 4 anos. De lá fui para o Colégio Saint Patrick por 4 anos e 

depois eu comecei a trabalhar aqui e aqui estou há 23 anos e durante todo esse tempo eu 

praticamente trabalhei com 4º e 5º ano.   

Até o ano passado nós dividíamos matéria. Eu trabalhava com 4º e com o 5º junto com a outra 

professora, ela trabalhava Matemática e Ciências e eu trabalhava Língua Portuguesa, História 

e Geografia. E nesse ano mudou tudo e tem uma professora fixa para 5º ano e eu dou todas as 

matérias. E eu estou trabalhando com o 5º ano de manhã e à tarde. E assim, no decorrer desses 

anos todos eu acho que muita coisa mudou não é? Não só no que diz respeito ao conteúdo, 

como também eu vejo as crianças hoje em dia, nossa... Antigamente você dava uma aula 

tranquila, a criança te respeitava te obedecia... Hoje em dia é muito mais difícil e eu vejo que 

a cada ano que passa está cada vez mais difícil você lidar com os alunos e com a família 

também, porque a gente muitas vezes não tem o apoio da família e hoje em dia eles estão 

muito mais preocupados com as tecnologias, tudo na cabeça deles são jogos, brincadeiras, 

mas estudo mesmo é muito difícil, fazer dever de casa então... é um “Deus nos acuda”, trazer 

material também é muito difícil. Então assim eu vejo que com o passar dos anos, as 

dificuldades que nós professores estamos passando, eu converso com outros professores de 

outras séries, não é só com o 5º ano. É algo quem vem desde a Educação Infantil, as crianças 

já chegam super rebeldes e é bem difícil. E a gente vai lidando com isso no dia a dia. A gente 

procura conversar com eles, tentar mostrar para eles a importância do estudo na vida deles e 

que tudo tem o seu momento, mas a imaturidade está cada vez maior. Eles estão muito 

imaturos e eles não conseguem compreender. Tudo eles acham que tem razão, eles podem 

estar errados, mas eles querem justificar, mas não usam o argumento correto até para justificar 

aquilo que eles estão fazendo, por exemplo, amanhã a gente tem teste, e ele vai na agenda 

com antecedência, mas tem aluno hoje, que é a maioria, que não sabe qual é a matéria que vai 

cair. E hoje não são eles mesmos que anotam na agenda, nós temos uma agenda digital que é 

do COC e dever de casa, de aula, recados, tudo vai nessa agenda digital. Eu que por conta 

própria aqui no 5º ano pedi no início do ano que eles trouxessem uma agendinha porque 

sempre tem aquela desculpa “ai, eu não fiz o dever porque a minha mãe não conseguiu abrir a 

agenda digital, agenda está com problema ou então porque minha mãe não teve tempo de 

abrir a agenda digital porque estava trabalhando”. 
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Por isso eu pedi que eles trouxessem uma agendinha e distribuí algumas minhas para que eles 

não tivessem essa desculpa. E todo dia eu falo qual é o dever de casa e eles anotam na agenda 

e não tem mais todas essas desculpas, mas não adianta nada, porque chega no dia seguinte e 

ninguém fez. Eu acho que não existe mais aquela cobrança da família. Quando eu pergunto: 

“Por que você não fez o dever?” O aluno responde “Ah porque eu tive uma festa”, “eu viajei”, 

“eu não tive tempo”. “Meu final de semana foi muito ocupado. Você quer que eu faça o 

que?”. Eles ainda têm uma resposta “afiadinha”. Então agora eu só me preocupo em anotar na 

nossa agenda da escola quando o aluno não traz ou não faz eu coloco ali. Antigamente a gente 

colocava bilhete para os pais para que eles soubessem que os filhos não estavam fazendo o 

dever, mas muitas vezes as respostas eram absurdas ou então os pais respondiam justificando. 

Ou seja, você nunca está certa. 

Então hoje em dia eu vejo as crianças cada vez mais despreocupadas. Eles querem ir pro 6º 

ano, eles acham que lá vão poder fazer o que querem e não vai ter mais ninguém tomando 

conta deles. A preocupação deles é, “vai poder usar celular no 6º ano, vai poder fazer calculo 

no celular na sala, quanto tempo tem o recreio?”. E a gente conversa muito sobre essa 

transição deles de 5º para 6º ano, como vai ser. A gente até fala que aqui eles têm a mim e que 

qualquer dificuldade a gente está com eles o tempo inteiro. E lá no 6º ano não, é um professor 

de cada vez, então esse acolhimento será diferente, porque um professor entra, outro sai, um 

entra, outro sai. Mas eles ainda acham que vai ser um momento de libertação.  

Então a gente conversa muito de como vai ser o próximo ano... Nós temos um projeto que vai 

começar esse ano a princípio, que os alunos de 5º ano passarão no 6º ano duas semanas tendo 

aula no prédio do ginásio, com os professores de lá como se eles já estivessem no 6º ano, 

então o primeiro dia que começar o projeto eles terão as mesmas aulas, que eu vou fazer o 

planejamento, mas quem dará as aulas serão os professores de lá. E eles estão muito ansiosos 

para começar esse projeto e toda hora eles perguntam. E será ótimo os professores vão receber 

uma camiseta escrito projeto 6º ano, enfim, eles estão muito animados.  

O recreio deles será lá na frente. Ou seja, eles vão viver como fossem do 6º ano mesmo, para 

que eles possam ter uma noção de como vai ser o ano que vem. É algo que a gente está 

fazendo diferente e esperamos que dê certo. E vamos esperar o projeto começar!  

  

Professora, você comentou essa questão do convívio de ter o ano inteiro com essa turma, 

e no 6º ano, como você falou é “um entra, outro sai, um entra, outro sai” no dia a dia. 
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Você como professora de 5º, como você vê esse aumento de professores no 6º ano? Pode 

ou não se tornar um obstáculo para eles?  

  

É, na verdade o que acontece, aqui embora eu fique mais tempo com eles na sala de aula, por 

eu ser a professora titular, sei que eles têm os outros professores, como os de Espanhol, 

Inglês, Artes, Educação Física, Natação, Músicas... Eles têm muitos outros professores... Mas 

lá eles terão muito mais e assim eu acho que o que vai complicar mesmo será essa dificuldade 

que eles têm de focar e de se concentrar na sala de aula durante o estudo. Então, para o início 

de ano eu acho assim difícil, os testes, as provas têm outra pegada, são diferentes, eles fazem 

de uma forma diferente, embora a gente procure fazer mais ou menos como é lá na frente, 

para que eles não sintam muita diferença. Mas o que geralmente acontece e eu percebo no 

decorrer desses anos é que quando eles chegam lá na frente no prédio do ginásio, eu sempre 

fico sabendo que nesse primeiro trimestre têm muitos alunos que dão uma caída legal. E a que 

eu atribuo isso, a meu ver, aqui eles têm um professor o tempo inteiro para eles, por exemplo, 

amanhã terá teste e eu estou fazendo uma revisão, eu tenho tempo para isso. Hoje eu tenho 

Português e Matemática para dar, mas eu só estou dando a Matemática, então por eu ser a 

professora da turma eu posso manipular isso, já lá eu não sei se o professor dará essas 

revisões sempre antes das provas. 

Mas fora isso o que acontecerá também, se eles não se dedicarem, eles não vão conseguir, por 

isso têm essa caída de desempenho. O que eu percebo é que eles não estudam como deveriam 

estudar e lá será de uma outra forma, o professor se ele tiver 50 minutos, ele dará a aula dele 

em 50 minutos. Aqui não, hoje eu só teria o último tempo de Matemática, mas eu tenho como 

mexer nessa grade. Lá eles só têm 50 minutos, “Copiou? Copiou. Se não copiou. Não copiou” 

e tenho alunos lentos, tenho alunos que conversam muito e eu tenho que chamar atenção, 

tenho alunos que não copiam. Lá acontece muito isso, têm alunos que continuam com esse 

ritmo de não fazer dever de casa, de não estudar, é o professor que dá a aula dele dentro do 

tempo dele e se o aluno que fez o dever e não tirou as suas dúvidas, isso também vai 

prejudicá-lo.  

Então eu vejo que têm várias coisas que atrapalham no andamento deles, mas que não 

dependem só do professor, também depende dos alunos e eu não vejo essa dedicação deles 

hoje em dia. Eles estão em um momento de brincadeira, eles não estão muito preocupados, eu 

acho que é a questão de amadurecimento, eles vão e não estão maduros, eles vão muito 
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imaturos para lá. Então não tem aquela coisa de responsabilidade, o que prejudica muito. E 

por isso eles caem demais no desempenho.  

Os testes e provas no 6º ano têm muitas questões, eles fazem provas objetivas e eles não 

pensam muito, eles vão lá e marcam. Agora eles têm uma prova que é a avaliação do COC, o 

livro que estamos estudando agora, e todo trimestre eles fazem uma prova de múltipla escolha 

envolvendo todo o conteúdo e eles não leem e quando leem fazem aquela leitura automática e 

quando acabam de ler não sabem nem o que leram. Então é uma preguiça de pensar, de 

raciocinar, eles querem as respostas prontas, mastigado e isso dificulta muito. Eu falo para 

eles abrirem o livro pra ler, pesquisar. Em uma interpretação de texto, não querem ler, vão 

direto para o exercício, não querem ler... Responder pergunta? Se eles puderem responder 

respondiam com uma palavra. E se você reclamara ainda te olham de cara feia.  

Eles aqui dentro são o tempo todo conversando, brincando. E eu tenho tido um problema com 

isso porque eu fico o tempo todo chamando atenção e eles nem ligam, viram e continuam 

conversando e batendo papo na minha cara. Aí eu preciso dar uma bronca e eles acham que a 

bronca não é necessária. Então está muito difícil hoje lidar com crianças em sala de aula, você 

tem que ter muito tato, muito jogo de cintura para conseguir alguma coisa.  

E lá na frente eu vejo que no 6º ano eles terão dificuldade sim, porque são poucos que têm 

responsabilidade ou a maturidade, eles não querem fazer o trabalho, eles não querem fazer 

dever... E isso me faz ter muitas conversas com eles, o que para eles é chato. Eles agora têm 

aulas de Habilidades Socioemocionais e a gente trabalha com eles nessas aulas, as questões do 

pensar, de como tratar o outro, do perdão, da maneira de falar, então são vários assuntos 

interessantes que se fossem colocados em prática a convivência entre eles seria perfeita.   

Nesse momento abriu o livro e mostrou o sumário com os tópicos: reconhecer e nomear 

as emoções, quais as emoções que afetam o comportamento, discriminar entre diferentes 

níveis as emoções, reconhecer as qualidades pessoais - Muitas vezes eles falam e ofendem 

os outros e acham normal- você acredita que eu fui dar aula aqui e eles me perguntaram  

“ ai tia, quais são as minhas qualidades? Eu não sei”. Eles estão muito acostumados a apontar 

defeitos dos outros e não falam da qualidade do outro e eles mesmos não param para ver as 

próprias qualidades. E são coisas que trabalhamos em sala que são super interessantes. A 

empatia pelo sentimento dos outros, reconhecer a raiva, quando pedir desculpas – eles 

não sabem pedir desculpas e a gente aprende isso aqui, mas até para colocar isso em prática é 

difícil - no dia da aula de Habilidades Socioemocionais, que é toda sexta, meia dúzia traz o 

livro. Por exemplo, eu tive uma entrevista com um pai para conversar sobre o comportamento 
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do aluno, e eu comentei sobre essa aula de Habilidades Socioemocionais e de coisas que nós 

tínhamos trabalhado que era pertinente com o assunto na reunião e depois que nós 

trabalhamos isso em sala eles têm uma tarefa de casa, que é a tarefa que eles têm que fazer 

com a família, é aquele momento que eles vão poder sentar com a família e falar dos 

sentimentos, de “como foi seu dia pai, como é que foi a sua manhã mãe?”, um momento de 

poder conversar, poder trocar. Teve uma tarefa que era sobre quais são os momentos que cada 

um sente raiva e ao final da tarefa eles iriam tentar chegar a um consenso e estabelecerem 

algo entre si.  

Mas aí a tarefa de casa não é feita, “ai tia, meu pai falou que não quer nem conversar sobre 

esse assunto,” porque o pai é nervoso e ia dar raiva ou “minha mãe disse que não tinha tempo 

para conversar”. Quer dizer, a família também não senta para poder conversar. Aí também 

teve esse pai que veio conversar comigo e disse “aquela tarefa de casa é uma tarefa super 

boba”. Boba aonde? Porque o pai não está vendo aquilo como algo que vai até dentro de casa 

funcionar como um artificio para ser usado no dia a dia. A família geralmente não colabora 

muito, mas temos aqueles pais sim que estão ali sempre junto da gente, dividindo, 

compartilhando, que cobram dos filhos, mas são muito poucos.  

É complicado. Eu acho que cada ano está mais complicado, eu acho que na verdade quem 

tinha que ser trabalhado mesmo era a família. A família hoje em dia está muito difícil. O 

aluno que é chamado atenção, que não faz o dever, ou que leva uma advertência, uma 

papeleta, chega em casa e diz “isso a minha mãe não assinou.” isso levou três dias e o pai 

falou assim “não dá pra sua mãe não, que ela está nervosa” e o menino não trazia, mas o pai 

também não assinou, ou seja, aquilo ali passa como uma banalidade. Então, a gente também 

não tem esse apoio da família.  

  

Pela sua fala eu notei que eles estão muito voltados para as tecnologias, então, como está 

sendo passar revisão no quadro? Como vocês professores fazem para tentar atingir esses 

grupos, existe alguma estratégia?  

  

A gente tem uma lousa digital e a gente a utiliza para passar alguns vídeos a respeito de um 

determinado conteúdo, às vezes tem joguinhos, filmes, mas até isso é difícil porque a 

tecnologia para eles é jogar no vídeo game, joguinhos de um batendo um no outro, o Fortnite 

eles também jogam.  
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Se você vai passar um filme na lousa, você até passa. Mas antes de começar já teve um fuzuê 

danado. Vamos sair um pouco do conteúdo, vamos ver um filme, na semana passada eu passei 

Aladim. Mas eles querem escolher e quando começa a escolher o filme tem um certo tumulto, 

um acha que é ruim, outro acha que é bobo... Então eu escolhi o filme para passar e eles 

primeiro reclamaram até não poder não reclamar mais. Mas para a surpresa deles, eles 

adoraram o filme. Enfim, a gente procura usar a lousa aqui dessa forma, mas nem sempre 

alcança da maneira que eles querem.  

Além disso, eu mostro para eles que uma aula que é dada aqui, já que eles gostam tanto de 

computador, de celular, porque que não abre um vídeo sobre o assunto da aula? Mas você fala 

isso e têm dois ou três que contam que gostaram muito, mas a maioria não faz. 
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4.5.2 Narrativa da professora Regina - 6º ano  

Eu comecei desde cedo indo para escola com a minha mãe e acostumei com aquele ambiente 

de escola achei que era aquilo que eu queria para mim. Eu ficava como ouvinte.  Fiz curso 

normal no Instituto de Educação, comecei a trabalhar, fiz concurso para o município. 

Comecei no município em 1976, dava aula na escola Pedro Moacir em Padre Miguel, bem 

longe lá na Ilha e fazia já faculdade de Português/Inglês na UFRJ, na época não era no 

Fundão, a Faculdade de Letras era em frente à Catedral, na Avenida Chile, era um prédio bem 

precário que havia ali. E depois, todo ano diziam que ia para o Fundão, mas não ia nunca. Eu 

torcia que fosse porque eu moro na Ilha do Governador e seria ótimo para mim, mas na 

verdade só aconteceu muito tempo depois.  

A parte de licenciatura eu fiz, se chamava módulo pedagógico na UERJ, porque na UERJ era 

a noite e eu já trabalhava durante o dia, já havia casado, e terminei essa parte de pedagogia, 

essa licenciatura já com a minha filha quase nascendo. Eu havia casado no ano anterior. Eu 

terminei em dezembro e ela nasceu em janeiro. Foi meio complicado, mas ocorreu tudo bem. 

Então, no município eu já me aposentei em 1999. No outro século (risos). E no INSS em 

2010. E continuo até hoje, 9 anos a mais, continuo trabalhando.   

E eu fiz Português e Inglês porque eu tive uma professora de admissão, porque naquela época 

havia admissão entre o curso primário e o ginásio. E ela era excelente, era maravilhosa e eu a 

admirava muito, apesar de ter um medo horroroso dela, tinha pavor porque ela era muito 

rígida e às vezes ríspida mesmo, mas eu admirava como profissional porque ela sabia muito, e 

eu tinha aula com ela também particular, tinha aula na escola e à tarde eu ia até a casa dela e 

fazia aulas extras para o concurso do Instituto de Educação. E eu consegui passar e aquilo me 

inspirou, comecei a gostar de Português nessa época. E comecei a me interessar.  

Em 1976, eu já trabalhava no município. Terminei a faculdade em 1978 e o módulo 

pedagógico em 80. Eram dois anos, eu fiz assim porque eu não tinha como conciliar o horário 

se fizesse pela UFRJ. Eu teria que trabalhar a tarde e fazer a faculdade de manhã.  E eu não 

tinha como fazer por causa da distância da Ilha, então foi assim que eu comecei a fazer a 

faculdade e trabalhar, sendo que eu comecei dez anos depois de ter iniciado no município, em 

85, comecei a trabalhar em uma escola particular na Ilha do governador. A escola em que 

minha filha foi matriculada, e para minha sorte eles estavam precisando de professora de 

Português para quarta série e eu dividia, eu dava Português e Estudos sociais e uma colega 

dava Matemática e Ciências. E em 85 e 86 eu trabalhei como professora de quarta série, atual 
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5º ano. A escola estava crescendo, já não tinha como ficar com uma professora só de 

Português no Fundamental II e aí eu fui dar aula de Português para 7ª e 8ª séries (8º e 9º 

anos), em 87. E depois eu segui sempre no Ensino Fundamental II e Médio.  

  

Como você falou, você veio a dar aula para 8º e 9º anos e anteriormente, você que já deu 

aula para a 4ª série, atual 5º ano. E hoje como professora do 6º ano, como você vê o 

processo de ensino e aprendizagem na transição do 5º para o 6º ano? 

  

Antigamente eles chegavam mais amadurecidos no 6º ano, atualmente é muito complicado. 

Eles chegam muito imaturos, muito infantis e eles não percebem o quanto houve de 

modificação das duas tias para vários professores e muitos continuam chamando de tia e até 

agora no 7º ano ainda há alguns ainda chamam de tia e não é de brincadeira, aquilo é muito 

espontâneo. Então eles são assim, bem imaturos, e muitas vezes a família acha que como o 

aluno passou para um outro estágio, que agora eles já podem caminhar sozinhos e eles não 

caminham sozinhos, são pouquíssimos que conseguem. E às vezes o próprio sistema faz com 

que eles não assumam mais responsabilidades, quando todos os recados, quando trabalho de 

casa, tudo é enviado online. Então, para o pai o aluno não precisa mais copiar o trabalho de 

casa. - Qual é a página? Ah depois eu vou olhar online, porque vai ter lá na agenda virtual! - 

Então ele não precisa mais se preocupar com o que vai cair na avaliação dele, como naquela 

sua época que tinha uma agenda física que o aluno tinha que copiar do quadro o que foi dado 

na aula, o que vai cair na avaliação, qual é o trabalho de casa, ele tinha que ter tudo ali escrito. 

E hoje o aluno não precisa mais, então ele acha que não tem o que fazer em sala de aula.  

As atividades também são difíceis de fazer, porque eles também acham que não precisam. Eu 

vejo que os alunos, não só de 6º ano, acham muito que a escola é o social. Não é aquela 

responsabilidade para aprender, é mais conversar com o amiguinho, é não ficar em casa 

sozinho e brincar. Então está meio difícil isso, em qualquer série. 

E o aluno tem capacidade para aprender, mas muitas vezes como o aluno não presta atenção 

na aula e na maioria das vezes não vai estudar em casa, alguns têm dificuldade, outros têm a 

felicidade de ter alguém em casa que cobre mais, mas nem todos têm alguém que cobre. Eu 

vejo alunos que nunca trazem o livro, então esses nunca fazem a atividade. Eu mando pegar o 

caderno, mas o aluno enrola e pega ou diz que não trouxe o livro, mas o livro está na mochila. 

Então fica tudo meio difícil.  
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Agora eu não vejo assim tanta diferença entre um aluno de 5º para o de 6º, talvez por essa 

imaturidade mesmo. E eu gosto das séries menores, talvez porque no município eu tenha sido 

sempre professora primária, P2. Eu nunca fiz concurso para passar para P1. 

  

Você vê esse aumento de professores como um obstáculo que possa dificultar a 

aprendizagem?   

  

Antes era um professor só não é? E no 6º ano são vários, cada um com a sua personalidade. 

Então o aluno tem que prestar atenção e ver o que cada um fala, como cada um reage. Por isso 

eu acho que o aluno deve ficar meio perdido sim porque eu me lembro que quando eu passei 

para o ginásio, me assustou muito, talvez hoje não tanto porque a cobrança não é a mesma 

daquela época. Ainda mais porque era uma escola muito rígida, nós fazíamos um concurso 

pesadíssimo para passar. Hoje eles passam automaticamente para o 6º ano e não há mais, pelo 

próprio sistema de ensino, pela modernidade, por tudo que há de diferente no ensino 

atualmente não há aquela cobrança tão rígida até mesmo nas famílias. Eles têm muito o que 

ver pela internet, são outras opções, são outros apelos que os alunos têm fora do estudo. Então 

isso dificulta bastante.  

 

E você como professora de Língua Portuguesa, você diz que são outros apelos, outras 

tecnologias, você junto aos seus colegas professores discute isso ou busca tentar atingir 

esses alunos, seja através de uma maneira diferente de ensinar, ou de chamar atenção 

desses alunos dispersos?   

  

Então, em Literatura eu tenho turmas em que eu trago textos de autores diferentes, eu mesma 

leio para ficar mais atraente e nós fazemos às vezes uma encenaçãozinha (risos), quando eles 

leem. E depois fica “aquela coisa da tia contar história”. E depois fazemos os comentários e 

depois fazemos a atividade aplicando o texto que foi lido, aquela narrativa, ou aquele poema, 

escrevem algo em prosa sobre aquele tema, então nós trabalhamos dessa forma para trazer 

algo de fora e assim eles não usam o livro didático nessa parte de literatura. 
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4.5.3 Narrativa da Orientadora Educacional - Mônica 

 Quando eu escolhi Psicologia eu sabia que queria na área de educação. Então eu escolhi 

Psicologia por quê? Por que eu tive uma orientadora na escola pela qual eu me apaixonei e eu 

gostava do encaminhamento dela. Ela fazia um trabalho super diferenciado na escola. E eu 

escolhi a Psicologia muito por conta dela e por saber que eu tinha a oportunidade de fazer o 

que eu gostava em uma faculdade. 

Na época eu optei pela FAUP e eu optei justamente por ela porque ela tinha o perfil da escola 

pública e era o mesmo perfil da minha escola do Ensino Médio. Quando eu estava no 2º ano 

na FAUP eu comecei a trabalhar em uma escola como auxiliar de professora aí depois virei 

professora e por último trabalhei na coordenação de berçário. E a minha grande aprendizagem 

foi lá dentro, aprendi tudo que eu podia aprender dentro de uma escola. Então eu vivi várias 

funções lá, fazia faculdade. No 4º ano eu descobri clínica com um professor e vim fazer 

estágio. E vi que tinha essas paixões: escola, em primeiro e segundo a clínica.  

O que foi legal para mim é que a minha vida profissional foi acompanhada pela acadêmica, 

foi simultâneo. E isso foi muito bom.  

Nessa escola em que eu trabalhava as diretoras eram psicólogas, então a escola respirava 

psicologia então nós fazíamos diversos estudos. Tudo que tinha eu participava e desse jeito eu 

fui me infiltrando.  

E quando eu já estava me formando em psicologia eu trabalhava em escola e clínica. Eu fiz 

diversos cursos e uma delas foi pós em pedagogia... Ou seja, eu aprendi muito vivendo e 

trabalhei em muitas escolas. Teve uma época em que eu trabalhei em quatro escolas diferentes 

e em dois consultórios. Eu trabalhava de domingo a domingo. Eu estudava, trabalhava, fazia 

curso... Eu não parava.  

Uma das experiências foi trabalhar como psicóloga em uma escola recém-fundada por uma 

amiga em Itaipu na qual eu trabalhei por 8 anos. E como eu já tinha passado por várias 

funções eu oscilava em várias funções e passei a trabalhar como coordenadora pedagógica e 

como Orientadora Educacional. Então como eu conheci essa escola em que eu trabalho hoje? 

Eu a conheci primeiramente como mãe, meu filho estudou aqui, ele veio para cá no 4º ano e 

estudou até o 9º ano. E eu fui indicada para trabalhar aqui e comecei como coordenadora 

pedagógica da educação infantil até o Fundamental I. E nesse ano voltei para minha profissão 

na orientação e passei a ser orientadora da Educação Infantil até o Ensino Médio.  

E eu já tinha trabalhado como coordenadora de Ensino Médio, mas aqui foi a minha primeira 

vez conhecendo a dinâmica do prédio do Ensino Fundamental II e Médio. E têm sido um 
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desafio, dar conta de quatro dinâmicas e perfis da Educação Infantil, Fundamental I, 

Fundamental II e Ensino Médio. Eles não são difíceis, mas a adolescência é um pouquinho 

chata (risos) eu não amo de paixão, os adolescentes são um pouco temperamentais e o último 

ano odeia a escola. E nós fazemos todo um trabalho de se aproximar, tentar mostrar que é 

importante passar de ano, estudar. 

É uma fase meio difícil, eu tenho um filho de 17 anos, é um momento em que você está 

saindo da adolescência e entrando na vida adulta. Mas você não tem noção disso, você só 

acha que está na vida adulta para os benefícios, mas tem os deveres também e ninguém quer 

assumir os deveres.  

  

Como você falou, atualmente você é orientadora de todos os segmentos da escolaridade, 

desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. E como orientadora educacional do 

fundamental I e fundamental II, você consegue analisar de perto como acontece a 

passagem entre esses dois segmentos escolares. Então como você vê o processo de ensino 

e aprendizagem na transição do 5º para o 6º ano?  

  

O que eu percebo os pais no início na educação infantil eles são muito preocupados com o 

cuidado, com a mordida do amiguinho, com a boca suja, com a frauda. Então assim, natural 

esse cuidado, faz parte. Mas conforme as crianças vão crescendo e a vida escolar começa a 

fazer muito sentido e os pais ficam deslumbrados, mais até então é aquilo “nossa, meu filho 

está aprendendo, já sabe fazer isso” é uma grande amostragem, a criança que começou a 

aprender. Em seguida no fundamental, no 1º ano é uma transição, o pai vê o filho como bebê 

ainda, perdendo um pouco mais o controle sobre seu filho. Eu falo pai porque eu vejo que a 

maior dificuldade na transição são os pais e a escola também. Só que no 1º ano tem uma coisa 

que eu gosto muito é que os pais estimulam “o que você fez na escola?” E os pais contrapõe o 

que a escola manda como informação e o que o filho dá como informação do que viveu no dia 

a dia escolar. E quando estimuladas, as crianças respondem muito bem, elas adoram mostrar 

que fazem as coisas, elas gostam de mostrar que conseguiram fazer isso ou aquilo.  

Vai passando de fase e vai chegando próximo ao 5º ano. Principalmente no 5º, as crianças são 

aniquiladas e aleijadas pelas famílias porque assim os pais tomam qualquer informação ao pé 

da letra e ficam dependentes da informação da escola porque eles perderam o controle sobre 

seus filhos. É fui mais fácil ensinar o bá-bé-bi ou o 2+2 do que ensinar 1/5 + 2/7, com isso o 

pai começa a se perder. Então quando chega no 5º ano eu vejo essas crianças muito 
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superprotegidas e muito mapeadas por esses pais para que eles não tenham fracasso escolar, 

isso tudo que eu estou falando não é da literatura não, é o que eu percebo. Isso me chama 

atenção.  

E quando a criança vai para o 6º ano, os pais enlouquecem, os pais fazem os trabalhos para os 

filhos! Se você não der autonomia a criança não vai amadurecer. Primeira palavra de ordem 

em todo o fundamental principalmente e na vida escolar todo, se chama autonomia, o que 

é preciso. Eu falo para os pais sempre: o dia que vocês deixarem seus filhos trabalharem a 

autonomia.   

As crianças não tem a menor preocupação com nada, a não ser com jogar no celular. 

Enquanto você der conta de fazer aquilo que ele não deu, ele não vai madurecer. Por exemplo, 

se ele não conseguiu concluir a matéria de prova, manda ele procurar um professor e 

perguntar. Os pais falam “a mais ele não vai anotar”, e eu digo para eles que ele não 

é aleijado, ele vai anotar sim.  

Quando meu filho passou para o 6º ano eu organizei a agenda junto com ele de acordo com as 

matérias que ele tinha no dia. E eu o fazia anotar o dever de casa em cada lacuna das matérias 

do dia, ele dizia que não precisava e eu falava que queria saber. E dessa forma eu queria poder 

acompanhá-lo. E assim eu passei um ano fazendo. Já no ano seguinte ele falou deixa que eu 

faço e eu ia dando uma olhadinha. Então ele dava as respostas. Desde o 4º ano eu já não 

estudava com o meu filho, a não ser para as provas. No 1º e 2º eu acompanhava, no 3º eu 

oscilava, no 4º eu libertei e ele se libertou de mim também. Eu não largava de mão, eu dava 

autonomia vigiada. 

Então, a gente precisa ir dando a possibilidade para os alunos avançarem. No 5º para o 6º ano 

eu não vejo nenhum problema em termo de maturidade ou acadêmico, muito pelo contrário, 

talvez uma disciplina ou outra a complexidade pode modificar, eu fico preocupada com 

História por conta do nível de abstração do 6º ano. No entanto, o que eu percebo é justamente 

esse aluno se situar, eles vêm com vícios de lá de trás, mas se a família não impulsionar fica 

difícil. Eu os sinto muito sem autonomia, para copiar, escrever, discutir. Uma coisa que eles 

gostam muito de vir aqui para o prédio do Fundamental II é mexer no celular. São 

pequenas liberdades.  

  

E em relação ao processo de ensino e aprendizagem na transição do 5º para o 6º ano, 

você vê esse aumento e mudança de professores como algo que possa comprometer a 

transição dos alunos?  
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Acho que pode se não escolhem os professores com o perfil adequado para dar aula para essa 

faixa etária, por exemplo, se eu tenho um professor de ensino médio que detesta essas idades, 

vou colocar esse homem no 6º? Ele não tem saco para “tio posso ir beber água”, “tio o que 

você falou mesmo?”. Então eu acho que tem que escolher os professores adequados para a 

faixa etária, por conta da paciência, olhar caderno de vez enquanto... Isso é uma coisa que 

para mim é fundamental, a escolha escolher professores que entendam que eles ainda são 

crianças metidas a adolescentes, já é um meio caminho andado. Eles são bobos ainda. E eles 

correm pelo pátio, ficam separados das meninas, é um outro comportamento.    

O professor precisa entender que temos uma criança em desenvolvimento e que o nível de 

abstração desse ano ainda é muito pouco ou quase nenhum. Eles são muito concretos ainda, 

então tem alguns tipos de conteúdos que precisam ser trazidos de uma outra maneira, 

concretamente. Por exemplo, a professora de ciência do 6º ano da tarde trouxe dois bolos, e os 

alunos trouxeram os enfeites. E eles enfeitaram os dois bolos como se fossem uma célula 

animal e outra uma célula vegetal. Ficou lindo o trabalho! E dessa forma a matéria fica muito 

mais tranquila. 

 

4.6 Conversando com as narrativas 

A partir de questões dos objetivos específicos selecionei três temas essenciais para 

dialogar com as narrativas obtidas através das entrevistas, serão eles: a passagem do 5º para o 

6º ano na escola; os reflexos dessa passagem para o processo de aprendizagem, e por fim, a 

passagem do 5º para o 6º ano e a relação-professor aluno. 

 

4.6.1 A passagem do 5º para o 6º ano na escola 

É interessante que enquanto eu lia a história da professora de 5º ano, Myrian, fui me 

deparando com muitas coisas em comum com a minha história. Uma delas é como a 

professora vê a transição entre o Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II. Percebi 

também, enquanto narrava, Myrian falava num tom de muita indignação e aborrecimento 

quando se referia a sua reprovação a respeito de como as famílias abandonam o 

acompanhamento dos estudos de seus filhos. De acordo com ela, “muitas vezes a família acha 

que como o aluno passou para um outro estágio, que agora eles já podem caminhar sozinhos 

e eles não caminham sozinhos, são pouquíssimos que conseguem. E às vezes o próprio 
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sistema faz com que eles não assumam mais responsabilidades, quando todos os recados, 

quando trabalho de casa, tudo é enviado online.”  

Nesse sentido, verifico na fala da entrevistada que outro aspecto que nos aproxima é a 

sua opinião a respeito de um tipo de uso da tecnologia nas escolas em que não fica claro o 

nível de envolvimento do aluno no processo. Desse modo, o mundo online ou um certo uso do 

“sistema” contribuem para que os alunos não venham assumir certas responsabilidades 

pertinentes à rotina escolar. 

Desse modo, a professora afirma várias vezes que as modernidades tecnológicas 

dificultam o foco nos estudos e ajudam na dispersão dos alunos em relação às 

responsabilidades escolares. E muitas vezes, fazer tarefas de casa e estudar, se torna algo 

muito difícil de ocorrer por conta do uso excessivo desse recurso. “Não há aquela cobrança 

tão rígida, pelo próprio sistema de ensino, pela modernidade, pelas famílias. Eles têm muito 

o que ver pela internet, são outros apelos que os alunos têm fora do estudo. Então isso 

dificulta bastante”. 

Nessa perspectiva, de acordo com a Orientadora Educacional, Mônica, as crianças não 

sabem lidar bem com o fracasso escolar, visto que seus pais as superprotegem e que muitas 

vezes são ausentes no processo de ensino aprendizagem dos filhos. Segundo a narrativa da 

entrevistada “é muito mais fácil ensinar o bábébi ou o 2+2 do que ensinar 1/5 + 2/7, com isso 

o pai começa a se perder. Então quando chega no 5º ano eu vejo essas crianças muito 

superprotegidas e muito mapeadas por esses pais para que eles não tenham fracasso escolar, 

isso tudo que eu estou falando não é da literatura não, é o que eu percebo. Isso me chama 

atenção”. 

Além disso, notei na fala da professora Regina certa nostalgia a respeito de como os 

alunos de 6º ano se portavam antigamente, “eles chegavam mais amadurecidos no 6º ano, 

atualmente é muito complicado. Eles chegam muito imaturos”. Noto que nesta fase, as 

crianças mostram muitas dificuldades. Nessa perspectiva, de acordo com a professora 

geralmente a atenção das mesmas está voltada para brincadeiras. Entretanto, nessa idade, 

ainda são muito dependentes e por muitas vezes rebeldes, visto que eles acham que a ida para 

o 6º ano representará um momento de libertação. E é exatamente na mudança de um segmento 

para outro que esses fatores estão mais aflorados. 

Em contrapartida, noto que a Orientadora Educacional traz de forma implícita uma 

visão entre aprendizagem e desenvolvimento, que a criança e o adolescente teriam que ter 

atingido um certo nível de desenvolvimento mais abstrato de pensamento para poder aprender 

conteúdos mais complexos como o de História, o que se contrapõe ao pensamento de 
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Vygotsky (1998), em que é a aprendizagem dos conceitos científicos relacionados às 

disciplinas escolares que promovem o desenvolvimento das funções psicológicas superiores 

como a abstração, por exemplo.  

Segundo Mônica, “[...] no 5º para o 6º ano eu não vejo nenhum problema em termo 

de maturidade ou acadêmico, muito pelo contrário, talvez uma disciplina ou outra a 

complexidade pode modificar, eu fico preocupada com História por conta do nível de 

abstração do 6º ano. No entanto, o que eu percebo é justamente esse aluno se situar, eles vêm 

com vícios de lá de trás, mas se a família não impulsionar fica difícil. Eu os sinto muito sem 

autonomia, para copiar, escrever, discutir”.  E a partir da narrativa, constato que Mônica 

parece dizer que os alunos precisam ser impulsionados pela família em parceria da escola, 

assim a autonomia começaria a ser construída. Desse modo, os apoios familiares e escolares 

contribuiriam para que o estudante se desenvolvesse conforme os anos escolares fossem 

passando.  

 

4.6.2 Os reflexos dessa passagem para o processo de aprendizagem    

A imaturidade presente nos alunos do 6º ano foi muito comentada pelas minhas 

entrevistadas. Segundo a fala da professora Myrian a imaturidade é algo que complica a 

comunicação com os alunos. “A gente procura conversar com eles, tentar mostrar pra eles a 

importância do estudo na vida deles e que tudo tem o seu momento, mas a imaturidade está 

cada vez maior. Eles estão muito imaturos e eles não conseguem compreender”. 

Além disso, a professora do 5º ano, Myrian, afirma que o acolhimento no 6º ano é 

diferente, visto que os professores especialistas possuem diversas turmas e não poderão ter 

uma atenção individualizada, voltada para as especificidades de cada aluno. Nesse sentido, 

acredita que esse aumento de professores possa vir a refletir, especialmente nos primeiros 

bimestres, no processo de aprendizagem dos alunos, e por consequência, no desempenho 

escolar dos alunos em relação às notas. “A gente conversa muito sobre essa transição deles 

de 5º para 6º ano, como vai ser. A gente até fala que aqui eles têm a mim e que qualquer 

dificuldade a gente está com eles o tempo inteiro. E lá no 6º ano não, é um professor de cada 

vez, então esse acolhimento será diferente, porque um professor entra, outro sai, um entra, 

outro sai. ” 
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Ademais, no 5º ano, como as crianças tinham apenas 1 ou 2 professores, existia uma 

rotina mais “segura” dentro da cabeça das mesmas. Quando passam para o 6º ano, aquele 

cotidiano que, segundo as professoras, já estava estruturado, muda radicalmente. Isso porque, 

a demanda das aulas se modifica. A carga horária que antes não se prendia a um tempo 

determinado, passa a existir que a cada 50 minutos um novo professor entre em sala de aula 

para dar a próxima matéria.   

Nessa perspectiva, ressalto a fala da professora Myrian a respeito dessa carga horária 

mais segmentada do 6º ano: “O que eu percebo é que eles não estudam como deveriam 

estudar e lá será de uma outra forma, o professor se ele tiver 50 minutos, ele dará a aula dele 

em 50 minutos. Aqui não, hoje eu só teria o último tempo de Matemática, mas eu tenho como 

mexer nessa grade. Lá eles só têm 50 minutos”. 

Entretanto, conforme as narrativas das professoras, talvez o aumento de professores 

não seja o único indicador para o declínio no desempenho dos alunos em relação ao processo 

de aprendizagem, mas possivelmente, a grande dificuldade dos alunos estaria, sobretudo, na 

falta de foco e dedicação com o estudo, seja em casa ou na escola. Destaca a professora de 5º 

ano: “[...] aqui embora eu fique mais tempo com eles na sala de aula, por eu ser a professora 

titular, sei que eles têm os outros professores, como os de espanhol, inglês, artes, educação 

física, natação, músicas... Eles têm muitos outros professores... Mas lá eles terão muito mais 

e assim eu acho que o que vai complicar mesmo será essa dificuldade que eles têm de focar e 

de se concentrar na sala de aula durante o estudo”.   

 

4.6.3 A passagem do 5º para o 6º ano e a relação professor-aluno   

Notei nas narrativas das educadoras que os alunos acham que não tem nada para fazer 

na escola e basicamente vão para socializar, conversar com os amigos e brincar. Nesse 

sentido, estudar e prestar atenção nas aulas tem sido algo difícil de acontecer com os 

estudantes da turma da professora de 6º ano entrevistada. Ela destaca que o aluno “acha que 

não tem o que fazer em sala de aula. [...] Não é aquela responsabilidade para aprender, é 

mais conversar com o amiguinho, é não ficar em casa sozinho e brincar. Então está meio 

difícil isso, em qualquer série”. 

Além disso, algo que se destacou nas entrevistas foi o aborrecimento das professoras 

diante da falta de respeito dos alunos a cada ano que passa e o quanto isso dificulta o bom 
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relacionamento dos professores com os alunos. Conforme a professora Myrian “[...] 

antigamente você dava uma aula tranquila, a criança te respeitava, te obedecia... hoje em dia 

é muito mais difícil e eu vejo que a cada ano que passa está cada vez mais difícil você lidar 

com os alunos”. 

Diante disso, destaco um relato de Myrian, a qual possuía um ar de descontentamento 

com a postura de alguns alunos em sala de aula: “Quando eu pergunto: ‘Por que você não fez 

o dever? ’ O aluno responde ‘Ah porque eu tive uma festa’, ‘eu viajei’, ‘eu não tive tempo’. 

‘Meu final de semana foi muito ocupado. Você quer que eu faça o que? ’. Eles ainda têm uma 

resposta 'afiadinha’. Então agora eu só me preocupo em anotar na nossa agenda da escola 

quando o aluno não traz ou não faz eu coloco ali. Antigamente a gente colocava bilhete para 

os pais para que eles soubessem que os filhos não estavam fazendo o dever, mas muitas vezes 

as respostas eram absurdas ou então os pais respondiam justificando. Ou seja, você nunca 

está certa.”. 

E apesar dessas manifestações dos alunos que as professoras consideram falta de 

respeito, elas tentam trazer algumas estratégias de estudo como um modo de chamar esses 

alunos dispersos para participarem mais das aulas. A estratégia utilizada por uma das 

professoras é aproveitar o melhor dos conteúdos estudados e representá-los em encenações. A 

respeito disso, Regina comenta que “[...] em Literatura eu tenho turmas em que eu trago 

textos de autores diferentes, eu mesma leio para ficar mais atraente e nós fazemos as vezes 

uma encenaçãozinha (risos), quando eles leem. E fica “aquela coisa da tia contar história”. 

Em seguida fazemos os comentários e depois fazemos a atividade aplicando o texto que foi 

lido, aquela narrativa, ou aquele poema, escrevem algo em prosa sobre aquele tema”. Na 

perspectiva da professora, essa seria uma maneira de se aproximar e tentar criar laços com 

seus alunos. 

 Assim, a professora Regina utiliza do artifício de trazer um filme para fugir da rotina 

do uso dos livros, “vamos sair um pouco do conteúdo, vamos ver um filme”, uma estratégia 

bem semelhante com a da professora de 6º ano, visto que usa a descontração da aula sem o 

uso do livro didático para tentar se aproximar de seus alunos e assim criar um ambiente de 

sala de aula mais intimista. 

Em suma, o que pude notar de forma contundente nas falas das professoras e da 

Orientadora, é que o que elas consideram como desafios pedagógicos nessa passagem do 5º 

para o 6º ano, são aspectos, como por exemplo, a imaturidade, a ausência dos pais no 

processo, o excesso de tecnologia, ou seja, são os aspectos que parecem estar fora da área de 
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ação das professoras e da escola. Isto é, são processos que independem de uma revisão das 

questões pedagógicas e estruturais da escola em torno dessa passagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No primeiro capítulo, busquei em algumas memórias e experiências de vida, resgatar 

minha trajetória como criança, estudante e universitária. Assim, deu-se a seleção desse tema 

de pesquisa, a partir de reflexões baseadas em experiências e narrativas, com a finalidade de 

compreender os reflexos do processo de ensino e aprendizagem na passagem do 5º para o 6º 

ano de Ensino Fundamental. Em seguida, procurei me aprofundar um pouco mais nessa 

discussão e verificar como se dão os seus desafios pedagógicos no contexto escolar. 

 Já no segundo capítulo, refleti a respeito da aprendizagem e como ela é 

essencialmente construída pelas trocas através de interações sociais do sujeito com o grupo de 

indivíduos com o qual convive. Desse modo, através do estudo de obras de Vygotsky (1991; 

1998) ressaltei que será principalmente por intermédio das vivências da criança com o meio 

que ela se constituirá um ser social. Além disso, a partir de alguns autores como Gutierra 

(2002), Cajado (1968) e Zagury (1996), verifiquei o quão importante é a presença de figuras 

de inspiração e suporte tanto no contexto escolar quanto familiar no momento da 

adolescência, a qual é representada por um período muitas vezes conflituoso, que separa a 

infância da idade adulta.  

Por esse turbilhão de variações emocionais e de desafios a nível social, afetivo e 

pedagógico, optei por elaborar um enfoque na transição entre o 5º e o 6º ano do Ensino 

Fundamental. Diante disso, no terceiro capítulo realizei entrevistas a partir da abordagem da 

pesquisa narrativa (auto)biográfico, segundo, Jovchelovitch e Bauer (2010) e Bragança 

(2008). Assim, entrevistei uma orientadora educacional, uma professora do 5º ano e outra de 

6º ano, a fim de compreender melhor como ocorre essa passagem do Ensino Fundamental I 

para o Ensino Fundamental II. 

Na sequência, no quarto e último capítulo, destaquei a história e as características 

gerais da escola que selecionei para realizar a pesquisa, descrevendo como se configurava o 

espaço físico da instituição, o contexto e o dispositivo da pesquisa. Além disso, transcrevi as 

narrativas dos entrevistados na integra e por fim, desenvolvi um diálogo a respeito das falas 

dos entrevistados a partir de três temas de análise: a passagem do 5º para o 6º ano na escola; 

os reflexos dessa passagem para o processo de aprendizagem, e a passagem do 5º para o 6º 

ano e a relação-professor aluno. 
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Nessa perspectiva, com fundamento na pesquisa realizada, destaco que a escola 

necessita rever sua estrutura e verificar se essa forma de organização durante a passagem 

entre o 5º e 6º ano está conseguindo atender aos problemas identificados. Além disso, a meu 

ver muitos desses problemas e desafios recorrentes se referem também à forma como ocorre a 

formação dos professores em serviço. Nesse segmento, seria extremamente importante para os 

professores terem um suporte que também priorizasse esses desafios como questões 

relevantes para as suas formações em serviço, de forma que atendessem com qualidade 

pedagógica aos anos de transição do Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II. 

Desse modo, o educador se empenhará de forma legítima com as aprendizagens dos 

alunos, elaborando estratégias que colaborem para a construção de aprendizagens 

significativas a fim de formar sujeitos que possuam uma visão crítica de mundo e que possam 

articular os conhecimentos adquiridos no cotidiano com os conhecimentos escolares durante 

essa transição. E para que essa abordagem docente possa vir a ocorrer, cabe a escola tomar 

uma postura embasada em uma formação pedagógica didática voltada para o preparo 

pedagógico dos profissionais da área da educação. 

Em suma, através do estudo de teóricos e das entrevistas obtidas a partir da linha de 

pesquisa narrativa auto(biográfica) pude traçar novos horizontes a respeito da transição entre 

segmentos escolares, além de refletir sobre as atuais problemáticas para os profissionais da 

educação, acerca da parceria com a família dos alunos e a relação professor.   
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